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У статті проаналізовано вплив організаційно-управлінської сис-
теми на результати діяльності підприємств, обґрунтовано теоретико-
методологічні підходи до формування результативної системи 
управління організаційним забезпеченням стратегічного розвитку 
підприємств.

Ключові слова: управління, розвиток, організаційне забезпечення,
аграрні підприємства.

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що в су-
часних наукових дослідженнях значна увага приділяється 
організаційному фактору як складовій функціонального забез-
печення розвитку соціально-економічних систем, в теоретико-
методологічному плані дослідженими є лише окремі напрями 
розвитку, а саме: організаційних структур та структур управ-
ління, організаційних форм господарювання, організаційно-
комунікаційних процесів, діагностики організацій та ін.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання 
управління організаційним забезпеченням з метою стратегічного
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4 Економічні науки

розвитку відображено у дослідженнях таких науковців: 
С. Белл, П. Стівен, М. Коултер, М. Виноградський, Б. Мільнер, 
Н. Масленнікова, Г.М. Чорний, В.Г. Герасимчук, У. Бенніс, 
Е. Шейн, Г. Ліппіт, К. Левін. Однак, організаційне забезпечен-
ня не розглядається як система у взаємозв`язку усіх її складо-
вих. Недостатньо розкрито управлінський аспект в контексті 
стратегічного розвитку підприємств та його організаційного 
забезпечення. Це потребує нового теоретико-методологічного 
підходу до формування системи управління організаційним 
забезпеченням стратегічного розвитку підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
теоретико-методологічних та емпіричних аспектів управлін-
ня організаційним забезпеченням діяльності підприємств в 
контексті їх стратегічного розвитку.

Викладення основного матеріалу. Підприємство як 
соціально-економічна система є динамічною і знаходиться в 
постійному розвитку. Стадії розвитку мають свої особливості 
і специфіку, які проявляються в: загальній цільовій спрямо-
ваності, головній цілі, типах керівництва, типах планування, 
моделях організації, типах управлінського профілю та інших 
складових забезпечення динамічного розвитку підприєм-
ницьких формувань. При цьому кінцева результативність ді-
яльності підприємств визначатиметься рівнем: гармонізації 
їх цільової спрямованості та факторів забезпечення успіху на 
кожному етапі розвитку, динамічної збалансованості потен-
ційних можливостей як конкурентних переваг системного 
стратегічного спрямування. 

Збалансована потенційна спроможність підприємств є 
базовою основою їх динамічного розвитку. Останній ми роз-
глядаємо в широкому аспекті – в розвитку усіх підсистем: 
цілей, стратегічних орієнтирів, потенціалів (технічного, тех-
нологічного, біологічного, фінансового, кадрового, управ-
лінського, інформаційного, маркетингового, логістичного, 
організаційного спрямування). Їх формування та розвиток 
забезпечується через організаційну складову. Від рівня сфор-
мованості та дієвості названої складової залежить і рівень 
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розвитку всіх підсистем функціонального забезпечення ре-
зультативної діяльності підприємств. 

В нашому розумінні, організаційний фактор є доміну-
ючим і потребує також розвитку на принципах упереджу-
вальної адаптації. У зв’язку з цим, ми підтримуємо позицію 
науковців, які роблять акцент на організаційному розвитку, 
розкриваючи це поняття як методи або програми, що спря-
мовані на зміну людей та природи міжособистісних робочих 
взаємовідносин [1, с. 600]. З огляду на вищезазначене, вва-
жаємо за доцільне ввести таке поняття як «організаційна ре-
зультативність». 

Організаційний фактор охоплює всі види управління 
підприємством: конкурентоспроможністю, потенціалом; ан-
тикризовою, фінансовою, інноваційною, інвестиційною, 
логістичною, виробничою, сервісною, ситуаційною, страте-
гічною та іншими видами діяльності. Названі види діяльнос-
ті не є ізольованими, а взаємопов`язані єдиними загальними 
функціями управління – плануванням, організацією, коорди-
нацією, регулюванням, контролем, аналізом. Системозабез-
печуючою складовою єдності видів управління і загальних 
функцій виступає організаційний фактор, який через орга-
нізаційну взаємодію суб`єктів діяльності сприяє досягненню 
цілей в процесі динамічного розвитку підприємств. 

Однак, результативність організаційної взаємодії може 
бути забезпечена лише за певних умов: обґрунтованості за-
гальної стратегії, сформованості портфеля функціональних 
стратегій; спроектованої раціонально-гнучкої структури 
управління; сформованої організаційно-комунікативної та 
інформаційної системи; розробленої системи документів-
регламентів; розвитку, збалансованості і адаптованості 
функціональних підсистем та системи менеджменту як ціліс-
ності; самоорганізації та самоменеджменту в раціональному 
поєднанні з централізацією та організаційно-результативною 
складовою; раціонально-збалансованої і адаптованої до но-
вих завдань стратегічного розвитку підприємств методів та 
стилів керівництва.
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6 Економічні науки

Емпіричними дослідженнями підтверджено доцільність 
запропонованого нами методологічного підходу до форму-
вання результативної системи управління організаційним 
забезпеченням стратегічного розвитку підприємств через 
систему вказаних нами умов. У таких підприємствах рівень 
результативності за виробничими і економічними показника-
ми в 2-2,5 рази перевищує рівень результативності в органі-
заційних формуваннях, де не приділяється увага створенню 
умов організаційного забезпечення на стадії проектування. 
Такий рівень є характерним для більшості сільськогоспо-
дарських підприємств (в наших дослідженнях він склав по-
над 50 відсотків в підприємствах Київської, Тернопільської, 
Рівненської областях). Підсилюють негативні тенденції в 
стратегічному розвитку підприємств розбалансованість в ре-
гулюванні і саморегулюванні, в централізації і децентралізації, 
а також у вигодах стратегічного і оперативного спрямування 
з пріоритетною орієнтацією на короткострокову оперативну
прибутковість.

Дослідженнями встановлено, що найслабкішою щодо 
можливості реалізації моделі інноваційного розвитку є 
організаційно-управлінська система, яка забезпечує нена-
лежний інноваційний клімат та культуру, не розвиває інте-
лектуальну складову організації. В результаті, із можливих 8 
балів індивідуальна інноваційна сприйнятливість вітчизня-
них аграрних підприємств оцінюється навіть не на 50 відсо-
тків. Таким чином, для підвищення інноваційної активності 
суб’єктів аграрного сектора економіки необхідна зміна пара-
дигми мислення управлінського апарату на інноваційну тра-
єкторію і відмова від виживання на користь розвитку (рис.).

Згідно із дослідженнями деяких вчених [2], які підтвер-
джуються і результатами наших досліджень, серед підпри-
ємств, керівники яких оцінюють рівень інноваційної культури 
своєї організації як дуже низький, 71,4% знаходяться на ста-
дії виживання, тоді як всі підприємства, які вважають рівень 
власної інноваційної культури дуже високим, перебувають на 
стадії середнього або швидкого розвитку.
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Рис. Загальна та часткова індивідуальна інноваційна 
сприйнятливість аграрних підприємств*

* Розраховано і побудовано на основі власних досліджень

Із опитаних нами 140 респондентів більшість, а саме 
89,7%, оцінюючи види ефектів від реалізації моделі інновацій-
ного розвитку за їх значимістю відповідно до цілей кожного 
суб’єкта господарювання, на перші позиції поставили еконо-
мічний та техніко-технологічний ефекти, а 46,3% найнижче 
за значимістю оцінили організаційний та біологічний ефекти 
(табл.). У середньому ж за вибіркою ієрархія ефектів, почи-
наючи з перших, така: економічний, техніко-технологічний, 
часовий, соціальний, екологічний, організацій та біологічний.

Зважаючи на це, ми дійшли висновку, що у більшості ін-
новаційно активних підприємств аграрного сектора еконо-
міки на сьогодні загальна результативність реалізації моделі 
інноваційного розвитку буде формуватися саме за рахунок 
показників прибутковості й економічної ефективності. Такі 
пріоритети в політиці окремих суб’єктів господарювання не 
відповідають цілям побудови гуманізованого суспільства і
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8 Економічні науки

потребують впливу державних регуляторних механізмів щодо 
зміни парадигми мислення і стимулювання їх до соціально 
орієнтованої діяльності.

Таблиця
Основні пріоритети від здійснення інноваційної діяльності 
аграрними підприємствами Миколаївської області [3]

Ефекти від інновації

Питома вага 
респондентів, які 

поставили даний вид 
ефекту від інновацій 
на перше місце, %

Місце в рейтингу

Економічний 73,2 1

Техніко-технологічний 16,5 32

Часовий 5,1 3

Соціальний 3,7 4

Екологічний 1,1 5

Організаційний 0,3 6

Біологічний 0,1 7

Орієнтація на короткострокову прибутковість не сприяє 
формуванню конкурентних переваг у стратегічному розвитку 
підприємств. Організаційна взаємодія з короткостроковою 
орієнтацією як системна цілісність не поповнюється об`єктами 
стратегічного управління, що ослаблює організаційний по-
тенціал підприємств, потенціал конкурентоспроможності. 
Підвищується рівень стратегічної ризикованості в діяльності 
господарюючих структур. Тим більше не створюються сис-
темні умови для забезпечення динамічного розвитку підпри-
ємств з орієнтацією на стратегії: експортного спрямування; 
розширення географічних сегментів ринку; завоювання або 
утримання лідерських позицій у відповідних сегментах рин-
ку. Особливо це буде відчутно при розширенні діяльності у 
СОТ в умовах глобалізації. Посилюватиметься тиск зовніш-
нього середовища, що вимагатиме формування стратегічних 
потенційних можливостей та системи управління стратегіч-
ними конкурентними перевагами в глобальному економічно-
му просторі. Підсилюватиметься необхідність такого підходу 
трансформаційними перетвореннями в аграрному секторі 
економіки, розвитком реорганізаційних процесів.
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Висновки. З огляду на вище викладене, можна зробити 
висновок, що існує проблема організаційного характеру, від 
розв`язання якої залежатиме рівень результативності госпо-
дарюючих структур та їх конкурентоспроможність в стра-
тегічному розвитку. Розв`язанню такої проблеми повинна 
сприяти результативна система управління з орієнтацією на 
стратегічний конкурентоспроможний розвиток підприємств, 
сформованою на: принципах системності, комплекснос-
ті, стратегічної орієнтованості, гнучкості, упереджувальної 
адаптованості; гнучкій структурі управління стратегічного 
спрямування; обгрунтованій концепції та загальній стратегії 
розвитку; організаційно-комунікаційних зв`язках; збалансо-
ваних функціонально-забезпечуючих підсистемах; результа-
тивній системі організаційної взаємодії.
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пер. с англ. — М. : Вильямс, 2007. — 1056 с.
2. Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура / А. Николаев // 
Проблемы теории и практики управления. — 2001. — № 5. — С. 57—64. 
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економіки України : монографія / Н. М. Сіренко. — Миколаїв, 2010. — 416 с.
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СПОЖИВЧУ КООПЕРАЦІЮ 
ТРЕБА ВІДРОДЖУВАТИ

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

У статті дано оцінку потенціалу споживчої кооперації Миколаїв-
ської області та обґрунтовано необхідність її відродження.

Ключові слова: споживча кооперація, потенціал, господарська 
діяльність.

Постановка проблеми. За часів Радянського Союзу в 
сільській місцевості велику роль грала споживча кооперація. 
Вона забезпечувала сільське населення товарами і послуга-
ми. Саме до прийомних пунктів споживчої кооперації несли 
селяни лишки сільськогосподарської продукції. За часів не-
залежності споживча кооперація втратила свої позиції. Різко 
скоротилася кількість підприємств споживчої кооперації, в т. 
ч. магазинів та підприємств громадського харчування. Зни-
зився товарообіг, обсяги виробництва продовольчих товарів 
та обсяги заготівель сільськогосподарської продукції, що не-
гативно позначилося на добробуті сільського населення.

Аналіз останніх досліджень. Проблеми функціонуван-
ня споживчої кооперації піднімали в своїх роботах такі тео-
ретики і практики кооперативного руху, як П. Гайдуцький, 
О. Лукінов, Л. Молдаван, П. Саблук, М. Туган-Барановський, 
О. Фрідман, О. Чаянов, В. Юрчишин та ін.

Перспективний розвиток споживчої кооперації неможливий 
без аналізу її діяльності за достатньо значний проміжок часу.

Мета статті. На основі аналізу діяльності споживчої коо-
перації Миколаївської області за 20 років обгрунтувати необ-
хідність її відродження.

Викладення основного матеріалу. Споживча коопе-
рація – це добровільне об’єднання громадян для спільного 
ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого 
економічного та соціального стану. Кооперація в Україні має 
більш ніж 140-річну історію.
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Споживча кооперація України за часів Радянського союзу 
грала велику роль в економіці країни. Вона була не тільки тор-
говим посередником, але й безпосереднім виробником товарів 
народного споживання. Споживча кооперація України у 1991 
році обслуговувала 22 млн осіб, або 42,7% населення країни. 
Питома вага споживчої кооперації в товарообороті України 
по торгівлі і громадському харчуванні перевищувала 30%. У 
1991 році споживча кооперація виробляла 36% хлібобулочних 
виробів, 20% безалкогольних напоїв, 18% плодоовочевих кон-
сервів, 15% ковбасних виробів тощо. Заготівельними ланками 
споживчої кооперації у цей час щороку в колгоспах і населен-
ням для постачання міст та інших населенних пунктів заку-
повувалося до 2 млн т картоплі, 400 тис.т фруктів і ягід, до 3 
млрд штук яєць, 360 т м’ясопродуктів, 11 тис.т меду. Питома 
вага споживчої кооперації в державних закупках складала по 
картоплі – 43%, плодах – 62% тощо.

Споживча кооперація мала два вищих навчальних закла-
ди (Львівський та Полтавський інститути) та технікуми і учи-
лища в кожній області. Також вона мала два науково-дослідні 
інститути („Науково-дослідний інститут споживчої кооперації” 
і „Проектний інститут”), які мали в кожній області спеціальні 
підрозділи. Так, такими підрозділами „Науково-дослідного ін-
ституту споживчої кооперації” були лабораторії економічного 
аналізу та вивчення попиту населення, які проводили марке-
тингові дослідження. У Миколаєві лабораторія економічного 
аналізу у складі 7 осіб мала службу маркетингу – більше 200 
осіб, які були в кожному районі області і безперервно зби-
рали та передавали в Миколаїв дані щодо попиту населення 
кон’юнктури ринку.

Споживча кооперація виробляла більше 350 видів то-
варів, за якістю яких постійно спостерігали працівники 
районних споживчих товариств, харчової лабораторії обл-
споживспілки. Тому якість товару споживчої кооперації була 
на високому рівні.

За 20 років сталися такі зміни. Різко скоротилася чисель-
ність працівників споживчої кооперації через зниження обсягів
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виробництва і реалізації, скорочення потенціалу споживчої 
кооперації області. Більшість підприємств були продані або 
здані в оренду.

Зараз важко повірити в те, що 20 років тому споживча 
кооперація відправляла у країни дальнього зарубіжжя вагони 
з цибулею, соняшником, олією, лікарськими рослинами тощо. 
Сфера послуг традиційно надавала платні послуги сільському 
населенню по доставці товарів, звукозапису, гравівуванню, 
переробці продукції на давальницьких умовах, розкрою тка-
нин. Споживча кооперація мала підприємства з виробництва 
одягу, галантерейних виробів, товарів господарського призна-
чення тощо.

У 1991 році в Миколаївській області було 17 цехів з вироб-
ництва непродовольчих товарів, 6 цехів з виробництва чай-
них напоїв, 17 цехів з виробництва безалкогольних напоїв, 3 
консервні заводи, 22 кондитерських цеха, 15 булочних цехів, 
36 хлібозаводів і пекарень, 24 підприємства з виробництва 
ковбасних виробів. В області функціонували 22 ресторани, 
525 підприємств громадського харчування, 2500 магазинів 
різних типів. Через 20 років з 2500 залишилося 278 магазинів, 
більшість з них знаходиться в оренді, з 36 хлібозаводів зали-
шилося 14 і т.д. Наочніше зміну потенціалу споживчої коопе-
рації на прикладі одного з районів області показано в таблиці.

Як видно з даних таблиці, у 1991 році в районі функціону-
вало 134 магазини різних типів, 27 підприємств громадсько-
го харчування, промислові виробництва тощо. У 2011 році у 
споживчій кооперації Казанківського району лишилося всьо-
го два магазина, яйцебаза і одне підприємство громадського 
харчування, в яких працюють пенсіонери. Всі інші підприєм-
ства були продані. Через таке скорочення об’єктів споживчої 
кооперації різко скоротилася чисельність апарату облспожив-
спілки з 250 осіб у 1991 році до 35 осіб у 2011 році.

Тобто, за 20 років самостійності споживча кооперація 
була практично знищена в тому вигляді, як була за Радян-
ського Союзу.
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Таблиця
Зміна потенціалу споживчої кооперації 

Казанківського району

Назва підприємств 1991 р. 2011 р.
Зміна 
(+; -)

Магазини різних типів, (в т.ч. „Продтовари”, 
„Непродтовари”, „Господарські товари”, 
„Товари повсякденного попиту”)

134
4, два 
здані в 
оренду

-130

Підприємства громадського харчування, 
включаючи ресторан, кафе, столові

27 1 -26

Райунівермаг 1 - -1

Магазин „Дитячий світ” 1 - -1

Яйцебаза 1 1 -

Ковбасний цех 1 - -1

Цехи з переробки риби 2 - -2

Цех безалкогольних напоїв 2 - -2

Цех переробки овочів 1 - -1

Бойня 1 - -1

Свиноферма 1 - -1

Лісосклад 1 - -1

Гуртожиток 1 - -1

Оптова база 1 - -1

Про значення кооперації у світі свідчить той факт, що 2012 
рік проголошений ООН „Міжнародним роком кооперативів”. 
Європейські країни через кооперативні формування в аграр-
ному секторі реалізують понад 60% усієї виробленої фермерами 
продукції, а скандинавські – більше 80%. Кооперативи Китаю 
та Японії реалізують понад 90% сільськогосподарських товарів. 
Фермери США переробляють 86% свого молока на кооператив-
них заводах. У США і Канаді функціонують сільські кооперати-
ви по інтернет-зв’язку.

Відродити українське село можна через кооперацію, яка є 
альтернативою посередникам і великим компаніям, які спеціа-
лізуються на виробництві зерна і соняшнику, що виснажує зем-
лю, бо його питома вага в посівах сягає 30%. Лише кооперація 
може гарантувати продовольчу безпеку населення через пере-
робку та реалізацію сільськогосподарської продукції. Спожив-
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ча кооперація здатна вирішувати багатопланові завдання, які 
виконувала раніше, бо має висококваліфікованих спеціалістів, 
всі ланки, наукові кадри. Просто їй треба знайти своє місце в 
нових умовах.

По-перше, необхідно відновити втрачені позиції із заготівлі 
сільськогосподарської продукції у населення, сільськогосподар-
ських підприємств, в т. ч. фермерських господарств. На базі 
незадіяного майна споживчих товариств створити збутові коо-
перативи, відновити на кооперативних засадах овочесховища.

 По-друге, слід сприяти зміцненню міжнародних економіч-
них стосунків завдяки кооперативним зв’язкам по лінії Міжна-
родного кооперативного альянсу.

По-третє, доцільно підвищити конкурентоспроможність 
товарів, які виробляються на підприємствах споживчої коопе-
рації завдяки запровадженню прогресивних технологій, розши-
ренню асортименту. Дуже важливо підвищувати ефективність 
роботи підприємств торгівлі за рахунок перебудови роздрібної 
мережі на засадах інноваційно-інвестиційної спрямованості, 
розширити асортимент і якість надаваємих послуг та не допус-
кати тих помилок, які були в споживчій кооперації за часів Ра-
дянського Союзу (наприклад, значної управлінської структури, 
помилок у ціноутворенні). Так, ціни в магазинах споживчої ко-
операції в сільській місцевості були значно вищими, ніж в дер-
жавній торгівлі в містах, тоді як перші споживчі кооперативи, 
які створювалися у ХІХ столітті, якраз однією з цілей ставили 
забезпечення членів споживчої кооперації товарами за нижчи-
ми цінами. Тому товари місцевих підприємств споживчої коо-
перації повинні продаватися на місцях за нижчими цінами, бо 
не включають витрати на доставку товару до споживача.

Кооперація повинна зайняти нішу у вивозі продукції із села 
і доставці до кінцевого споживача, що буде вигідно і селянам, і 
споживачам продукції.

Висновки. Споживча кооперація, яка 20 років тому гра-
ла значну роль в обслуговування сільського населення, пови-
нна відроджуватися, що буде позитивно впливати на роботу 
фермерських господарств і сприяти кращому обслуговуванню і 
повнішому задоволенню потреб сільського споживача.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

О.Є. Новіков, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

У статті обґрунтовано організаційно-виробничі заходи щодо
підвищення рентабельності зерновиробництва.

Ключові слова: рентабельність, зерновиробництво, державне 
регулювання, ринок зерна.

Постановка проблеми. Зернова галузь є базою та джерелом 
сталого розвитку більшості галузей агропромислового комплек-
су та основою аграрного експорту. Вона є стратегічною сферою 
діяльності економіки держави, її функціонування, визначає об-
сяги, пропозиції та вартість основних видів продовольства для 
населення країни, зокрема продуктів переробки зерна і продукції 
тваринництва. А також формує істотну частку доходів сільсько-
господарських виробників, визначає стан і тенденції розвитку 
сільських територій. Таке становище збережеться, оскільки на 
світових продовольчих ринках спостерігається дефіцит зернової 
продукції.

Стан вивчення проблеми. Питання державного регулю-
вання виробництва та реалізації зерна, функціонування зер-
нового ринку є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних і 
зарубіжних вчених, а саме: Бойка В.І, Кобути І.В., Лобаса М.Г., 
Макаренка П.М., Маліка М.Й., Мармуль Л.О., Ніколаєвої З.П., Са-
блука П.Т., Сайка В.Ф., Ситника В.П., Худолій Л.М., Червена І.І., 
Шпичака О.М., Щура М.І. та інших. Проте дослідження форму-
вання конкурентоспроможного виробництва продукції зернової 
галузі, підвищення його ефективності з урахуванням особливос-
тей світового та вітчизняного продовольчих споживчих ринків, 
потребують подальшого розвитку.

Результати дослідження. Як свідчать статистичні дані, 
матеріально-технічне забезпечення зерновиробництва та продук-
тивність праці не відповідають досягнутим світовим стандартам 
і потребам галузі. Недостатня кількість вільних фінансових ре-
сурсів стримує впровадження новітніх технологій, використання 
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високоякісного елітного та оригінального насіння, обмежує засто-
сування інших матеріально-технічних ресурсів. Виробництво зер-
на стає все більш залежним від характеру погодно-кліматичних 
умов. Враховуючи обмежені ресурси для розширеного виробни-
цтва, нераціональне використання земельних ресурсів і низька 
культура землеробства призводить до виснаження і деградації 
ґрунтів. Недостатніми є якість трудових ресурсів та стан науково-
дорадчого супроводження зерновиробництва.

Загальнодержавне значення у вирішенні цієї проблеми має 
державна програма: „Розвиток зерновиробництва в Україні до 
2015 р.”. Головна мета якої – збільшення валового виробництва 
зерна та покращення його якості; сприяння подальшому підви-
щенню культури землеробства досягти валового виробництва зер-
на у 2015 р. до 50 млн т (табл. 1).

Державна підтримка збільшення економічної ефективності га-
лузі зерновиробництва стосується шляхів, за якими буде здійснено 
збільшення обсягів виробництва зерна: інтенсивне ведення галу-
зі зерновиробництва; підвищення урожайності зернових культур; 
вдосконалення землекористування та структури посівів, заходи 
покращення обробітку ґрунту та до них внесення мінеральних до-
брив; оснащення господарств технікою та освоєння нових ресур-
созаощадних технологій; впровадження нових сучасних сортів і 
гібридів, покращення насінництва; науково-методичного забез-
печення, розвитку ринку зерна; проведення хімічної меліорації зе-
мель, захисту рослин; підвищення якості зерна. Більш раціональне 
використання біокліматичного потенціалу і зональних природно-
кліматичних умов, які сприятимуть нарощуванню виробництва 
зерна, отриманню високої урожайності на зрошуваних землях.

Основний приріст виробництва зерна буде досягнуто за ра-
хунок освоєння інтенсивних технологій вирощування зернових 
культур та їх ресурсного забезпечення. Оптимізація посівів со-
няшнику, ріпаку, сої, гороху, багаторічних трав покращить склад 
попередників зернових культур. Одержання запланованого уро-
жаю зернових культур буде досягнуто за умови запровадження 
чіткої системи внесення добрив під зернові культури сільсько-
господарських підприємств.
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Таблиця 1
Прогнозовані обсяги виробництва 
зернових культур в Україні*, тис. т

Регіон
(Область)

Роки

АР Крим 1189 1214 1246 1289 1333 1376 1449 121,9

Вінницька 2596 2678 2748 2844 2940 3036 3195 123,1

Волинська 730 750 770 797 824 851 895 122,6

Дніпропетровська 2600 2700 2771 2868 2964 3061 3222 123,9

Донецька 2081 2101 2156 2231 2306 2382 2507 120,5

Житомирська 910 940 965 999 1032 1066 1122 123,3

Закарпатська 286 290 298 308 319 329 347 121,3

Запорізька 2000 2050 2104 2177 2251 2324 2447 122,4

Івано-Франківська 340 350 359 372 384 397 417 122,6

Київська 2100 2150 2206 2283 2360 2437 2565 122,1

Кіровоградська 2400 2500 2566 2656 2745 2835 2984 124,3

Луганська 1185 1200 1232 1275 1318 1360 1433 120,9

Львівська 775 790 811 839 868 896 943 121,7

Миколаївська 2900 3000 3079 3186 3294 3401 3580 123,4

Одеська 2330 2350 2410 2494 2578 2662 2802 120,3

Полтавська 2785 2800 2874 2974 3075 3175 3342 120,0

Рівненська 680 716 735 761 786 812 855 125,7

Сумська 1439 1470 1509 1562 1614 1667 1755 121,9

Тернопільська 979 992 1018 1054 1089 1125 1184 120,9

Харківська 2570 2600 2668 2761 2854 2947 3102 120,7

Херсонська 2090 2150 2206 2283 2360 2437 2565 122,7

Хмельницька 1525 1540 1580 1635 1690 1745 1836 120,4

Черкаська 2280 2340 2401 2485 2569 2652 2792 122,5

Чернівецька 430 430 441 456 472 487 513 119,3

Чернігівська 1600 1800 1847 1911 1975 2040 2148 134,3

Усього 40800 41900 43000 44500 46000 47500 50000 122,5

у тому числі озимі

Україна, усього 22800 23570 23850 24180 24400 24700 25000 109,6

Запорізька 1265 1364 1380 1399 1412 1429 1447 114,4
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Необхідно на державному рівні провести реформування 
галузі насінництва та ринку насіння, а саме по: забезпеченню 
товаровиробників рослинницької продукції високоякісним 
насінням зареєстрованих та перспективних сортів і гібридів 
сільськогосподарських культур, в обсягах достатніх для про-
ведення сортооновлення та сортозміни; прискоренню впро-
вадження у виробництво сортів і гібридів нового покоління, 
адаптованих до агроекологічних умов вирощування з цінни-
ми господарськими властивостями тощо. Одним із основних 
напрямків, завдяки якому реально підвищується ефектив-
ність діяльності сільськогосподарських господарств, є впро-
вадження заходів, що сприяють підвищенню якості зерна. 
Це можливо за умови дотримання новітніх технологій ви-
рощування зернових культур та запровадження загального 
державного контролю за якістю зерна та продуктів його пе-
реробки, встановлення системного моніторингу його ринку.

Передбачається розширення державного контролю у га-
лузі зерновиробництва, а саме: вдосконалення та збільшення 
структури Державної інспекції з контролю якості сільськогос-
подарської продукції та моніторингу її ринку; запроваджен-
ня ліцензування (діяльності по прийманню та зберіганню 
зерна й діяльності по переробці зерна та продуктів його пе-
реробки); вдосконалення та адаптація державних стандартів 
України на основні зернові культури до світових стандартів, 
внесення змін та доповнень до діючих, розробка необхідних; 
поліпшення якості та технічного нагляду за підприємствами 
системи хлібопродуктів під контролем Державної інспекції з 
контролю якості зернової продукції та моніторингу її ринку 
(Держконтрольсільгосппроду).

Державне регулювання ринку зерна буде здійснюватися 
економічними і адміністративними методами. Адміністра-
тивне регулювання ринку буде запроваджуватися лише в 
екстремальних умовах значного порушення його рівноваги, 
а також негативних змін у продовольчій безпеці держави і 
здійснюватиметься шляхом встановлення граничних цін, 
граничного рівня рентабельності, декларування запасів гото-
вої продукції, квотуванням експорту.
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Гарантовані ціни (ціни підтримки або мінімальні інтер-
венційні ціни) на зерно застосовуються у випадку, якщо 
середні ринкові ціни нижче мінімальних, а також при реалі-
зації зерна безпосередньо у державні фонди, при здійсненні 
доплат товаровиробникам у випадках, передбачених за-
конодавством. При цьому важливим завданням держави є 
сезонне регулювання рівноваги ринку. З метою запобігання 
стрімкого обвалу цін, особливо в період перших двох – трьох 
місяців після збирання врожаю, держава буде вилучати
2,5-3 млн т продовольчого зерна у державні та регіональні 
ресурси, а в перспективі ці обсяги можуть бути подвоєні.

Вдосконалення державного регулювання галузі зернови-
робництва пов’язане насамперед із залученням у зерновий 
сектор України національних та іноземних інвестицій шля-
хом: створення стабільних і прозорих умов господарювання; 
удосконалення та приведення у відповідність за вимогами. 
Світової організації торгівлі та потреб ринку законодавства 
України, зокрема Законів України „Про державну підтрим-
ку сільського господарства України”, „Про зерно та ринок 
зерна в Україні”, „Про насіння та садивний матеріал”. Крім 
того, створення сприятливих умов для ввезення на терито-
рію України високоефективної сільськогосподарської техні-
ки, засобів захисту рослин та інших ресурсів, необхідних для 
підвищення ефективності виробництва зерна (скасування 
імпортних мит та пільговий податковий режим).

Між тим пріоритетне значення має розвиток стимулюю-
чої функції тарифної політики; гарантування прав власників 
зерна вільно розпоряджатися зерном; не застосування ад-
міністративних, кількісних або якісних обмежень на вільне 
переміщення зерна по всій території України та на експорт. 
Частка державної підтримки від загальної вартості заходів, 
що спрямовуються на виконання Програми, складатиме не 
менше 13 млрд грн, або 25,0 % (табл. 3).

Виконання комплексної Програми дозволить довести 
валовий збір зерна на кінець 2015 р. до 50 млн т. Такі об-
сяги виробництва повністю забезпечать потребу держави у 
продовольчому та фуражному зерні, а також у сировині для
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промислової переробки у т.ч. – виробництва біопалива.
Значна частина зерна (13-15 млн т) буде використовуватися 
для експортних поставок.

Таблиця 3
Прогнозовані розміри фінансової підтримки виробництва 

зерна із державного бюджету*, млрд грн

Показник
Обсяг 

фінансування, 
всього

Роки

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всього по 
сільському 
господарству

28,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

у т.ч. на 
виробництво 
зерна

12,9 1,35 1,42 1,5 1,58 1,65 1,72 1,8 1,88

*Джерело: Розраховано на основі даних Державного комітету статистики

Загальний економічний ефект пропонованих заходів буде 
залежати від кон’юнктури ринку, дієвості важелів державної 
політики в регулюванні розвитку зернової галузі, ресурсоо-
купності використовуваних технологій вирощування зерно-
вих культур, структури та якості продукції. На перспективу 
до 2015 р. інфраструктура розвитку аграрного підприємни-
цтва у галузі зерновиробництва буде розвиватися за раху-
нок створення бізнес-центрів і бізнес-інкубаторів, фундацій 
та агенцій підтримки підприємницької діяльності, небанків-
ських установ щодо підтримки аграрного бізнесу, лізинго-
вих організацій та інформаційно-консультативних установ. 
Створення бізнес-інкубаторів і бізнес-центрів відбуватиметь-
ся переважно у населених пунктах, що є центрами організа-
ції сільських територій. Це одночасно буде сприяти розвитку 
малого бізнесу в сільській місцевості та відіграватиме посе-
редницьку роль між місцевим бізнесом і мережею організа-
цій підтримки бізнесу з інших регіонів.

Головною метою державного регулювання зерновиробни-
цтва в Україні є постійна підтримка дієздатного стану рин-
кового механізму в цій галузі, пом’якшення несприятливих 
соціально-економічних наслідків його функціонування для 
виробників зерна в умовах мінливої ринкової кон’юнктури. 
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Результатами дослідження встановлено, що основними важе-
лями впливу державних органів на ринок зерна можуть бути 
такі важелі і стимули, як: ціни, кредитні ставки, банківський 
відсоток, дотації і компенсації, субсидії, застосування подат-
ків і податкових пільг, стандартизація і сертифікація продук-
ції згідно з міжнародними вимогами, забезпечення екологічної 
безпеки та раціонального використання природних ресурсів.

Для вдосконалення конкурентоспроможності га-
лузі зерновиробництва нами здійснено обґрунтування 
організаційно-виробничих заходів підвищення рентабельності 
зерновиробництва. Це насамперед збалансування інвестицій-
них надходжень між адміністративними районами та містами 
в підтримку вітчизняного сільськогосподарського виробника 
та великотоварного виробництва зерна. У результаті прове-
деного дослідження нами запропоновано регресійну модель 
залежності рівня рентабельності зерновиробництва від фак-
торів: Х1 – виробництво зернових культур великими сільсько-
господарськими підприємствами; Х2 – виробництво зернових 
культур фермерськими господарствами; Х3 – виробництво 
зернових культур господарствами населення (рис.).

 

Рис. Залежність рівня рентабельності зерновиробництва 
від розмірів сільськогосподарських підприємств

За результатами дослідження отримано моделі парної і 
множинної регресії. Коефіцієнт парної кореляції дорівнює 
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0,67, множинної 0,90, що свідчить про тісний зв’язок між 
обраними факторами. Відповідно, коефіцієнт детермінації 
дорівнює 0,81, тобто 81% мінливості рівня рентабельності 
визначаються факторами Х1, Х2, Х3, де множинна регресія
склала:

У=1,44 +0,035Х1-0,033Х2-0,035Х3.                 (1)
Висновки. Розроблена регресійна модель дає підстави 

зробити висновок, що чим більше за своїми розмірами сіль-
ськогосподарське підприємство, тим більшим є рівень рен-
табельності зерновиробництва. Отже, важливе значення у 
зміцненні зернового ринку має всебічна підтримка великото-
варного виробництва зерна. Необхідно прискорити здійснення 
організаційно-виробничих заходів підвищення рентабельнос-
ті зерновиробництва із розширенням внутрішнього і пошуку 
перспективних зовнішніх ринків.
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ВПЛИВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО 
СЕРЕДОВИЩА НА ОБЛІКОВЕ 

ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 
НА ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

М.В. Дубініна, кандидат економічних наук, доцент, докторант
К.В. Бондаренко, магістрант
Миколаївський державний аграрний університет

Обґрунтовано доцільність регулювання обліку витрат шляхом 
впливу інституціонального середовища. Розглянуто проблемати-
ку регулювання оплати праці в Україні з точки зору законодавчо-
нормативної бази.

Ключові слова: інституціональне середовище, витрати підпри-
ємства, законодавчо-нормативна база, оплата праці, державне регу-
лювання.

Постановка проблеми. Вивчення науково-економічної 
літератури показало, що комплекс проблем, пов’язаних з ін-
ституційними чинниками, що впливають на зміст і структуру 
бухгалтерського обліку, є новим і практично не дослідженим 
напрямом в економічній науці. Результати реформування 
української економіки свідчать про негативні наслідки фак-
тичного виходу держави зі сфери регулювання відносин у 
сфері оплати праці, що поряд із лібералізацією цінової політи-
ки призводить до унеможливлення застосування ефективних 
механізмів зростання як доходів населення, так і заробітної 
плати працівників.

У зв’язку з тим, що бухгалтерський облік є основою інфор-
маційного забезпечення та одним із важливих інструментів 
збору, узагальнення й обробки інформації про фінансово-
господарську діяльність суб’єктів господарювання для при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень, розроблення 
нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку, 
відповідно до міжнародних стандартів, в умовах переходу ві-
тчизняної економіки до ринку стала об’єктивною необхідніс-
тю. Аналіз нормативно-правового забезпечення цього питання 
в Україні свідчить про те, що воно не повністю відповідає ви-
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могам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і по-
требує вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиткові 
бухгалтерської науки присвячено праці українських науков-
ців М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, В.М. Гончарова,
Г.Г. Кірейцева, О.О. Канцурова, Л.В. Синяєвої та багатьох 
інших. Проблематика взаємозв’язку інституціонального се-
редовища та обліку заробітної плати займає чільне місце в 
практичній діяльності аграрних підприємств, адже досліджен-
ня законодавчої бази, її впливу на регулювання обліку в ціло-
му вивчається майже на кожному етапі зміни законодавства.

Мета дослідження полягає в оцінці стану бухгалтерсько-
го обліку і в обґрунтуванні можливості та необхідності вико-
ристання інституційного підходу при визначенні напрямів 
подальшого розвитку облікової теорії та методології щодо ре-
гулювання та покращення ведення обліку оплати праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інституцій-
на теорія привернула нашу увагу до дослідження області бух-
галтерського обліку винятково як доктрина, здатна пояснити 
сучасний стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку 
з позицій взаємодії базових економічних інститутів.

Якщо розглядати господарську діяльність крізь призму ін-
ституціональної теорії, то вона буде представлена системою 
взаємопов’язаних і взаємообумовлених соціально-економічних 
інститутів – власності, праці та її оплати, податків, цін і ціно-
утворення, ринку, конкуренції та багатьох інших, у тому числі 
бухгалтерського обліку. Тому метою впливу інституціонально-
го середовища на облікове відображення витрат підприємства 
є оцінка рівня відповідності існуючої системи бухгалтерського 
обліку насамперед чинному соціально-економічному інституту 
бухгалтерського обліку [3].

За роки ринкових перетворень в Україні створено сис-
тему законодавчих та нормативних актів з оплати праці з 
використанням досвіду країн Європи з розвинутою рин-
ковою економікою. Водночас ця система потребує подаль-
шого вдосконалення. Ця необхідність була підкреслена на 
науково-практичній конференції «Стратегія сталого розвитку 
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структурно - інноваційної перебудови Української економіки 
на 2004 – 2015 роки». Додонов О., зокрема, підкреслює, що 
одним з пріоритетів реалізації Стратегії є «адаптація вітчиз-
няного законодавства до права Європейського Союзу» [1]. На 
наш погляд, в Україні існують проблеми відповідності дер-
жавної соціальної політики в питаннях оплати праці можли-
востям економіки та бюджетним видаткам.

Організація обліку заробітної плати будується на прин-
ципах поєднання правового регулювання, що здійснюється 
державними органами в централізованому порядку з галузе-
вим, регіональним і локальним регулюванням безпосередньо 
на підприємствах. Правове регулювання оплати праці здій-
снюється на підставі законодавчих та інших нормативних 
актів; генеральної угоди на державному рівні; галузевих, ре-
гіональних угод; колективних договорів; трудових договорів. 
Держава здійснює регулювання праці працівників установ 
і організацій, що фінансуються з бюджету. Це регулюван-
ня проводиться на підставі законодавчих та інших норма-
тивних актів України, генеральної, галузевих, регіональних 
угод, колективних договорів у межах бюджетних асигнувань 
та інших позабюджетних доходів. Але зараз, в наш час, до-
сконале законодавчо-нормативне регулювання оплати праці 
знаходиться на низькому рівні, оскільки, держава не повніс-
тю контролює облік заробітної плати. За результатами дослі-
дження, негативний стан у сфері регулювання обліку витрат 
на оплату праці пов’язаний з такими чинникам: заробітна 
плата у структурі грошових доходів населення залишається 
на низькому рівні, у порівнянні з індустріально розвиненими 
країнами; неконтрольовані процеси в ціноутворенні не дозво-
ляють підвищувати реальні доходи працівників у порівнян-
ні зі статичним (номінальним) зростанням заробітної плати; 
відсутність ефективних механізмів підвищення реальних до-
ходів та збереження низької вартості робочої сили не спри-
яє відтворенню основних функцій заробітної плати (зокрема 
мотиваційної та стимулюючої) та призводить до зростання її 
диференціації між галузями та видами економічної діяльності.
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Концептуальною проблемою в Україні є обмеження сфе-
ри державного втручання у систему регулювання механізму 
оплати праці (за винятком мінімальних державних гарантій 
і регулювання оплати праці в бюджетній сфері, в державних 
підприємствах) та систему ціноутворення [4]. В умовах ринко-
вої економіки розвиток заробітної плати полягає в подальшій 
її диференціації та індивідуалізації на основі повного враху-
вання як індивідуальних результатів праці, так і особистих 
ділових якостей, включаючи кваліфікацію, відповідальність, 
творчу ініціативу, якість роботи, досконалість рішень. Ринко-
ве регулювання заробітної плати, особливо для осіб, попит на 
працю яких зменшується, а також для працівників з низькою 
результативністю діяльності має вирівнюватися державним 
втручанням у соціальні процеси. Проте, як свідчить досвід 
зарубіжних держав, це втручання повинно мати непрямий, 
соціально-орієнтований характер. За умови дії чинного зако-
нодавства в Україні неможливо, регламентувати чітке спів-
відношення між зміною результатів економічної діяльності та 
видатками на оплату праці оскільки в країні існують вільні 
механізми ціноутворення, регулювання стосунків між робо-
тодавцями та найманими працівниками у сфері оплати пра-
ці, вільне право роботодавців визначити питому вагу фонду 
оплати праці у структурі собівартості продукції (робіт, послуг). 
Тобто, практично відсутній контроль з боку держави за станом 
оплати праці та цінами. За таких умов за наявного зростання 
рівня заробітної плати одночасно знижується частка видатків 
на оплату праці у собівартості, яка є значно нижчою, ніж у 
країнах із ринковою економікою. Це є свідченням штучного 
зниження ціни праці та зростання витратності економічної ді-
яльності.

Як уже підкреслювалося, питання організації заробіт-
ної плати і формування її рівня складають основу соціально-
трудових відносин у суспільстві, бо охоплюють нагальні 
інтереси всіх учасників трудового процесу. Будь-які зміни, що 
стосуються оплати праці, прямо чи опосередковано вплива-
ють на доходи всіх членів суспільства, а також на найважли-
віші макроекономічні показники. Тому в жодній країні світу 
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питання регулювання оплати праці не залишені лише на роз-
суд ринкових сил, хоча методи, сфера, масштаби державного 
втручання в ці процеси в кожній країні різні.

Науково-дослідним інститутом соціально-трудових від-
носин Мінпраці України виконано дослідження стану та 
дальшого підвищення рівня гармонізації законодавчих та 
нормативних актів з оплати праці в Україні до відповідних 
актів країн Європейського Союзу.

У процесі цього дослідження проведено порівняльний ана-
ліз, який складається з таких пунктів:

- встановлення та перегляд мінімальної заробітної плати;
- застосування тарифної оплати праці;
- колективно – договірне регулювання оплати праці;
- участь державних органів у регулюванні оплати праці;
- індексація заробітної плати;
- захист прав працівників на своєчасне та в повному об-

сязі отримання заробітної плати.
Ефективна організація заробітної плати на будь-якому 

підприємстві неможлива без її основоположного елемента – 
нормування праці, яке дає змогу встановити відповідність 
між обсягом витрат праці і розміром її оплати в конкретних 
організаційно-технічних умовах. Роботодавець зобов’язаний 
установити кожному працівникові нормальний обсяг робіт 
виходячи з установленої законодавством тривалості робочо-
го дня, нормальної інтенсивності праці і середньої для даного 
виду робіт продуктивності праці. Працівник має право роз-
раховувати на повну оплату праці лише за умови виконання 
повного нормованого обсягу робіт. На кожному підприємстві 
доцільно мати характеристики основних видів робіт з відпо-
відними нормами витрат праці на їх виконання (нормативну 
базу працезатрат). Робота щодо вдосконалення нормування 
праці насамперед повинна спрямовуватися на підвищення 
якості норм за рахунок забезпечення їх рівнонапруженості 
для всіх видів праці і всіх груп працівників.

В Україні на сьогодні є всі підстави вести мову про на-
явність реальних тіньових економічних інститутів. Такими 
інститутами можуть бути: будь-які види продукції; нецільове 
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використання бюджетних коштів; доходи, у тому числі тіньо-
ва заробітна плата; експортно-імпортні операції; відтік ка-
піталу; інвестування; зайнятість; оплата послуг чиновників, 
корупція [2]. Тіньова економіка, а відповідно і заробітна пла-
та, стали звичними для більшості населення явищем – люди 
щодня зіштовхуються з тіньовою діяльністю, і вона не ви-
кликає практично ніякого осуду суспільства. І це, в свою чер-
гу, породило певний суспільний парадокс: тіньова економіка 
та заробітна плата певною мірою перестали бути тіньовими, 
тобто схованими від суспільства і невідомими йому. Осно-
вними проблемами легалізації (детінізації) заробітних плат в 
Україні є: відносно високий рівень нарахувань на фонд заро-
бітної плати для роботодавців; низький рівень правової куль-
тури найманих працівників, які погоджуються працювати 
не будучи «оформленими»; байдужість та правовий нігілізм 
найманих працівників за своє майбутнє та майбутнє інших 
членів суспільства.

Тому, у зв’язку із значними обсягами тіньової економіки та 
видачею тіньової заробітної плати, фонди держави недоотри-
мують значні кошти. Саме тому актуальною є тема легалізації 
тіньових зарплат, тобто залучення цих активів в легальну еко-
номіку, що забезпечить гідне проживання українського наро-
ду та отримання достойної пенсії.

Висновки. На нашу думку, значення бухгалтерського 
обліку у тому, що він повинен стати однією з функцій про-
вадження національної безпеки та слугувати інструментом 
фінансового регулювання і проведення єдиної фінансової по-
літики країни, забезпечувати реалізацію конституційного пра-
ва у сфері підприємницької діяльності та економіки. З метою 
усунення вищезазначених недоліків усі законодавчі акти, які 
тією або іншою мірою стосуються питань обліку, ми вважа-
ємо, повинні проходити експертизу в Методологічній раді з 
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України.

На підставі окреслених тенденцій можна зробити ви-
сновок, що проблема державного регулювання оплати праці 
загострюється внаслідок декількох причин: 1) відсутності ді-
євого контролю з боку держави за політикою оплати праці;
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2) недосконалості науково-методичного забезпечення про-
цесу регулювання оплати праці; 3) невиконання чинного за-
конодавства.

Таким чином, зазначені проблеми державного регу-
лювання оплати праці в Україні потребують вирішення 
найближчим часом. Отже, потрібно переглянути політику 
регулювання оплати праці в частині посилення контролюю-
чих функцій держави за процесом формування та розподілу 
витрат від національного до локального рівнів економіки, 
що зумовлює вкрай необхідну розробку методології та кон-
цептуальних основ обґрунтування збільшення витрат на 
оплату праці в Україні.
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ТЕХНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

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

Розглянуто сутність, основні принципи, цілі та завдання техно-
логічної політики в Україні. Висвітлено особливості сучасного тех-
нологічного розвитку вітчизняного виробництва. Визначено систему 
заходів технологічної політики, спроможних суттєво прискорити по-
зитивні зрушення в технологічній сфері.

Ключові слова: технологічна політика, інноваційний розвиток, 
технологічна сфера, високотехнологічний сектор економіки.

Постановка проблеми. Перетворення знань на головну 
рушійну силу технічного, економічного і соціального прогре-
су у сучасному світі обумовлює неабиякий інтерес вчених до 
розгляду проблем, які стосуються реального використання 
знаннєвого ресурсу у повсякденній практичній діяльності. 
Серед таких проблем доволі рельєфно окреслюється про-
блема розроблення та активного використання технологіч-
ної політики, що має стати характерним атрибутом періоду 
формування інноваційної економіки. На жаль, нині в Україні 
технологічна політика не набула належного розвитку. Необ-
хідність її ґрунтовного удосконалення заради кардинальних 
прогресивних змін у суспільстві робить поставлену проблему 
вельми актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ню технологічних зрушень присвятили своїй праці В. Геєць,
Б. Малицький, О. Саліхова, В. Семиноженко, Л. Федулова та 
ін. [1-4].

Науковий доробок вітчизняних економістів включає:
- всебічний аналіз технологічного розвитку та технологіч-

ної політики 
у провідних країнах світу за останні три десятиліття;
- з’ясування особливостей технологічної структури ві-

тчизняної економіки і причин, що їх обумовлюють;
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- визначення найважливіших завдань щодо технологіч-
ної модернізації промисловості;

- висвітлення можливостей використання зарубіжного 
досвіду у процесі створення високотехнологічного сектора в 
українській економіці.

Попри це, технологічна політика як важливий засіб впли-
ву на інноваційний розвиток економіки поки що досліджена 
недостатньо. Її слабке практичне застосування в нашій краї-
ні посилює потребу у ґрунтовному теоретичному дослідженні 
цього феномену, яке дозволить зміцнити вплив держави на 
технологічний розвиток економіки в майбутньому.

Постановка завдання. Автор статті поставив собі за мету 
розглянути зміст і основні принципи сучасної технологічної по-
літики, визначити її цілі та завдання, проаналізувати новітні 
тенденції технологічного розвитку вітчизняного виробництва, 
визначити систему заходів технологічної політики, здатних за-
безпечити прогресивну динаміку технологічних змін.

Виклад основного матеріалу. Технологічна політика є 
важливою складовою інноваційної політики держави. Її слід 
розглядати як комплекс заходів, до яких вдається держава з 
метою регулювання, координації та контролю за станом тех-
нологічних перетворень у країні.

На нашу думку, до основних принципів сучасної техноло-
гічної політики в Україні слід віднести:

- концентрацію зусиль і ресурсів на проведенні ґрунтов-
них науково-технологічних розробок;

- необхідність об’єктивної оцінки досягнутого рівня тех-
нологічного розвитку виробництва;

- комплексний аналіз сукупності умов, за яких відбува-
ється сучасна трансформація технологічної структури вироб-
ництва;

- системне впорядковане застосування технологій, що 
відповідають різним технологічним укладам, з урахуванням їх 
спадкоємності;
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- визначення основних напрямів технологічних змін за-
ради прискорення інноваційної розбудови економіки з огляду 
на останні світові досягнення у технологічній сфері;

- вибір адекватних засобів реалізації для досягнення по-
ставлених цілей;

- забезпечення належної готовності виробництва до 
впровадження сучасних технологій;

- перетворення технологічних досягнень на пріоритет-
ний засіб розв’язання економічних і соціальних проблем.

Обираючи свій варіант технологічного розвитку, Україна 
має зважати на історичний досвід поетапної технологізації ви-
робництва у провідних країнах світу. Йдеться про такі етапи 
технологічних перетворень:

- формування і розвиток базових галузей промисловості 
на основі використання передових технологій індустріального 
типу;

- перехід до ресурсоощадних технологій з метою підви-
щення економічної ефективності виробництва;

- поширення технологій виробництва диференційованої 
продукції;

- впровадження технологій постіндустріального типу 
(розвиток мікроелектроніки, удосконалення програмного за-
безпечення, застосування новітніх інформаціійно – комуніка-
ційних технологій тощо).

Якщо у розвинутих країнах світу технології постіндустрі-
ального типу вже зайняли домінуючі позиції, то фундаментом 
української економіки, як і раніше, залишаються індустріаль-
ні технології, які доповнюються лише використанням окремих 
видів сучасних високих технологій. В цілому технологічний 
стан вітчизняного виробництва є незадовільним, про що свід-
чать такі явища:

1. Відсутній сучасний технологічний базис промисловос-
ті. У технологічній структурі виробництва превалюють третій і 
четвертий технологічні уклади, які дають переважну кількість 
продукції. При цьому є значною частка застарілих технологій, 
які майже вичерпали свій виробничий ресурс.
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2. Дуже мала частка високотехнологічної продукції (тобто 
продукції п’ятого і шостого технологічних укладів ) у загаль-
ному обсязі випуску в країні та у світовому експорті. Нині 
вона складає близько 5%. У той же час в експорті вітчизня-
ної товарної продукції частка продукції середніх технологій 
низького рівня сягає 55%, продукції низьких технологій – 20%
[4, с.15].

3. Втрачено потенціал для розвитку макротехнологій.
4. Низький рівень застосування інформаційних техноло-

гій у процесі виробництва та у сфері управління. В Україні 
відсутнє виробництво сучасних інформаційно–комунікацій-
них засобів.

5.  Високий рівень залежності вітчизняної економіки від 
імпорту зарубіжної високотехнологічної продукції та сучасних 
технологій. Наприклад, залежність від імпорту високотехноло-
гічної продукції у машинобудуванні становить 96,2% обсягу 
виробництва, а в хімічній і нафтохімічній промисловості – 
90,2%. Протягом 2000 – 2007 рр. майже 40% загального обся-
гу нових технологій, необхідних для модернізації вітчизняної 
промисловості, було придбано за межами України [5, с.23- 24].

6. Складність опанування імпортних технологій внаслі-
док застарілої матеріально-технічної бази виробництва і від-
сутності належної кваліфікації працівників.

7. Вузькість національного ринку наукомісткої продукції. 
Це суттєво зменшує інвестиції у високотехнологічні галузі, що 
у свою чергу обмежує витрати на НДДКР і трансфер сучасних 
технологій. У кінцевому підсумку посилюється залежність тех-
нологічної реконструкції української економіки від зарубіж-
них інвестицій.

Слід відзначити, що на тлі значного уповільнення техно-
логічного розвитку Україна все ж таки демонструє світу свої 
досягнення в окремих високотехнологічних галузях промисло-
вості. Наша країна зберігає технологічні переваги у розроблен-
ні ракетної, космічної, авіаційної техніки, електрозварюванні, 
енергетичному турбобудуванні, приладобудуванні, виробни-
цтві окремих видів озброєння, кристалічних матеріалів для 
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мікроелектроніки. Досягнуто значних успіхів у розробленні 
програмного забезпечення, роботизації і комп’ютеризації ви-
робництва, створенні систем автоматизованого контролю 
тощо. Ці досягнення значною мірою обумовлені частковим 
збереженням наукового кадрового потенціалу, багатим вироб-
ничим досвідом, науково–технічними надбаннями України у 
попередній період розвитку.

Отже, на сучасному етапі у вітчизняній економіці спо-
стерігається стагнація технологічного розвитку, яка супро-
воджується фрагментарним сплеском науково–технологічних 
досягнень.

Втягування української економіки у лоно глобалізаційних 
процесів спричиняє появу нових тенденцій у технологічній 
сфері. Ці тенденції надають певного динамізму ,,законсер-
вованій ” технологічній структурі вітчизняного виробництва, 
хоча далеко не завжди відповідають національним інтересам.

Завдяки міжнародному трансферу новітніх технологій ві-
тчизняне виробництво долучається до їх застосування, але ці 
технології переважно спрямовують у ті галузі, які займаються 
продукуванням сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів. 
Таким чином підвищується технологічний ступінь проміжно-
го виробництва, яке цікавить міжнародний капітал. Останній 
відводить Україні роль сировинно – енергетичного додатка до 
свого високотехнологічного виробництва.

Цей орієнтир визначає і структуру іноземних інвестицій 
на теренах колишнього СРСР, в тому числі і в Україні. Якщо в 
цілому у світі та у провідних країнах частка іноземних інвес-
тицій, що вкладаються у сировинно – енергетичний сектор, 
коливаються в межах 7%, у країнах, що розвиваються, – ниж-
че 5,8%, то у країнах СНД – 22%. Водночас у машинобудуван-
ні країн СНД вона становить лише 0,4%, або у 4 рази менше, 
ніж у середньому у світі та у 2 рази менше, ніж у країнах, що 
розвиваються [6, с.161].

Запозичення іноземних технологій фактично перетво-
рює Україну на фінансового донора для зарубіжних на-
уково–дослідних і економічних структур, зацікавлених у 
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науково-технологічних надбаннях. Це вкрай обмежує і без 
того дуже скромні обсяги фінансування науково – інновацій-
ної діяльності всередині країни. 

Україна, як і більшість країн наздоганяючого розвитку, 
нині активно втягується у лоно світового аутсорсингу. Вона 
перетворюється на країну, яку залучають до апробації високих 
технологій з огляду на рамки її спеціалізації, фахової підготов-
ки науковців, існуючої технологічної бази. Але таке залучення 
має досить обмежений вибірковий характер і не дає можли-
вості належним чином розвивати власний високотехнологіч-
ний сектор. Технологічний розрив між Україною і провідними 
країнами продовжує зростати внаслідок перманентного удо-
сконалення базових технологій, яке нині відбувається у світі, 
а також внаслідок відповідної науково–технологічної політики 
країн–лідерів.

З огляду на стан і умови сучасного технологічного розви-
тку в Україні визначимо основні цілі та завдання технологіч-
ної політики. На нашу думку, до них слід віднести:

- підвищення рівня інноваційності та конкурентоспро-
можності вітчизняної економіки ;

- створення сучасного технологічного базису виробни-
цтва;

- зміну технологічної структури виробництва, всебічний 
розвиток високотехнологічного сектора економіки;

- формування технологічної інфраструктури;
- збереження і нарощування науково–технологічного по-

тенціалу;
- поліпшення інвестиційно–технологічного клімату;
- перетворення високих технологій на основний засіб 

підвищення ефективності виробництва, зменшення ресурсо- і 
енерговитрат, забезпечення екологізації виробничих процесів, 
розв’язання соціальних проблем;

- подолання негативних тенденцій у сфері міжнародного 
науково–технологічного співробітництва.

Технологічна політика може перетворитися на дієвий за-
сіб управління технологічним розвитком у разі узгодженого
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використання цілого комплексу важелів та інструментів, 
що адекватно враховують розмаїття умов функціонуван-
ня виробництва. Вважаємо, що структурно комплекс най-
більш необхідних і перспективних заходів технологічної 
політики можна представити у вигляді чотирьох підрозді-
лів, які включають у себе заходи законодавчо-норматив-
ного, інституційно-організаційного, науково-інноваційного, 
фінансово-економічного характеру (див. рис.). Звісно, ви-
окремлення складових є умовним, адже всі вони нерозривно 
пов’язані між собою і вимагають системного застосування у 
процесі управління технологічним розвитком.

Специфіка вітчизняної технологічної політики у найближ-
чій перспективі буде диктуватися необхідністю досягнення 
кардинальних технологічних змін у значно коротші строки по-
рівняно з розвинутими країнами світу. До того ж технологічна 
політика повинна гарантувати одночасне розв'язання про-
блем, що стосуються подолання традиційного технологічного 
відставання, та проблем, які визначають економічні та соці-
альні перспективи розвитку суспільства.

Висновки. Технологічна політика є однією з ключових ла-
нок сучасних інноваційних перетворень. Вибір її складових 
має враховувати як об`єктивні умови розвитку вітчизняного 
виробництва, так і нав`язаний ззовні вплив глобалізаційних 
процесів технологічного спрямування. Системний характер 
заходів технологічної політики повинен забезпечити узгодже-
ність науково-технологічних змін у різних сферах економіки, 
які мають бути обґрунтовані в законодавчому, організаційно-
му, інституційному, фінансовому відношеннях. Від продума-
ної, виваженої технологічної політики значною мірою будуть 
залежати умови функціонування та розвитку технологічної 
сфери в майбутньому, створення інноваційної економіки, со-
ціальні зрушення в суспільстві.
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Рис. Заходи технологічної політики
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УДК 338. 43. 232/1

ПEРСПEКТИВИ ВИКOРИСТAННЯ 
EНEРГEТИЧНOГO ПOТEНЦIAЛУ КУКУРУДЗИ 

В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

О.Р. Полішкевич, кандидат економічних наук
Миколаївський державний аграрний університет

Розглянуто шляхи виходу з паливної кризи України за рахунок 
переробки кукурудзи на етанол. Обґрунтовано проект будівництва 
заводу з виробництва біоетанолу.

Ключові слова: кукурудза, біоетанол, біопалива, енергетичний 
потенціал.

Постановка проблеми. Застосування спиртів, як пали-
ва для двигунів внутрішнього згоряння, являє собою актуаль-
ний предмет досліджень всіх відповідних світових наукових 
центрів вже кілька десятків років. Початок використання біо-
етанолу як палива йде від часу появи перших двигунів вну-
трішнього згоряння. На даний період вже декілька відомих 
машинобудівних фірм продемонстрували двигуни, котрі як 
паливо використовують лише етанол. Більш широко етанол 
(зневоднений спирт) використовується як домішка до мото-
рного бензину. Він поліпшує процес спалювання бензину, од-
ночасно обмежуючи емісію окисів вуглецю та азоту, а також 
вуглеводнів у викидних газах.

Цей напрям виробництва рідкого біопалива інтенсивно 
розвивається в багатьох країнах. Застосування зневодненого 
спирту як добавки до бензину для двигунів розпочалося в Поль-
щі ще у 1928 році. У Сполучених Штатах Америки кілька років 
тому введено так званий Clean Аіr Асt, який зобов'язує вироб-
ників рідкого палива збільшувати вміст "кисневих добавок" у 
бензині для покращення коефіцієнту спалювання вуглеводнів, 
що зменшує емісію забруднень в навколишнє середовище. На 
практиці це означає додавання до бензину до 10 % етанолу. У 
перспективних проектах США – збільшення частки етанолу в 
паливі до 15 %. Відповідно до рішень Європарламенту (Дирек-
тиви 2003/30/ЄС використання на транспорті біопалив чи ін-
ших поновлюваних джерел енергії) у найближчій перспективі 
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частка біоетанолу й ефірів рослинного походження в загаль-
ній витраті рідких палив буде динамічно і стабільно зростати 
(табл. 1) [4].

Таблиця 1
Рекомендований вміст біокомпонентів у рідких паливах, %

Біопаливо
Роки Оцінка 

обсягу 
домішки2005 2006 2007 2008 2009 2010

Біокомпоненти 
у паливі, 
всього 2,00 2,75 3,50 4,25 5,00 5,75 Енергетична

Біоетанол 3,20 4,41 5,61 6,81 8,01 9,21 Об'ємна

Ефір ЕТВЕ (в 
перерахунку 
на біоетанол) 6,82 9,37 11,93 14,49 17,04 19,60 Об'ємна

Ефіри жирних 
кислот (РМЕ) 2,12 2,92 3,71 4,51 5,30 6,10 Об'ємна

Джерело: Розраховано за даними FAO

Головним рушієм, який стимулює додавання спирту в бен-
зин, є економічне заохочення (знижена ставка акцизного по-
датку для виробників бензину, які додають до нього етанол в 
об'ємі від 4,5 до 5 %). Виробництво біопалива в усьому світі 
збільшилося в три рази з 2000 по 2010 роки: з 4,8 млрд до 16,8 
млрд. Однак на його частку припадає тільки 3 % від загальних 
поставок палива для транспорту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і 
практичні аспекти проблеми забезпечення сільськогосподар-
ського виробництва альтернативними паливами знайшли 
відображення в працях В.О. Дубровіна, М.О. Корченского, 
І.П. Масло, О. Шептицького, А. Рожковського, З. Засторека, 
А. Гжибека, П. Євича, Т. Амона та інших провідних вчених. 
Проте забезпечення ефективного виробництва і переробки ку-
курудзи відстає від вимог часу. Залишаються невирішеними 
питання раціонального використання енергетичного потенці-
алу кукурудзи.

Метою роботи є оцінка ефективності використання енер-
гетичного потенціалу кукурудзи як сировини для виробництва 
біоетанолу в Миколаївській області.

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



41Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 4, т.1, 2011

Результати досліджень. Провідною сировиною для ви-
робництва біопалива, є кукурудза, цукор і рослинна олія. Для 
виробництва біоетанолу найбільш економічно вигідною є бра-
зильська цукрова тростина. На другому місці – американська 
кукурудза. З великим відривом йдуть інші зернові, вироблені 
в інших регіонах світу. Для виробництва біодизеля найбільш 
оптимальною сировиною є рапс. У табл. 2 можна побачити, 
які культури використовуються для виробництва біопалива в 
різних країнах [3].

Таблиця 2
Використання с/г культур у виробництві 

біопалива в різних країнах

Країна Біоетанол Біодизель

Бразилія цукрова тростина, соя, пальмова олія касторова олія

Канада кукурудза, пшениця, солома тваринні жири, 
рослинні олії

Китай кукурудза, пшениця, сорго рослинні олії

ЄС
пшениця, інші зернові культури, 
цукровий буряк, вино, спирт

ріпак, соняшник, соя

Індія меляса, цукрова тростина пальмова олія

Індонезія цукрова тростина
пальмова олія, 
рослинна олія

Малайзія - пальмова олія

Таїланд меляса, цукрова тростина пальмова олія, 
рослинна олія

США кукурудза соя, рослинні олії

Джерело: Дані USDA

Перспективи подальшого розвитку ринку біопалива пов'язані 
з такими факторами:

• ціна на нафту;
• наявність недорогих видів сировини;
• урядова підтримка;
• технологічні прориви, які могли б знизити вартість біопали-

ва другого покоління;
• конкуренція з боку альтернативних варіантів палива.
Зростання цін на нафту є найбільш важливим фактором під-

вищення конкурентоспроможності альтернативних видів пали-
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ва, включаючи біопаливо. Таким чином, перспективи біопалива 
залежать від ряду взаємопов'язаних факторів. На даний момент 
на розвиток ринку біопалива позитивно впливає зростання цін 
на нафту. З другого боку, прибутковість сектора сильно підірва-
ли зростання цін на сировину (кукурудзу і рослинне масло), що 
значно вплинуло на собівартість біопалива і продовольча криза.

Враховуючи велику народногосподарську цінність та пер-
спективи розвитку біоетанолової переробки, нами обґрунтовано 
проект будівництва заводу з виробництва біоетанолу в м. Южно-
українську Миколаївської області. Передбачається будівництво 
заводу для виробництва біоетанолу (високооктанового рідкого 
спиртового палива, одержуваного шляхом ферментації кукуру-
дзи). Основними перевагами місця розташування ділянки є:

- близькість до сировинної зони, північні райони Миколаїв-
ської області забезпечують 2/3 обласного виробництва кукуру-
дзи,

- близькість транспортних комунікацій, що забезпечують до-
ставку сировини;

- близькість до ресурсної бази: наявність води (річка Півден-
ний Буг), електроенергії (Южноукраїнська АЕС).

У табл. 3 наведено номенклатуру та вартість основних видів 
робіт з будівництва заводу потужністю 200 млн літрів на рік.

Таблиця 3
Витрати на будівництво заводу з виробництва біоетанолу

Роботи та послуги
Орієнтовна вартість, 

млн грн

Передпроектні роботи 0,5

Проектні роботи 5,0

Придбання обладнання та оплата зобов'язань 
за договорами з будівельними компаніями 240,0

Ліквідація наслідків будівництва 
та рекультивація земель 0,4

Придбання власного автотранспорту 2,0

Разом 247,9

Джерело: Розрахунки автора
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Виходячи з вартості біоетанолу на FOB Rotterdam
EUR635/м3, віднімаючи транспортні витрати та витрати з 
митного оформлення, ціна складе EUR570/м3 або 6840 грн/м3.
Економічна доцільність виробництва біоетанолу представлена 
в табл. 4.

Таблиця 4
Економічна доцільність виробництва біоетанолу

Показник грн/л млн грн в рік

Дохід від реалізації 6,84 1094,4

Витрати на виробництво 5,27 843,2

Податок на прибуток 0,39 62,8

Чистий прибуток 1,18 188,4

Джерело: Розрахунки автора

Чистий прибуток в розмірі близько 188,4 млн грн дозво-
лить на другий же рік окупити витрати на капітальні інвес-
тиції в розмірі 247,9 млн грн, що є надзвичайно привабливим 
для потенційних інвесторів. Середнє виробниче завантаження 
устаткування з урахуванням технологічних ремонтів склада-
тиме 80%. Розглянемо собівартість 1 літра біоетанолу виходя-
чи з виробничих витрат і амортизації обладнання (табл. 5).

Таблиця 5
Склад і структура собівартості 1 л біоетанолу

Статті витрат Ціна 
одиниці

Вартість, 
грн/ л

Структура, 
%

Сировина (кукурудза), грн/т 1280 3,2 60,7

Електроенергія, грн/кВт ч 0,3128 0,0938 1,8

Вода, грн/м3 3,648 0,0109 0,2

Теплова енергія, грн/Гкал 151,74 0,362 6,9

Заробітна плата 0,1 1,9

Амортизація 0,153 2,9

Додаткові витрати 0,5 9,5

Виробничі та господарські витрати 0,6 2,7

Утримання транспорту 0,05 0,9

Нарахування на заробітну плату 0,05 1,1

Інші податки та збори 0,05 0,9

Інші витрати 0,1 1,9

Разом 5,2697 100,0

Джерело: Розрахунки автора
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Висновки. Виробництво біоетанолу – це комплексна про-
грама, у якій задіяна не лише промисловість, але й аграр-
ний сектор, адже запропонований нами проект передбачає 
збільшення вирощування кукурудзи (як основної сировини 
виробництва). Кінцевими продуктами виробництва, окрім 
етилового спирту, будуть ще й комбікорми, що, у свою чергу, 
може стати потужним поштовхом для розвитку тваринни-
цтва Миколаївщини.
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У статті проведено дослідження етапів процесу оцінювання ефек-
тивності господарської діяльності підприємства та формування алго-
ритму моніторингу впровадження збалансованої системи показників.

Ключові слова: моніторинг, стратегія, збалансована система
показників.

В умовах інтеграції України до світових європейських 
структур та зростання ролі конкуренції в управлінні підпри-
ємством виникає необхідність застосування сучасних підходів 
до оцінки стратегічного розвитку підприємств з метою забез-
печення ефективності їх діяльності.

Розбіжності між очікуваними економічними результа-
тами діяльності підприємств, відповідно до визначених 
стратегічних цілей, неможливо усунути повністю. Однак це 
можна мінімізувати за рахунок вдосконалення управління 
за допомогою моніторингу, який дозволить проводити неза-
лежні оцінки тенденцій розвитку підприємства та аналізу-
вати фінансовий стан підприємства при застосуванні нових 
стратегічних систем в управлінні, наприклад збалансованої 
системи показників [1].

Питання моніторингу і діагностики ефективності діяль-
ності підприємств досліджено досить широко. Проте питання 
концептуальних підходів щодо інструментарію аналітичних та 
узагальнюючих показників потребують більш детального та 
поглибленого дослідження.

Метою статті є дослідження етапів процесу оцінювання 
ефективності господарської діяльності підприємства та фор-
мування алгоритму моніторингу впровадження збалансованої 
системи показників (ЗСП).

Теоретичним і практичним аспектам моніторингу і діа-
гностики ефективності діяльності підприємств присвячено 
багато наукових досліджень закордонних і вітчизняних еко-
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номістів: О.І. Амоша, Дж. Блек, А. Браверман, С.Г. Дзюба, 
П.В. Журавльов, Дж.М. Іванцевич, В.М. Колпаков, А.А. Лоба-
нов, В.Д. Пагрушев, Ф.Ю. Поклонський, М.Г. Рак, Д.С. Синк, 
Г.М. Скударь, А.А. Томпсон, В.С. Шекшня та інші. Однак 
варто зазначити, що економічні чинники, від яких залежить 
розвиток підприємств, знаходяться у динамічному стані і по-
требують більш детального дослідження.

Поняття «моніторинг», з точок зору різних економістів та 
науковців, (від лат. monitor – застережний) – метод досліджен-
ня об'єкта, що припускає його відстежування і контроль його 
діяльності (функціонування) з метою прогнозування [2, 3].

Під моніторингом слід розуміти спеціально організоване 
систематичне та безупинне спостереження за станом об'єкта й 
оперативне його оцінювання. Основними структуроутворюю-
чими елементами моніторингу системи діагностування є меха-
нізми, що забезпечують організаційні структури інформацією 
як про нормальний стан підприємства, його конкурентосп-
роможного потенціалу та інших характеристик, так і про по-
тенційно небезпечний, негативний [5].

При проведенні моніторингу діяльності підприємства 
необхідно врахувати галузеві особливості підприємства, його 
стратегію. При впровадженні збалансованої системи показни-
ків пропонується застосувати комплекс ключових показників 
ефективності і результативності, а також виробничих показ-
ників, які дають можливість реагувати на виявлені своєчасно 
негативні тенденції в діяльності підприємства.

Алгоритм моніторингу впровадження збалансованої сис-
теми показників в стратегічному управлінні підприємства 
можна представити в чотирьох аспектах: 1) підготовчий; 2) 
систематизація інформації; 3) моніторинг; 4) оцінка ефектив-
ності ЗСП. Система моніторингу розробляється з урахуванням 
того, щоб його результати використовувалися для формування 
взаємин підприємств і управлінських структур (рис.).

Метою проведення підготовчого етапу та систематизації 
інформації є надати менеджерам підприємств необхідну ін-
формацію для прийняття оперативних управлінських рішень, 
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забезпечення заходів щодо уникнення кризових ситуацій при 
впровадженні збалансованої системи показників.

При проведенні моніторингу на третьому етапі здійсню-
ється розрахунок і аналіз виробничих показників, зовнішніх 
та внутрішніх факторів та їх вплив на виявлення негативних 
тенденцій і перспектив для максимальної реалізації можли-
востей стратегічного розвитку підприємства. Четвертий етап 
присвячений оцінці ефективності впровадження збалансова-
ної системи показників та розробленню рекомендацій ефек-
тивного використання резервів розвитку підприємства в 
умовах застосування збалансованої системи показників.

У ході моніторингу всі сфери діяльності підприємства ана-
лізуються та оцінюються з позицій досягнення кращого еко-
номічного результату за рахунок оптимально ефективного (у 
тому числі і з погляду ліквідності, уникнення ризику банкрут-
ства) використання наявних ресурсів. Для оцінки ефективнос-
ті діяльності підприємства пропонується модель моніторингу 
таких показників ефективності: 1) виробничої діяльності; 2) 
використання необоротних активів; 3) використання трудо-
вих ресурсів; 4) використання матеріальних ресурсів; 5) ви-
користання фінансових ресурсів; 6) розрахунків з дебіторами 
і кредиторами.

Ретроспективний і прогнозний аналіз через визначення 
факторів впливу на ефективність діяльності підприємства 
буде індикатором виявлення трансформаційних процесів від-
творення ресурсів підприємства, а оцінка управління ефек-
тивністю діяльності підприємства через методи моніторингу, 
експрес-діагностики та моделі «результат – витрати» дасть об'є-
ктивне визначення ефективності діяльності підприємства.

Доцільно в умовах впровадження збалансованої системи 
показників на промисловому підприємстві проводити аналіз 
економічного та фінансового стану підприємства щомісячно і 
щокварталу. Це дасть можливість відстежувати і прогнозувати 
динаміку і тенденції фінансово-господарської діяльності під-
приємства, зіставляти їх з макроекономічними показниками 
по галузі і національній економіці, виявляти і усувати негатив-
ні тенденції в розвитку суб’єкта господарювання. Моніторинг 
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впровадження збалансованої системи показників створює до-
стовірні і надійні інформаційні масиви для прийняття раціо-
нальних рішень в напряму стратегії перспективного розвитку 
підприємства.

Рис. Алгоритм моніторингу впровадження збалансованої 
системи показників підприємства (ЗСП)
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Результати моніторингу впровадження збалансованої сис-
теми показників в діяльності підприємства сприяють:

1) формуванню необхідної інформаційної бази для вирі-
шення практичних питань з позиції поліпшення фінансового 
стану підприємства;

2) проведенню контролю за процесом розробки і впрова-
дження збалансованої системи показників, підвищення сту-
пеня оперативності в оцінці економічних процесів;

3) розробленню і реалізації стратегії розвитку, покращен-
ня якості стратегічного управління і планування на промисло-
вих підприємствах;

4) створенню необхідної основи для подальшого вдоскона-
лення збалансованої системи показників стратегічного управ-
ління підприємства.
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Львівська комерційна академія

У статті проведено огляд основних теорій, які концептуалізують 
функціонування компонент трудового потенціалу в умовах інформа-
ційного суспільства.

Ключові слова: концепція, теорія, трудовий потенціал, компо-
ненти трудового потенціалу.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах 
становлення інформаційного суспільства та інтеграції Укра-
їни у світове співтовариство особливо важливо забезпечити 
досягнення розширеного відтворення трудового потенціалу, 
яке здатне детермінувати перспективи розвитку економіки 
України. У зв'язку з цим виникає необхідність по-новому 
досліджувати теоретичні і практичні аспекти формування, 
розвитку та використання трудового потенціалу в інформа-
ційному суспільстві.

Розуміючи складність та комплексність категорії трудо-
вого потенціалу як об’єкта дослідження в умовах розвитку 
інформаційного суспільства, очевидною є необхідність вико-
ристання положень низки концепцій і теорій, що дає змогу 
акумулювати знання для майбутніх поколінь та окреслити до-
мінантні наукові рішення, які в сьогоднішніх реаліях є вкрай 
необхідними до прикладного застосування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика 
дослідження трудового потенціалу в сучасних умовах має міс-
це у працях таких відомих вітчизняних вчених, як С.Бандур, 
М. Долішній, С. Злупко, Е. Лібанова, І. Лукінов, Н. Лук’янченко, 
О. Макарова, В. Мікловда, М. Новікова, В. Онікієнко, С. Пи-
рожков, С. Писаренко, М. Пітюлич, В. Пономаренко, М. Рома-
нюк, У. Садова, Л. Семів, Л. Шевчук та інших.

Однак, зважаючи на всеохоплюючий характер сучасних 
системних перетворень, не варто розраховувати на повне та 
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остаточне вирішення зазначених проблем. Найбільш актуаль-
ними є пошук новітніх підходів дослідження процесів фор-
мування, використання та розвитку трудового потенціалу в 
умовах становлення інформаційного суспільства.

Мета статті. Передбачено огляд основних концепцій 
та теорій, які безпосередньо визначають теоретичні основи 
дослідження трудового потенціалу з метою вивчення мож-
ливих перспектив функціонування трудового потенціалу 
в майбутніх періодах загалом та в умовах інформаційного 
суспільства зокрема.

Виклад основного матеріалу дослідження. Враховую-
чи напрацювання вітчизняних вчених, розглядаємо трудовий 
потенціал як наявність ресурсів праці економічно активного 
населення, здатних до самовідтворення та таких, що відзна-
чаються мінливістю, а також їх запас, при ефективному вико-
ристанні яких забезпечується досягнення поставлених цілей, 
та який формують демографічні, медико-біологічні, інтелекту-
альні, освітні, економічні, культурні, соціальні, психологічні, 
мотиваційні та організаційні складові.

Ураховуючи той факт, що трудовий потенціал формують 
визначені складові, звертаємося до положень групи концеп-
цій і теорій, що стосуються окремих компонент трудового по-
тенціалу. Їх перелік наведено в табл.1 та нижче подано більш 
детальну характеристику окремих з них.

Серед теорій і концепцій, що прямо стосуються демогра-
фічної компоненти, відзначаємо концепцію народонаселення 
Т. Мальтуса (1766-1834), яка включає ідеї, гіпотези, положен-
ня щодо тривалих тенденцій зростання населення, сутності 
людини, життєвого рівня бідних і багатих верств населення 
тощо. На думку Т. Мальтуса, необхідно здійснювати постійний 
контроль над зростанням населення з метою його забезпечен-
ня засобами існування. Суттєвим недоліком поглядів вченого 
було те, що він вважав позитивними засобами стримування 
приросту населення війни, голод і хвороби серед осіб працеак-
тивного віку [1, с. 365].
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Таблиця 1
Концепції і теорії, що відображають розвиток трудового 
потенціалу в розрізі його компонентної структури

Компонента Концепції, теорії, що концептуалізують 

Демографічна

Концепція народонаселення (Т. Мальтус); теорія 
демографічного переходу; теорія демографічної 
революції; концепція економічного раціоналізму 
демографічного переходу (А. Ландрі, Ф. 
Ноутстайн, Ж. Буржуа-Піш, Д. Каугілл)

Медико-біологічна Теорії здоров’я (валеологія); теорії девіації

Інтелектуальна

Теорії інтелекту (Ж. П’яже); факторно-аналітичні теорії 
інтелекту; імпліцитні теорії; теорія інтелектуального 
діапазону (В. Дружинін); генетична теорія 
інтелекту за расовим компонентом (М.Лінн)

Освітня

психолого-педагогічні концепції; теорії виховання й 
навчання; концепція неперервної освіти; теорія «фільтру»; 
концепція природного, вільного виховання
(Же.Ж. Руссо); християнсько-феодальна концепція виховання

Економічна
Наукова теорія організації праці (Ф. Тейлор); теорії 
зайнятості; теорія заробітної плати (Т. Мальтус); 
трудова теорія вартості (К. Маркс, Д. Рікардо)

Мотиваційна

Теорії мотивації праці; учення про блага (К. Менгер, 
А. Маршалл); теорія потреб (В. Вернадський); 
соціальна теорія розподілу (М. Туган-Барановський); 
концепція історичного матеріалізму

Культурна
Теорія соціокультурного базису підприємництва; теорії та 
концепції корпоративної культури; теорії міжкультурної 
комунікації (А. Вєжбіцька, Е. Голл, К. Клакхон, А. Кребер)

Соціальна

Теорії депривації, соціальної незадоволеності та 
напруги; теорія соціальної стратифікації; теорії 
соціальної структури суспільства; теорії соціалізації 
особистості; теорії соціального контролю

Психологічна
Психологічні теорії; теорії психічного розвитку 
особистості; оригінальна теорія генезису капіталізму

Організаційна Теорії управління персоналом; теорії лідерства

В освітній компоненті важливими є положення концепції 
неперервної освіти, яка внесла вагомий вклад у розвиток тео-
рії трудового потенціалу. Дана концепція доводить, що освіта 
повинна чергуватися протягом людського життя з періодами 
трудової активності. Спеціалісти стверджують, що знання, 
отримані на початку ХХ століття, були достатні людині на все 
життя, в 40-х роках – на півжиття, половина знань, отрима-
них в 1987 році, вже застаріла до початку 1993 року [2, с. 15]. 
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Вагому групу теорій, що детермінують економічну ком-
поненту трудового потенціалу, становлять теорії зайнятості. 
Зміст таких теорій досить ґрунтовно наведений у колективній 
монографії науковців Інституту регіональних досліджень НАН 
України під загальною редакцією М. Долішнього, де висвітлені 
погляди щодо зайнятості А. Сміта (1723-1790) та Д. Рікардо 
(1722-1823, класична економічна школа), А. Пігу (1877-1959, 
неокласична теорія зайнятості), Дж.М. Кейнса (1883-1946), 
Є. Домара (1914) та Д. Гамберга (базуються на моделях еко-
номічного зростання), К. Маркса (1818-1883) та Ф. Енгельса 
(1820-1895, матеріалістичний детермінізм) [3, с. 20-28]. Осо-
бливу увагу хочемо звернути на неокласичну теорію зайнятос-
ті, зокрема так званий «ефект Пігу», що відображає тотожність 
заробітної плати та граничної продуктивності праці. Теорія 
зайнятості Дж.М. Кейнса обґрунтовувала державне регулю-
вання, що дуже важливо для розуміння необхідності управ-
ління трудовим потенціалом через використання прямих та 
непрямих методів впливу.

Теорію заробітної плати Т. Мальтуса («залізний закон заро-
бітної плати») також відносимо до групи концепцій та теорій, 
що стосуються економічної компоненти трудового потенціалу. 
Згідно з положеннями даної теорії стабільна рівновага насе-
лення підтримується природним рівнем фонду оплати праці, 
який забезпечує робітникам фізично необхідний мінімум за-
собів існування. Зростання попиту на працю може спричи-
нити зростання заробітної плати до розміру, який перевищує 
прожитковий мінімум. Дана теорія дуже тісно корелює з по-
глядами Т. Мальтуса в концепції народонаселення (розглянуто 
вище), де вчений зокрема зазначає, що надмірна схильність 
до розмноження сприятиме зростанню чисельності населення, 
а це в свою чергу призведе до збільшення пропозиції праці, 
повернувши заробітну плату до вихідної величини. Водночас 
зменшення заробітної плати обмежуватиме зростання на-
селення в наступний період. Особливо цінним є твердження
Т. Мальтуса, що важливе значення має не абсолютна сума гро-
шей, які отримує робітник, а та кількість необхідних засобів 
існування, яку він може придбати на свою заробітну плату 
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[4, с. 225]. Визначаючи основним стимулом нагромадження 
прагнення підприємців до отримання прибутку, вчений кон-
статував, що останній забезпечується за рахунок збільшення 
платоспроможного попиту та досягнення високого рівня за-
йнятості населення [4, с. 227].

Серед теорій, що детермінують мотиваційну складову тру-
дового потенціалу, звернемося до положень теорій мотивації 
праці та соціальної теорії розподілу.

Найбільш знаними теоріями мотивації праці є такі: тео-
рія потреб А. Маслоу (1908-1970); теорія XY Д. Мак-Грегора 
(1906-1964); теорія двох факторів Ф. Герцберга (1923); теорія 
продуктивності Д. Мак-Клелланда (1917-1998); теорія очіку-
вань В. Врума (1932) та інші. В основі більшості цих теорій 
мотивації праці лежить концепція історичного матеріалізму, 
яка передбачає, що матеріальні потреби є рушійною силою 
суспільного розвитку.

Соціальна теорія розподілу М. Туган-Барановського (1865-
1919) доводить доцільність узгодження інтересів робітників 
і підприємців, розкриває їх спільне джерело доходів та заці-
кавленість в економічному зростанні, що об’єктивно сприяє 
активізації трудових ресурсів [6, с. 7]. М. Туган-Барановський 
також здійснює розподіл потреб людини за групами [7]: фізі-
ологічні потреби; статеві потреби; симптоматичні інстинкти і 
потреби; альтруїстичні потреби; потреби, що не ґрунтуються 
на практичних інтересах.

Очевидно, що розуміючи пріоритети благ і потреб для 
людини-носія трудового потенціалу, можна здійснювати 
вплив на його формування та використання, коригуючи «ви-
нагороду» за працю через мотиваційну компоненту.

До групи теорій, що є основоположними для дослідження 
культурної компоненти трудового потенціалу, відносимо те-
орію соціокультурного базису підприємництва (основні при-
хильники: В. Зомбарт, Р. Мертон, Т. Парсонс), яка формується 
з ідей щодо ролі партнерства, громадянської солідарності, 
взаємодопомоги, самодисципліни тощо, закріплених певною 
мірою у релігійній етиці і моралі, зокрема у принципах хрис-
тиянської економіки [8, с. 437].
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Теорії та концепції корпоративної культури (основні при-
хильники: Р. Брікмен, Е. Тейлор, Дж. Масіоніс, В. Мажуєв,
А. Спіркін) – ідеї, положення щодо значення корпоративної 
культури, її сутності та ролі для розвитку компаній. Зокрема 
Р. Брікмен визначив взаємозв’язок між культурою та еконо-
мічним розвитком [8, с. 419-420].

Висновки. Розглядаючи теорії й концепції, що форму-
ють наукове бачення трудового потенціалу в сучасних умовах 
розвитку інформаційного суспільства, спостерігаємо широке 
плетиво різних думок та поглядів на таку складну економічну 
категорію. Знання і використання положень таких теорій до-
зволить повною мірою осмислити всю глибоку сутність трудо-
вого потенціалу та, акумулюючи досвід і погляди попередніх 
поколінь науковців, сформулювати новітні підходи в його 
дослідженні в сучасних умовах інтенсифікації виробничо-
господарських зв’язків, стрімкого прогресу людства та обран-
ня подальшої стратегії його розвитку.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О.В. Орленко, кандидат економічних наук, доцент
Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

Досліджено сучасний стан оподаткування сільськогосподарських 
підприємств в умовах прийняття нового Податкового кодексу Украї-
ни. Розкрито особливості розвитку аграрної галузі в сучасних умовах 
та запропоновано шляхи вдосконалення оподаткування.

Ключові слова: оподаткування, аграрний сектор, новації, сіль-
ськогосподарська продукція

Постановка проблеми. Оподаткування є важливим 
соціально-економічним інститутом суспільства, завдяки яко-
му держава має можливість акумулювати фінансові ресурси, 
необхідні для виконання своїх завдань. Податки, виконуючи 
низку функцій, надають державі можливість сприяти ство-
ренню належних умов для діяльності суб’єктів господарю-
вання. Нормативно-правова база у сфері оподаткування в 
Україні залишається досить складною, заплутаною, їй бракує 
системності [1].

Нещодавно був прийнятий Податковий кодекс України, 
яким регулюються відносини між державою у вигляді по-
даткових органів та підприємств із питань оподаткування. 
Сільськогосподарські підприємства не є винятком. Виходячи 
з тексту Кодексу, можна констатувати, що він змінює багато 
суттєвих моментів, у зв’язку з чим необхідно проаналізувати, 
що саме стосується аграрного бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання опо-
даткування сільськогосподарських виробників входять в коло 
наукових інтересів багатьох вчених. Зокрема, даній пробле-
матиці присвячено праці вітчизняних вчених В. Андрущен-
ка, О. Василика, В. Вишневського, М. Дем’яненка, Д. Деми, 
О. Кириленко, А. Крисоватого, М. Кучерявенка, П. Лайка,
І. Лукінова, І. Луніної, А. Поддерьогіна, А. Соколовської, Л. Ту-
луша, В. Федосова та інших, а також зарубіжних науковців, 
а саме І. Буздалова, А. Вагнера, О. Єгеревої, С. Корюнова,
Е. Крилатих, І. Кулішера, В. Лєбєдєва, І. Озерова, К. Панкової, 
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У. Петті, Д. Рікардо, О. Сагайдака, С. де Сісмонді, А. Сміта,
М. Тургенєва, Д. Черника, І. Янжула та інших. Віддаючи на-
лежне науковим напрацюванням по даній проблематиці, 
варто наголосити, що питання оподаткування сільськогоспо-
дарських підприємств, особливо в світлі сучасних процесів в 
галузі, є недостатньо розробленими. Це вимагає подальшого 
вивчення цієї проблеми.

Постановка завдання. Система оподаткування сільсько-
господарських підприємств нині залишається недостатньо 
сформованою та малоефективною, що негативно впливає як 
на результати діяльності підприємств аграрного сектора, так і 
на виконання державою фіскальних та регулюючих завдань. 
Механізми справляння основних податків, що сплачуються 
сільськогосподарськими товаровиробниками – фіксованого 
сільськогосподарського податку, на додану вартість та на до-
ходи фізичних осіб є неврегульованими [2]. Вони потребують 
комплексного вирішення, що передбачає проведення всебіч-
ного дослідження теоретичних засад формування системи 
оподаткування в галузі сільського господарства, загальної 
оцінки її сучасного стану та окреслення варіантів розвитку 
шляхом внесення змін податкового законодавства.

Виклад основного матеріалу. Основні положення Кодек-
су поширюються на всі підприємства без урахування їхньої 
сфери економічної діяльності. Передусім треба відмітити по-
ложення щодо зменшення ставки податку на додану вартість 
у 2014 році до 17% та податку на прибуток протягом 6 років 
до 16%. При цьому великою проблемою для багатьох підпри-
ємств є збільшення бази оподаткування. Новим для бізнесу є 
положення щодо скасування правила «першої події», що може 
ускладнити бухгалтерський облік на вітчизняних підприєм-
ствах. Сюди слід віднести проблему взаємодії із платниками 
єдиного податку, яка виражається у забороні відношення на 
витрати вартість товарів та послуг, які були придбані у плат-
ників єдиного податку.

Стосовно аграрного бізнесу суттєвих новацій, за винят-
ком деяких, для аграрного виробництва немає. Податковий 
кодекс передбачає збереження цілої низки особливостей
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оподаткування сільського господарства. Зокрема, збережено 
спеціальний режим оподаткування податком на прибуток та 
ПДВ та фіксований сільськогосподарський податок. Режим 
податку на прибуток за новим Кодексом, як і в старому, перед-
бачає для сільськогосподарських підприємств подання декла-
рації із податку на прибуток у строки, які визначені законом 
для річного податкового періоду, та сплату податку за підсум-
ками звітного податкового року [3]. Як і раніше, сума плати 
за використання землі у сільськогосподарському виробництві 
вираховується із податку на прибуток. При цьому варто за-
значити, що такими сільськогосподарськими компаніями вва-
жаються лише ті, дохід від реалізації сільгосппродукції яких 
становить більш ніж 50% загальної суми доходу за попередній 
звітний рік. А звітний рік для таких компаній починається з 1 
липня, а закінчується 30 червня.

Відповідно до ст. 14.2 Закону України «Про оподаткуван-
ня прибутку підприємств» це не поширюється на підприєм-
ства, основною діяльністю яких є виробництво та/або продаж 
продукції квітково-декоративного рослинництва, дикорослих 
рослин, диких тварин і птахів, риби (крім риби, виловленої 
у річках та закритих водоймах), хутряних товарів, лікеро-
горілчаних виробів, пива, вина і виноматеріалів (крім ви-
номатеріалів, що продаються для подальшої переробки), які 
оподатковуються у загальному порядку [4].

Не зазнав суттєвих змін із прийняттям Податкового ко-
дексу і фіксований сільськогосподарський податок. Однак 
деякі новації все ж присутні. Автори документа в своїй по-
яснювальній записці зазначають, що з його прийняттям буде 
вдосконалено чинний порядок оподаткування сільгосппідпри-
ємств, ключові норми якого не змінювалися з 1999 року, та 
будуть усунені недоліки в чинному порядку оподаткування 
фіксованим сільськогосподарським податком, які створюють 
дискримінаційні умови для господарської діяльності інших 
сільгосппідприємств, стримуючи їх розвиток.

У прийнятій редакції Кодексу, на відміну від чинного за-
конодавства, більш чітко визначено термін «сільськогосподар-
ська продукція» (винятково товарна), що використовується 
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при визначенні платників фіксованого сільськогосподарсько-
го податку, оскільки його неоднозначне тлумачення створюва-
ло умови для ухилення від оподаткування тим особам, які не 
займаються сільськогосподарським товарним виробництвом.

Розмір фіксованого сільськогосподарського податку тепер 
буде визначатися, виходячи із грошової оцінки земель сіль-
ськогосподарського призначення, з урахуванням її щорічної 
індексації відповідно до земельного законодавства. Перед-
бачено запровадження окремого обліку доходів платників 
фіксованого сільгоспподатку, отриманих від продажу несіль-
ськогосподарської продукції, з оподаткуванням таких дохо-
дів у загальному порядку. Крім того, передбачено обмеження 
строку застосування цього податку до 2010 року [5].

Такі зміни були обумовлені низкою об’єктивних причин. А 
саме: відсутність можливості реформованому сільському гос-
подарству створити за період дії фіксованого сільськогоспо-
дарського податку міцну матеріально-технічну та фінансову 
базу для подальшого стабільного сільськогосподарського ви-
робництва. Таким чином, із прийняттям Податкового кодек-
су було вирішено проблеми, що виникали із застосуванням 
фіксованого сільськогосподарського податку, зокрема, обліку 
осіб (які створюються шляхом злиття, приєднання, поділу (ви-
ділу), перетворення) та вдосконалення механізму обчислення 
цього податку. Прийняття Податкового кодексу також має 
і негативні наслідки для сільського господарства. Мова йде 
про заборону застосування нульової ставки ПДВ при експорті 
зернових культур товарних позицій 1001–1008 та технічних 
культур товарних позицій 1205 та 1206. Це означає, що агро-
компанії мають нараховувати 20% ПДВ при першій поставці 
зерна, ріпаку та соняшнику, та не матимуть права на відшко-
дування ПДВ при експорті цих культур. Звідси зростання цін 
на зерно, що може призвести до неконкурентоспроможності 
українського продукту щодо імпортованого. Однак ця норма 
буде введена в дію лише 1 липня 2011 року.

Із не менш негативними наслідками із прийняттям По-
даткового кодексу зіткнуться виробники молока та м’яса. Це 
пов’язано зі скасуванням чинного режиму нарахування до-
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тацій для виробників молока і м‘яса. За новими правилами 
дотація не буде здійснюватися автоматично, оскільки уряд 
відповідно до Кодексу має запроваджувати під час прийняття 
бюджету зміну чинного на сьогодні прозорого і автоматичного 
механізму надання дотацій на централізацію ПДВ від пере-
робників у спецфонді держбюджету та розподіл його у руч-
ному режимі за невідомим наразі алгоритмом. Проте згідно 
з перехідними положеннями така норма буде введена в дію 
лише з 1 січня 2015 року, а до цього часу буде збережений 
чинний порядок нарахування дотацій.

Позитивними змінами щодо фіксованого сільськогос-
подарського податку є незмінність статусу платника цього 
податку як юридичної особи, а головне те, що уточнюється 
загальний рівень доходу сільськогосподарського товаровироб-
ника, який був отриманий від реалізації сільськогосподарської 
продукції власного виробництва та продуктів її переробки. 
Якщо раніше загальна сума доходу такого підприємства за по-
передній звітний рік мала перевищувати 75%, щоб отримати 
право на реєстрацію платником фіксованого сільськогоспо-
дарського податку, то відповідно до прийнятого Кодексу така 
питома вага має лише дорівнювати 75%.

Висновки і перспективи подальшого розвитку. Зага-
лом аграрний сектор не зазнав суттєвих змін із прийняттям 
Податкового кодексу, однак ці моменти, що були змінені, ма-
ють як позитивні, так і негативні наслідки.

Для аграрного бізнесу істотними податками є два: земель-
ний податок і податок на прибуток. Решта податків, по суті, 
не є важливими, а фіксований сільськогосподарський податок 
у такому вигляді, якому він є, навіть із урахуванням змін у по-
датковому кодексі, вже морально застарів. Єдиний вихід – це 
трансформація його у диференційований земельний податок, 
який слід вилучати із розділу «Спеціальні режими оподатку-
вання» і закріпити в розділі «Плата за землю», що буде логічним 
за своєю структурою.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н.І. Степаненко, кандидат економічних наук, докторант
Житомирський національний агроекологічний університет

У статті визначено актуальні проблеми розроблення теоретичних 
та методологічних засад маркетингової товарної політики сільсько-
господарських підприємств.

Ключові слова: купівельна поведінка, товарна політика, аграрний 
маркетинг.

Постановка проблеми. Особливість сучасних умов діяль-
ності підприємств сфери сільськогосподасрького виробництва 
полягає у комплементарності їх стратегічних цілей, яка перед-
бачає, з одного боку, орієнтацію на глобальні тенденції функ-
ціонування продовольчих ринків, з другого, – необхідність 
адаптації до реалій внутрішнього ринку. З огляду на це непе-
ресічного значення набуває формування ефективної товарної 
політики сільськогосподарських підприємств як інструменту 
забезпечення їх економічної стійкості за умов турбулентності 
бізнес-середовища.

Товарна політика сільськогосподарських підприємств за-
знає суттєвого впливу чинників зовнішнього макросередови-
ща як системоутворюючий елемент комплексу маркетингових 
інструментів, й відповідно, потребує системного аналізу меха-
нізму розробки та імплементації заходів продуктової політики 
в контексті формування конкурентної позиції підприємства 
на цільовому ринку. Такий інструмент маркетингового су-
проводження діяльності сільськогосподарських підприємств 
покликаний у кінцевому підсумку забезпечити конкуренто-
спроможність підприємства у довгосроковій перспективі за 
рахунок адаптації товарного асортименту щодо актуальних 
тенденцій функціонування цільових ринків. При цьому вар-
то зазначити, що специфіка управлінських аспектів товарної 
політики зумовлюється особливостями аграрного маркетингу, 
що поєднує риси маркетингу товарів кінцевого споживання та 
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промислового маркетингу. Отже, особливо актуальною пред-
ставляється проблема ідентифікації концептуальних особли-
востей формування товарної політики сільськогосподарських 
підприємств як теоретико-методологічних засад розробки її 
функціональної компоненти.

Стан вивчення проблеми. У сучасній економічній літе-
ратурі суттєва увага приділяється питанням методології фор-
мування товарної політики та розвитку таких її складових, 
як конкурентоспроможність товару, асортиментна політика, 
життєвий цикл товарів, нові товари, товарна марка (бренд 
товару), його сервісна підтримка. Значна частина досліджень 
відображає нові наукові підходи щодо комплексної системи 
управління маркетинговою товарною політикою, яка враховує 
комплексний, системний, процесний та стратегічний підходи; 
методики оцінки стратегічної товарної позиції підприємств, 
соціально-економічної ефективності управління маркетинго-
вою товарною політикою.

Визначені питання розглядаються у дослідженнях та-
ких вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, як Афа-
насьєв М.П., Багієв Г.Л., Балабанова Л.В., Бриндіна О.А., 
Власова В.М., Войчак А.В., Гриньова В.М., Дихтль Е., Дойль П., 
Дэвис С.М., Зав’ялов П.С., Ілляшенко С.М., Кардаш В.Я., Ко-
зубенько Л.Д., Корнеєва І.В., Котлер Ф., Кулібанова В.В., Лам-
бен Ж., Максимова Т.С., Попова Л.О., Прингл Х., Романов А.Н., 
Садєков А.А., Снегірьова В., Соловйов Б.А., Сисоєва С., Тем-
порал П., Ткаченко Н.Б., Томпсон М., Тротт М., Хершген Х., 
Хруцкий В.Є., Чармєссон Г., Шубін О.О., Щербань В.М. Проте 
недостатньо дослідженим залишається питання формування 
товарної політики сільськогосподарськими підприємствами 
в контексті їх адаптації до мінливого ринкового середовища, 
що і зумовило необхідність проведення даного дослідження.

Метою дослідження є вивчення особливостей фор-
мування товарної політики сільськогосподарських підпри-
ємств на основі ідентифікації сутнісних характеристик 
агромаркетингу.
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Об’єктом дослідження є процес розроблення та імпле-
ментації товарної політики сільськогосподарських підпри-
ємств.

Результати досліджень. У сучасних умовах розвитку 
ринкових відносин в Україні особливої актуальності набува-
ють питання ефективного управління товарною політикою 
підприємств, в т. ч. й сільськогосподарських, з урахуванням 
довгострокової перспективи, що обумовлено мінливістю зо-
внішнього середовища їх функціонування; посиленням кон-
курентної боротьби за ринки збуту; підвищенням значущості 
не стільки потенційних, скільки постійних споживачів; впро-
вадженням концепцій соціально етичного маркетингу та 
маркетингу відносин; актуалізацією ролі нематеріальних ак-
тивів. Товарна політика підприємства в цілому представляє 
собою комплекс заходів щодо обґрунтування оптимального 
товарного асортименту й управління ним, що передбачає роз-
роблення, виведення на ринок, удосконалення та вилучення 
із товарного асортименту певних товарних груп в контексті 
досягнення стратегічних цілей підприємства. Для сільсько-
господарських підприємств товарна політика належить як до 
загальнокорпоративних проблем, так і до проблем маркетин-
гу, однією із функцій якого є формування виробничо-збутової 
дяльності підприємства з орієнтацією на вимоги ринку. Осо-
бливості функціонування підприємств сфери сільськогоспо-
дарського виробництва, насамперед специфічні риси процесу 
відтворення, зумовлюють характеристики товарної політики 
сільгосппідприємств як елементу агромаркетингу, що визна-
чає управлінську та функціональну його складові.

Управлінський маркетинг (маркетинг менеджмент) фор-
мує загальну парадигму діяльності підприємства щодо досяг-
нення власних комерційних цілей за рахунок максимально 
повного врахування потреб цільового ринку. Управлінський 
маркетинг охоплює всі функції підприємства (виробничу, ко-
мерційну, фінансову, кадрову, інноваційну), що орієнтовані на 
виконання комплексу завдань, що відображають цільові уста-
новки, стан і перспективи розвитку ринку, а також актуаль-
ні і потенційні можливості підприємства. Відповідно до цього 
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вибудовується організаційна структура й система управління 
підприємством, розробляється корпоративна філософія, фор-
мується корпоративна культура. Функціональний маркетинг 
передбачає формування й розвиток гнучкої багатоваріантної 
системи просування товарів підприємства на цільових ринках, 
при цьому сутнісні характеристики функціональної складової 
товарної політики підприємства зумовлюється насамперед об-
єктивними характеристиками попиту на цільовому ринку та 
купівельної поведінки споживачів.

Особливість попиту на продукцію сільськогосподарських 
підприємств полягає у його вторинності з огляду на те, що він 
формується як похідний результат попиту на продукти пере-
робки сільськогосподарської продукції. Вторинність попиту 
зумовлює залежність товарної політики сільгосптоваровироб-
ників від коливань попиту на ринках продуктів кінцевого 
споживання. Крім того, характер попиту на продукцію сіль-
ськогосподарських підприємств визначається як цільовий, 
враховуючи те, що певна сільськогосподарська продукція з 
відповідними властивостями і характеристиками призначена 
для виробництва конкретних товарних груп. Непересічного 
значення для характеристики попиту на продукцію сільсько-
господарських підприємств має фактор часу з огляду на 
важливість певних часових рамок здійснення купівлі для за-
безпечення повного завантаження виробничих потужностей 
підприємств суміжних галузей сировиною відповідної якості. 
Ці особливості попиту становлять потужні детермінанти щодо 
системного застосування інструментів товарної політики, що 
дають змогу обґрунтувати вибір та ступінь охоплення цільо-
вого ринку, структурувати критеріальні ознаки потенційних 
споживачів, модифікувати якісні характеристики продуктів 
відносно потреб цільової аудиторії, моделювати поведінку ін-
ституціональних споживачів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Отже, товарна політика сільськогосподарських підприємств 
передбачає застосування як загальноприйнятих, так і спе-
цифічних інструментів щодо розробки асортиментних груп, 
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їх обслуговування й елімінації. Концептуальні особливості 
розробки та імплементації складових товарної політики зу-
мовлюються специфікою процесу відтворення у сільському 
господарстві й відображаються у дуалістичному характері за-
ходів формування товарного асортименту та управління ним 
з огляду на комбінацію в агромаркетингу характеристик мар-
кетингу товарів кінцевого споживання та промислового при-
значення. В подальших дослідженнях доцільно обґрунтувати 
специфіку щодо сільськогосподарських підприємств таких 
базових інструментів товарної політики, як макретингові до-
слідження купівельної поведінки цільових споживачів, сег-
ментація ринку та позиціювання товарів та марок.
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ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК 
ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Н.А. Мазур, кандидат економічних наук
Подільський державний аграрно-технічний університет

Розглянуто стратегічні напрями розвитку державного регулюван-
ня ринку продовольства в Україні, запропоновано систему методів 
для його здійснення.

Ключові слова: продовольчий ринок, державне регулювання, 
продовольча криза, продовольчий підкомплекс, методи регулювання 
ринку.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Фінансово-
економічна нестабільність у світі, вияви соціальних конфліктів 
і посилення конкуренції геоекономічних гравці спричинили за-
гострення світової продовольчої кризи. Тому особливо актуаль-
ним є здійснення цілеспрямованої державної політики щодо 
забезпечення продовольчої безпеки України, завоювання та 
утримання міцних позицій на світових ринках продовольства, 
пріоритетами якої мають стати пошук не лише фінансових, а 
й технологічних інвесторів для аграрного сектора; покращення 
демографічної, міграційної екологічної ситуації на селі [1].

Формування та реалізація політики стимулювання освоєн-
ня зовнішніх ринків, розширення експортної орієнтації аграр-
ного виробництва повинно стати одним з основних чинників 
економічного зростання галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
регулювання аграрного сектора економіки в ринкових умо-
вах приділяли увагу вітчизняні та зарубіжні вчені. Серед 
українських можна виділити О. Амосова, В. Геєця, О. Гудзь, 
М. Маліка, В. Месель-Веселяка, П. Саблука, В. Ткаченко, се-
ред зарубіжних – І. Алтухова, Ю. Баландина, В. Гончарова, 
Д. Ванина, В. Назаренка, О. Чаянова та інших. Проте окремі 
питання вимагають детальнішого опрацювання. Зокрема, на 
сьогоднішній день потребують глибокого дослідження наявні 
проблеми світового продовольчого ринку, а також стратегічні 
напрями розвитку аграрного потенціалу України та проблеми 
його реалізації в умовах глобалізації.
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Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні 
основних цілей, методів і механізмів державного регулювання 
ринку продовольства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з 
основних завдань кожної держави є досягнення продоволь-
чої безпеки населення, тобто здатності забезпечувати його до-
статнє та якісне харчування, а також створення резервних 
продовольчих фондів за рахунок продукції вітчизняного ви-
робництва. Оцінити рівень продовольчої безпеки країни в су-
часних умовах, на наш погляд, можна на основі встановлення 
співвідношення фактичного рівня споживання продовольчих 
товарів на 1 особу населення до розмірів її мінімального раці-
ону (потреби). За умови підвищення рівня життя населення, 
узагальнюючий показник продовольчої безпеки може бути ви-
значений як відношення фактичного рівня споживання продо-
вольства до відповідних фізіологічних норм харчування людей.

Основою досягнення належного рівня забезпечення насе-
лення країни продовольством є її продовольчий підкомплекс, 
який являє собою складну багаторівневу виробничо-економічну 
систему пов’язаних між собою галузей економіки, що беруть 
участь у виробництві продовольчих ресурсів, і доведення їх 
до кінцевого споживача. У процесі господарської діяльності 
ефективність функціонування продовольчого підкомплексу 
залежить від ряду факторів, одним з основних яких є держав-
не регулювання. Держава за допомогою економічних важелів 
здійснює вплив на формування необхідних економічних інтер-
есів суб’єктів підкомплексу. Державне регулювання дозволяє 
впливати на виробництво, переробку та реалізацію різноманіт-
них продовольчих продуктів, а також на виробничо-технічне 
та матеріально-технічне забезпечення всіх сфер та галузей 
продовольчого підкомплексу.

Загальна мета системи державної політики розвитку про-
довольчого підкомплексу має полягати у створенні сприят-
ливого економічного, соціального і правового середовища та 
організаційному забезпеченні державою стійкого функціону-
вання підкомплексу в цілому [2].
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Макроекономічне регулювання, в основі якого є стихійні 
процеси самоорганізації, діє в економічній системі, де потен-
ційно вже існують всі необхідні для регулювання зв’язки та 
структури, і завдання полягає в тому, щоб створити умови для 
росту одних структур та уповільнення розвитку інших. На су-
часному етапі розвитку економіки України в цілому та її аграр-
ного сектора, зокрема, особливого значення набуває державне 
регулювання.

Система заходів економічного та організаційного впливу 
на ринок продовольчих товарів має включати форми та мето-
ди прямого і опосередкованого державного регулювання, за-
безпечувати можливість самостійної виробничо-комерційної 
діяльності всіх ланок продовольчого підкомплексу, підвищення 
їх активності щодо оновлення асортименту продукції (рис. 1).

Методи прямого впливу передбачають таке регулюван-
ня з боку держави, при якому суб’єкти економіки вимушені 
приймати рішення, основою яких є не самостійний еконо-
мічний вибір, а приписи органів влади (наприклад, податко-
ве законодавство, юридичні правила щодо амортизаційних 
відрахувань тощо).

Методи опосередкованого регулювання передбачають, що 
держава не впливає прямо на економічні рішення, що прийма-
ються. Вона створює лише передумови для того, щоб при са-
мостійному виборі економічних рішень суб’єкти схилялись до 
тих варіантів, які відповідають економічній політиці держави. 
Переваги даних методів впливу на ринок проявляються в тому, 
що вони не порушують ринкової ситуації. Недоліком є певний 
лаг, що спостерігається між застосуванням державних заходів 
та їх сприйняттям ринком [2].

Посилення державного регулювання на сучасному ета-
пі допоможе стабілізувати та наростити обсяги виробництва, 
створити умови для поступового розвитку підкомплексу. Клю-
човим моментом регулювання ринкових відносин в сучасних 
умовах є протекціонізм стосовно до вітчизняних товаровироб-
ників. Державна політика в продовольчому підкомплексі має 
ґрунтуватися на поєднанні вільного ринкового ціноутворення 
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з підтримкою вітчизняних товаровиробників та розумним про-
текціонізмом.

Рис. 1. Схема економічного та організаційного 
регулювання ринку продовольчих товарів [2]

Порівняння темпів змін споживчих цін, цін на продукцію 
сільського господарства та оптових цін промисловості (рис. 2) 
засвідчує відставання агарної продукції.

За період 2001-2010 років цінова динаміка в аграрному 
секторі інколи перевищувала загальний показник індексу спо-
живчих цін, проте, як правило, відставала від динаміки цін у 
промисловості. У 2010 році індекс цін на сільськогосподарську 
продукцію сягнув найбільшого значення за останнє десятиліт-
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тя (за винятком 2007 року) і склав 130,4% (за січень-листопад 
у % до січня-листопада 2009 року). Причинами такого стрім-
кого зростання цін на сільгосппродукцію є «імпортування» 
загальносвітових негативних тенденцій, зниження валових 
зборів основних культур внаслідок несприятливих природно-
кліматичних умов, зменшення площ посівів під окремі культу-
ри, зростання собівартості виробництва продукції.

Рис. 2. Динаміка індексів цін на продукцію сільського господарства, 
споживчих цін та оптових цін промисловості, % до попереднього року [1]

Синхронне зростання вартості продовольства на світових 
ринках та в Україні підштовхнуло до поновлення дискусій про 
спроможність нашої країни забезпечити насиченість внутріш-
нього продовольчого ринку за рахунок використання власного 
аграрного потенціалу.

Висновки. Необхідно якнайшвидше здійснювати заходи з 
метою реалізації потенційних можливостей, які надає Україні 
зростання світових цін на продовольство, та запобігання його 
негативним наслідкам. Важливою умовою ефективного роз-
витку продовольчого підкомплексу є формування належного 
механізму державного регулювання економіки, який передба-
чає активну підтримку аграрного сектора.
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Запропоновано авторський підхід щодо оцінки ризику фінансово-
господарської діяльності підприємства в умовах невизначеності. 
Удосконалено методику оцінки комплексного показника ризику під-
приємства. На основі узагальнень сформовано висновки та практичні 
рекомендації щодо оцінки ризику фінансово-господарської діяльності 
підприємства.

Ключові слова: невизначеність, ризик, рейтинговий метод, 
комплексний показник ризику, зони ризику.

Постановка проблеми. Прагнучи стабілізувати еконо-
мічне становище, максимізувати прибуток або, принаймні, 
уникнути збитків та банкрутства, керівники підприємств, в 
умовах невизначеності економічної ситуації, починають все 
більшу увагу приділяти фінансовому плануванню. 

У сучасній економічній теорії показником невизначеності 
виступає ризик. І, якщо впливати на невизначеність менедж-
мент підприємства, як правило, не в змозі, то прораховува-
ти ризики для прийняття подальших управлінських рішень 
зобов’язаний. Тому, в умовах відсутності повної інформації та 
неможливості точного передбачення, проблема управління ри-
зиками стає надзвичайно актуальною. Особливо це стосується 
системи показників оцінки ризику, факторів, що впливають 
на нього, розроблення практичних рекомендацій щодо зни-
ження і мінімізації ризиків, а також удосконалення методик 
оцінки ризиків та впровадження стратегій управління ризи-
ком. 

Теоретичні і практичні аспекти економічних ризиків під-
приємств досліджували відомі зарубіжні та вітчизняні науков-
ці. Фундаторами теорії економічного ризику були зарубіжні 
економісти Дж. М. Кейнс, Г. Марковіц, А. Маршалл, Ф. Найт, 
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А. Пігу, Ж.-Б. Сей, У. Сеніор, А. Сміт, Й. Шумпетер, В. Шарп та 
ін. Серед вітчизняних авторів найбільшої уваги заслуговують 
праці О. Білої, В. Загорського, Г. Великоіваненка, Е. Велич-
ка, Г. Вербицької, В. Вітлінського, Ю. Єрмольєва, Я. Качмари-
ка, І. Копича, Ю. Лисенка, С. Наконечного, М. Павлишенка,
В. Точиліна, І. Шевченка, О. Ястремського та ін.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є науково-
теоретичне обґрунтування необхідності удосконалення ме-
тодик оцінки ризиків фінансово-господарської діяльності 
підприємств, які впливають на розробку та реалізацію його 
фінансової політики, що відповідає умовам і тенденціям «не-
визначеної» ринкової економіки.

Результати досліджень та їх обговорення. Сучасна ін-
терпретація ризику – це не лише збитки, яких можна зазна-
ти під час реалізації господарського рішення, а й можливість 
відхилення від цілей, заради яких приймалося рішення. Тоб-
то, сучасний ризик визначається не стільки збитками, скільки 
відсутністю очікуваних позитивних результатів [1, c. 30], що 
неодмінно знижує фінансову стійкість і стабільність підпри-
ємства. У фінансовій літературі стійкість підприємства при-
йнято визначати як стабільністю навколишнього економічного 
середовища, так і внутрішнім станом самого підприємства. У 
той же час, для того, щоб успішно протистояти динамічності 
й мінливості умов зовнішнього оточення, складність та швид-
кість прийняття рішень повинні відповідати складності та 
швидкості змін, що відбуваються [3].

Невизначеність призводить до ризику через відсутність 
повної інформації та неможливість точного передбачення. 
Ризик, на відміну від невизначеності, є вимірювальною вели-
чиною – кількісною мірою слугує ймовірність несприятливого 
наслідку. Ці ймовірності можуть бути визначені або на під-
ставі статистичних даних, або на підставі експертних оцінок 
[4, с. 178].

Зазначимо, що на сьогодні виокремлюють і низку мате-
матичних теорій, що застосовуються для формалізації неви-
значеної інформації й вимірювання ризику, це: багатозначна 
логіка; теорія ймовірностей; теорія похибок (інтервальні моде-
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лі); теорія інтервальних середніх; теорія суб’єктивних ймовір-
ностей; теорія нечітких множин тощо [2, с. 152].

Проте, незважаючи на наявність вже розроблених мето-
дик, існують перспективи розроблення нових та вдоскона-
лення і адаптації вже існуючих методик. Адже, одні методики 
визначення ризику містять до 7 показників, а інші, навпаки, 
обтяжені математичними функціями та пропорціями, що ви-
магають складних розрахунків.

Для удосконалення існуючих методик оцінки ризику 
фінансово-господарської діяльності підприємства, на нашу 
думку, доцільно застосовувати до 5 зон ризику, тому що пе-
реважна більшість груп формується з непарної їх кількості, і 
сформувати такі зони ризику:

– безризикова зона – 2 бали ;
– зона мінімального ризику – 1 бал; 
– зона припустимого ризику – 0 балов; 
– зона критичного ризику – 1 бал;
– зона недопустимого ризику – 2 бали.
Для спрощення розрахунків оцінку ризику фінансово-

господарської діяльності підприємства провести за найбільш 
важливими, на нашу думку, напрямами оцінки ризиковості 
підприємства за: його організаційно-правовою формою; ча-
сом його існування; майновим станом; наявністю та рівнем 
прибутку підприємства; наявністю та рівнем грошового по-
току підприємства; діловою репутацією підприємства; плин-
ністю кадрів; рівнем інфляції; рівнем розвитку ринкових 
інститутів; природно-екологічним станом регіону, в якому 
працює підприємство

Отже, першим напрямом ризиковості підприємства ми 
визначили організаційно-правову форму господарювання:

- корпорація, консорціум, концерн – 2 бали;
- спільне підприємство, відкрите акціонерне товариство 

– 1 бал;
- закрите акціонерне товариство, товариство з додатко-

вою відповідальністю – 0 балів;
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- колективне підприємство, орендне підприємство, селян-
ське (фермерське) господарство, товариство з обмеженою від-
повідальністю – 1 бал;

- індивідуальне підприємство, сімейне підприємство, при-
ватне підприємство, підприємець – -2 бали.

Другий напрям оцінки ризиковості підприємства – за ча-
сом його існування: від 2 балів (більше 10 років) до -2 балів (до 
1 року).

Третій напрям оцінки ризиковості підприємства – рівень 
поточного майнового стану. Для визначення майнового ста-
ну було використано п’ять основних фінансових показників 
(табл.). 

Таблиця
Визначення комплексного показника майнового ризику

Інтервал значення коефіцієнта за зонами ризику

Коефіцієнт поточної 
ліквідності

(2,50;∞) (2,00;2,50) (1,5;2,00) (1,00;1,50) (-∞;1,00)

Коефіцієнт швидкої 
ліквідності (1,00; ∞) (0,80;1,00) (0,60;0,80) (0,40;0,60) (-∞;0,40)

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

(0,30; ∞) (0,25;0,30) (0,15;0,25) (0,10;0,15) (-∞;0,10)

Коефіцієнт автономії (0,65; ∞) (0,50;0,65) (0,35;0,50) (0,20;0,35) (-∞;0,20)

Коефіцієнт фінансової 
стійкості

(0,90; ∞) (0,75;0,90) (0,60;0,75) (0,35;0,60) (-∞;0,35)

Оцінка в балах 2 1 0 -1 -2

Четвертий напрям оцінки ризиковості підприємства ви-
значено нами як виробничий ризик. Він визначається за на-
явністю та рівнем прибутку підприємства за попередній та 
звітний періоди:

- наявність прибутку підприємства за результатами попе-
реднього та звітного періодів – 2 бали;

- наявність прибутку за результатами лише звітного пері-
оду – 1 бал;
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- фінансовий результат є нульовим, тобто не сформовано 
ні прибутків, ні збитків – 0 балів;

- наявність збитків підприємства за результатами звітного 
періоду – -1 бал;

- наявність збитків підприємства за результатами попере-
днього та звітного періодів – -2 бали.

П’ятий напрям оцінки ризиковості підприємства – опера-
ційний ризик. Його оцінку проведено за наявністю та рівнем 
чистого грошового потоку підприємства:

- наявність чистого грошового потоку від фінансової, опе-
раційної та інвестиційної діяльностей підприємства за резуль-
татами звітного періоду – 2 бали;

- наявність чистого грошового потоку підприємства за ре-
зультатами звітного періоду – 1 бал;

- чистий рух коштів є нульовим, тобто надходження до-
рівнюють видаткам – 0 балів;

- перевищення видатків над надходженнями за результа-
тами одного виду діяльності за звітний період – 1 бал;

- перевищення видатків над надходженнями по всім ви-
дам діяльності підприємства за результатами звітного періоду 
– -2 бали.

Шостий напрям оцінки ризиковості підприємства прове-
дено за рівнем ділової репутації підприємства:

- наявність відомої торгової марки (бренду) – 2 бали;
- якість продукції і послуг – 1 бал; 
- професіоналізм керівництва – 0 балів;
- підприємство маловідоме – -1 бал;
- ділова репутація негативна – -2 бали.
Сьомий напрям оцінки ризиковості підприємства – за ко-

ефіцієнтом плинності кадрів на підприємстві протягом року, 
який обчислюється як співвідношення чисельності звільнених 
працівників до загальної їх чисельності: від 2 балів (якщо кое-
фіцієнт плинності кадрів менше 0,2 бали) до -2 (якщо значен-
ня коефіцієнта – 0,8…1,0). 

Восьмий напрям оцінки ризиковості підприємства визна-
чено нами як фінансовий (спекулятивний) ризик, який роз-
глянемо як ризик інфляції і зумовленого нею зростання цін на 
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сировину, напівфабрикати, комплектуючі, зміни темпів зрос-
тання заробітної платні: за відсутності інфляції – 2 бали; за 
умови суперінфляції – -2 бали.

Дев’ятим напрямом оцінки ризиковості підприємства ви-
значено інституціональні ризики, які характеризуються рів-
нем розвитку ринкових інститутів, наявністю правових норм, 
правил і процедур, рівнем доступу до інформації та забезпе-
ченням ринкових угод і контрактів.

- високий рівень розвитку інститутів що гарантують ста-
більність, передбачливість і прозорість ринкових правил і про-
цедур – 2 бали;

- належне оформлення та ефективне використання прав 
власності, об’єктивна та неупереджена судова система – 1 бал;

- недостатня розвиненість інститутів, незадовільна доступ-
ність підприємців до інформації та її асиметричність – 0 балів.

- неузгодженість формальних та неформальних інститутів, 
розмитість прав власності, надмірна регламентація підприєм-
ницької діяльності – -1бал;

- суперечливий набір інститутів, відсутність чітких право-
вих норм, що структурують діяльність підприємств, орієнта-
ція інститутів на псевдоринкові правила поведінки, наявність 
процедур рейдерства та високий рівень корупції – -2 бали.

Останній десятий напрям оцінки ризиковості – природно-
екологічний стан. Оцінка природно-екологічних ризиків про-
водиться за станом території, на якій працює підприємство, 
та змінюється від 2 балів (природний стан) до -2 балів (ката-
строфічний стан).

Приймаючи рівнозначними кожен із напрямків оцінки 
ризиковості комплексний показник ризиковості підприємства 
розраховується за формулою:

∑
=

=
n

i
iRZ

1

 
.

Загальний рівень ризиковості підприємства визначається 
порівнянням значення отриманого комплексного показника 
ризиковості з інтервалами сукупного рангу ризиковості.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Аналіз методичних підходів до оцінки рівня ризику фінансово-
господарської діяльності підприємства як одного з основних 
напрямків управління ризиками показав, що всі вони здебіль-
шого спрямовані на вдосконалення, розширення та адаптацію 
системи фінансових характеристик та показників діяльності 
підприємств. Характеристики, за якими оцінюються ризики 
фінансово-господарської діяльності, можуть бути як фінансо-
вими, так і нефінансовими. Однак, незалежно від походження 
характеристик і ознак ризику вони повинні обов’язково ви-
являтися, ідентифікуватися, оцінюватися та оптимізуватися. 
І чим раніше вони будуть виявлені, тим більше часу матиме 
менеджмент підприємства для збору необхідної інформації і 
розроблення стратегії запобігання виникненню кризової ситу-
ації на підприємстві.
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СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В 

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
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ННЦ «Інститут аграрної економіки» м. Київ

У статті розглядається сучасна господарська структура в аграр-
ному виробництві України. Характеризується роль підприємництва у 
формуванні системи виробничих відносин.

Ключові слова: підприємництво, виробничі відносини, підпри-
ємець, аграрне виробництво.

Вступ. На сьогодні чимало науковців персоніфікують 
підприємництво з поведінкою людини, розглядають його як 
поведінку «конкретної людини, ініціативна, самостійна, ін-
новаційна, систематична діяльність якої направлена на ви-
робництво продукції, виконання робіт, надання послуг і 
здійснюється на власний ризик, під особисту майнову відпо-
відальність з метою отримання підприємницького доходу» [4, 
с. 13].

Характеризуючи роль підприємництва у формуванні сис-
теми виробничих відносин, вважають, що йому притаманні 
такі провідні риси: «… власний ризик та власна ініціатива, ви-
робництво товарів для ринку, мета діяльності – одержання до-
ходу у сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання…
підприємцю притаманна здатність об’єднувати людей, ство-
рювати команду однодумців.

Не маючи на меті проаналізувати всі «за» і «проти» щодо 
такого різнобічного тлумачення сутності «підприємництва» і 
«підприємця» зазначимо, що в теорії таке розмаїття, можливо, 
і виправдане. Адже йдеться про те, що економічні процеси та 
явища досить складні й багаторівневі. І тут маємо той випа-
док, коли усі викладені точки зору у цілому наукові, але кожна 
з них розглядає підприємництво у певному аспекті. А воно по-
требує системної оцінки. Безумовно, підприємництво – і тип, 
і стиль, і метод господарювання, і фактор виробництва (хоча 
він невід’ємний від людського фактора, є його складовою). Не-
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заперечним є й той факт, що економічні явища персоніфіку-
ються в людях, які є їхніми носіями, суб’єктами.

Постановка завдання:
- визначити роль підприємництва в аграрному виробни-

цтві;
- визначити суб’єктів підприємництва в сільському гос-

подарстві.
Аналіз результатів дослідження. Підприємець – це лю-

дина, що знаходиться в безперервному пошуку, а підприєм-
ництво – це творча і новаторська діяльність на свій страх і 
ризик, яка сприяє утворенню структури суспільного господар-
ства і створює умови для ефективних структурних перетво-
рень в економіці.

 Економічні суб’єкти, як відомо, діють згідно з об’єктивними 
економічними законами. І в цьому зв’язку визначимо зв’язок 
підприємницької поведінки з об’єктивними економічними за-
конами. Принагідно зазначимо, що в свій час А. Сміт вказував 
на ту обставину, що економічний егоїзм товаровиробника – це 
власне збагачення, задоволення свого егоїстичного інтересу. 
Але об’єктивні економічні закони змушують його діяти в руслі 
суспільного інтересу, задоволенні потреб інших.

В контексті дії економічних законів щодо підприємництва 
важливо поставити питання: чи є об’єктивно необхідною під-
приємницька поведінка будь-якого товаровиробника, який 
працює на інших? В умовах жорсткої конкуренції в цьому ас-
пекті кожний товаровиробник, будь-яка виробнича одиниця, 
що виробляє товари, є підприємницькою, бізнесовою. І справа 
не тільки в об’єктивному намаганні максимізувати прибуток. 
Не менш важливим чинником, що стимулює підприємниць-
ку поведінку, є загроза втратити свою нішу на ринку і навіть 
економічно збанкрутувати. І з цих позицій усі немонополь-
ні господарські одиниці за своєю глибинною сутністю є під-
приємницькими, незалежно від того, використовують вони 
власну чи найману працю, яка їхня організаційно-правова 
форма. Інша справа, наскільки і як саме вдається конкрет-
ному товаровиробнику-підприємцю проявити в господарській 
діяльності підприємливість, новаторство тощо. Тобто, це – вже 
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ризик. Крім того, на практиці новаторство може дати й не-
гативний результат, зумовлений непередбачуваними обстави-
нами.

Стосовно положення, згідно з яким підприємництво 
може бути у будь-якій неринковій системі господарювання, 
в натуральних господарствах зокрема. Безумовно, будь-який 
суб’єкт, особливо якщо він безпосередньо й особисто зацікав-
лений в ефективному господарюванні, буде проявляти ознаки 
підприємницької поведінки. При цьому він може бути навіть 
найманцем, але винагорода йому за працю є суттєвою. Інакше 
кажучи, матеріальний інтерес – це одне із джерел підприєм-
ництва. Воно певною мірою має місце у будь-якій економічній 
системі і навіть у державно-плановій економіці. Стосовно то-
варовиробника, то його господарська поведінка регулюється 
не тільки матеріальним інтересом, але й центральним меха-
нізмом ринкової економіки – конкуренцією. Кожний товаро-
виробник безпосередньо зацікавлений у максимізації доходу 
і водночас несе відповідальність за результати господарської 
діяльності, ризикує своїм капіталом, майном, може потерпіти 
економічне банкрутство. Поєднання безпосередньо матеріаль-
ної зацікавленості і відповідальності, жорстка конкуренція, 
ринкові ціни тощо – все це змушує кожного товаровиробни-
ка постійно турбуватися про підвищення свого професійного 
рівня, накопичення досвіду, проявляти в господарській діяль-
ності активність, творчість, новаторство, ініціативу. Ринково-
конкурентне середовище іншого не сприймає. Всі ті суб’єкти 
економіки, які цього не роблять, рано або пізніше будуть ви-
тіснені із нього.

Отже, виходячи зі змісту ринкової економіки, механізму 
ринку і таких його законів, як закони вартості, попиту, пропо-
зиції і елементів – ціна, конкуренція, усі товарні господарства 
є господарствами підприємницького типу. Якщо вони не від-
повідають цим ознакам, то раніше чи пізніше витісняються 
із економічного середовища, втрачають свою нішу на ринку, 
їхні власники-господарі переходять в інший статус – найма-
них працівників чи безробітних.
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У цьому зв’язку А. Варга (Австрія) зазначає, що в умовах 
ринкової економіки можна робити все, що забажаєш, але 
«якщо хтось діє так, що ринок цього не сприймає, то ціною 
індивідуальної свободи є економічне банкрутство [1, с. 133]. 
Товаровиробник, з одного боку, як правило, працює творчо, 
проявляє новаторство, виходячи із безпосередньої матеріаль-
ної зацікавленості, має особистий інтерес, високу мотивацію 
до ефективного господарювання. З другого боку, до цього його 
змушує ринково-конкурентне середовище як зовнішній чин-
ник. При порівняно високих витратах виробництва, низькій 
якості продукції, або коли її структура та обсяги не відповіда-
ють запитам покупців – підприємець економічно збанкрутує. 
А тому перемога в конкурентній боротьбі за покупця забез-
печується шляхом раціональних інновацій, творчого підходу 
до господарської діяльності з боку кожного товаровиробника-
підприємця. У цьому і є сутність підприємства. У ринковій 
економіці воно не тільки можливе, але й об’єктивно необхідне.

З огляду на викладене вище розглянемо сучасну господар-
ську структуру в аграрному виробництві України. Деякі на-
уковці вважають, що «Підприємницькі структури і суб’єкти 
господарювання – це різні назви юридичних осіб, котрі метою 
своєї діяльності ставлять одержання в процесі підприємни-
цтва певної норми прибутку» [2, с. 9]. В Україні підприєм-
ництво здійснюється в будь-яких організаційних формах на 
вибір підприємця. Основою організаційної форми є підприєм-
ство як самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який 
має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-
дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання при-
бутку» [5, с. 4].

Із цих положень логічно витікає висновок, що в основу по-
ділу агроструктур на підприємницькі та непідприємницькі є 
їхній правовий статус. Підприємницькими є усі сільгосппід-
приємства (включаючи фермерські господарства). Особисті 
селянські господарства, незалежно від їх розмірів, не є такими. 
Але, як відомо, право мало б лише фіксувати, «протоколюва-
ти» реальні економічні процеси, виходячи із науково обґрунто-
ваних положень економічної теорії. Напевне, тут спрацьовує 
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правило, обійти складне питання, оскільки господарства насе-
лення значною мірою мають натурально-споживчий характер, 
тобто підприємницькими є не всі з них.

Разом з тим є й інші підходи щодо визначення суб’єктів під-
приємництва в сільському господарстві України, в перехідній 
економіці зокрема: «…модель сільського господарства України 
перехідного періоду… зорієнтована на три сектори. Перший – 
підприємницький – представлений крупними колективними 
структурами зі стратегічною орієнтацією на одержання мак-
симального прибутку і цільовою орієнтацією вирішення про-
блеми забезпечення продовольством на національному рівні. 
Другий – це класичний селянський сектор – особисті підсобні 
господарства населення – стратегічно зорієнтований на вижи-
вання, не є основним місцем роботи для основної частини їх 
власників, хоча за доходами вони займають провідне місце. 
Третій – селянське (фермерське) господарство на перехідно-
му етапі займає проміжне місце між вказаними секторами. 
Підприємницький за своєю суттю, в сучасних умовах він не 
завжди може стати таким стосовно сільського господарства, 
тому виживає і одержує прибуток за рахунок різних арбітраж-
них операцій. В стратегічному плані його функція обмежуєть-
ся поки що роллю варіантної альтернативи [5, с. 130-131].

Вищенаведене положення вважаємо необґрунтованим. 
Ще раз наголосимо, що будь-яке аграрне господарство є під-
приємницьким у тій мірі, в якій воно є товарним. І в цьому 
контексті такими є малі форми аграрних господарств навіть 
типу сільських домогосподарств.

З огляду на викладене вище, поділ агрогосподарств на 
підприємницькі та непідприємницькі співпадає, тотожній 
їхньому поділу на товарні і натуральні (споживчі). Головна 
різниця між ними – призначення виробленого продукту для 
продажу (товар) чи для власного споживання. А тому мета 
власника натурального господарства – споживання виро-
блених благ, а підприємницького – максимізація прибутку. 
Перша має межу – обсяг вироблених благ. Друга – практично 
безмежна і обсяг отриманого прибутку є лише щабелем для 
наступного його зростання.
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Стосовно широко розповсюджених таких понять як «мале 
та середнє підприємництво» [6], «малий бізнес» [9], «мале під-
приємництво» [3], то, напевне, такі словопоєднання неко-
ректні. Підприємництво не може бути малим, середнім чи 
великим. Такими можуть бути господарські структури. Інша 
справа, що підприємництво може проявлятися в різних фор-
мах, мати, образно кажучи, різні господарські результати.

Аграрні виробничі одиниці можна класифікувати в кон-
тексті техніко-технологічної оснащеності.

У зв’язку з цим при узагальненому підході і в історич-
ному аспекті в розвитку техніко-технологічної оснащеності 
можна виділити такі етапи: 1) доіндустріальний (мануфак-
турний). Його ознаки – техніка примітивна, використання 
переважно тяглової сили тварин (коні та воли) і значні обся-
ги ручної праці; 2) індустріальний етап – посилення зв’язків 
сільського господарства із підприємствами першої сфери 
АПК, купівля і використання різних видів сільськогоспо-
дарської техніки, механізація основних процесів. У земле-
робстві використання міндобрив, засобів захисту рослин, 
меліорація тощо; 3) постіндустріальний (застосування новіт-
ніх видів техніки і технологій).

Постіндустріальні агроструктури отримали назву іннова-
ційних агропідприємств (термін «інноваційний» тотожній тер-
міну «новостворений»). Головна їхня ознака – впровадження 
у виробництво сучасних видів техніки і технологій, що дає 
змогу здійснювати його інтенсивне відтворення та розвиток. 
Тобто йдеться про економічний розвиток підприємства на 
інтенсивно-інноваційних засадах.

З точки зору наведеної класифікації, вітчизняний аграр-
ний сектор охоплює агрогосподарства усіх названих типів. 
При цьому сектор господарств населення у цілому є доінду-
стріальним. Адже сільські домогосподарства – це дрібні за роз-
мірами земель домогосподарства (у 2009 р. – в середньому по 
Україні – 1,18 га) з низькою технічною оснащеністю і застарі-
лими технологіями виробництва. З них мали техніку – 13,6%, 
а тих, які використовують для обробки землі ручну працю – 
94,2% [8, с. 183].
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На початку аграрної реформи суспільний сектор (колгос-
пи і держгоспи) аграрної сфери економіки України відпові-
дав критеріям індустріального. Водночас якщо врахувати 
«руйнацію» матеріально-технічної бази більшості сільськогос-
подарських підприємств і зважити на її значний розвиток в 
економічно високорозвинених країнах, починаючи з 1990 р., 
то у цілому він не повністю відповідає навіть індустріальній 
моделі. Більш того, вітчизняному аграрному сектору на сьо-
годні притаманний критичний стан матеріально-технічної 
бази. Частка сільського господарства в основному капіталі 
національної економіки України зменшилася з 25% у 1996 р. 
до 5% у 2006 р. Машинами та обладнанням аграрні підпри-
ємства забезпечені лише на 45-65% технічної потреби, понад 
90% сільськогосподарських машин вже відпрацювали амор-
тизаційний строк. Вітчизняні машини та обладнання від-
стають від світових на 2-3 покоління. За кількістю та якістю 
технічних засобів, продуктивністю машин, екологічністю та 
безпечністю в роботі аграрна Україна стоїть значно нижче 
розвинутих країн світу [7].

Не існує узагальнюючого показника, який би характери-
зував «постіндустріальність» сільськогосподарського підпри-
ємства, а відповідно, і чіткі межі щодо їх виділення. Водночас 
уявлення про них дають такі критерії:

– відносно великі площі землекористування;
– застосування новітніх видів техніки і технологій;
– висока продуктивність і ефективність господарської ді-

яльності.
Виходячи із таких критеріїв, в Україні сформований і 

функціонує якщо і не сектор, то, принаймні, група «постінду-
стріальних» агроструктур практично в кожному регіоні.

Узагальнюючи викладене вище, можна стверджувати, що 
у цілому сучасна аграрна сфера економіки України є переваж-
но доіндустріальною і індустріальною. Сектор інноваційних 
агроструктур сформований і функціонує, але він не є пріори-
тетним за питомою вагою у загальному виробництві сільсько-
господарської продукції. Інакше кажучи, постіндустріальна 
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модель національної економіки і сільського господарства зо-
крема, поки що є проектом, змістом «національної ідеї».

Стосовно останньої П.Т. Саблук в доповіді на Десятих 
річних зборах Всеукраїнського конгресу вчених економістів-
аграрників 10-11 квітня 2008 року зазначав, що «Постінду-
стріальна модель розвитку економіки України» (проект) це:

– об’єднання капіталу землі з капіталом індустрії;
– зосередження зусиль на застосуванні досягнень науки у 

сфері прогресивних та інформаційних технологій з метою за-
безпечення високоприбуткового функціонування об’єднаного 
капіталу;

– спрямування переважної маси отриманого прибутку на 
вирішення проблем соціуму і сільського розвитку.

Для реалізації цієї ідеї в державі мають бути створені од-
накові стартові умови ефективного функціонування всіх галу-
зей і сфер економічної діяльності. Стосовно аграрного сектора 
економіки, то цього не можна досягти без капіталізації землі і 
врахування її в системі ціноутворення для економічного регу-
лювання міжгалузевих відносин» [7, с. 25].

Розширення міжнародних зв’язків аграрного сектора еко-
номіки України, вступ її до СОТ, безперечно, посилять конку-
ренцію на внутрішньому і зовнішньому аграрних ринках. За 
таких умов конкурентоспроможними будуть насамперед інно-
ваційні агропідприємства, які використовують новітні види 
техніки і технології, сучасний менеджмент .

В економічно високорозвинених країнах на базі переду-
сім революційних змін у промисловості відбулися кардинальні 
зміни в техніко-технологічній оснащеності сільського госпо-
дарства.

Пошлемося на досвід США, де період 60-х – початку 80-х 
років характеризується найвищим темпом інтенсифікації 
сільського господарства за всю історію його розвитку. Техніч-
на оснащеність американських ферм збільшилася за два деся-
тиліття (за вартістю) у 4,5 рази. В результаті загальна вартість 
сільськогосподарської техніки, яка припадає на 1 га, зросла 
в 5 разів. Енергоозброєність підвищилася вдвічі в переваж-
но за рахунок збільшення потужності тракторів у 2 рази (до 
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312 млн к. с.), тоді як їх кількість залишилася практично без 
змін (4,7 млн од.). Особливо суттєві зрушення відбулися у ви-
користанні добрив для інтенсифікації сільськогосподарського 
виробництва. Маса добрив, які вносилися, за 1960-1980 роки 
зросла у 3 рази (до 21 млн д. р.), а їх вартість – у 7 разів (до 9 
млрд дол.). Ще швидшими темпами збільшувалося застосуван-
ня пестицидів (за вартістю – від 0,6 до 3,5 млрд дол.). Площі 
зрошуваних полів зросли в 1,5 раза і становили у 1986 році 19 
млн га, або 15% від усіх збиральних площ країни. Подальше їх 
розширення стало обмежуватися водними ресурсами країни.

Висновки. За рядом прогнозів, найближчі десятиліття 
відзначаться корінними технологічними новаціями у сільсько-
господарському виробництві. Зокрема, нові успіхи у біоцено-
логії, які охоплюють питання генетичних змін рослин і тварин, 
містять потенціал для суттєвого збільшення обсягу виробни-
цтва та дозволяють моделювати рослини і тварин відповідно 
до специфічних умов даного природно-кліматичного серед-
овища. Посилюється увага до розвитку інтегрованих комплек-
сів пестицидів і добрив, які можуть оптимізувати врожайність 
рослин. Великі хімічні компанії працюють над створенням 
взаємопов’язаних видів продукції. Якщо вони досягнуть успі-
ху, то великі ферми купуватимуть і впроваджуватимуть нові 
технології з метою максимального збільшення врожайності, 
обсягу виробництва і зниження витрат. Це примусить інші 
господарства впроваджувати технологічні новації або зазна-
вати банкрутства. Однак не у всіх знайдуться потрібні кошти 
і багато ферм збанкрутує .

З точки зору суспільного поділу праці агроструктури роз-
поділяють на спеціалізовані, диверсифіковані, а у їх складі – 
агропромислові формування (поєднання функцій трьох або 
двох сфер АПК).

Такі підприємства отримали назву «інтегрованих сільсько-
господарських підприємств» корпоративного типу. На нашу 
думку, поняття «інтегровані» – у цьому випадку не зовсім вда-
ле. Термін «інтеграція» (лат. integratio) має різні тлумачення, 
найбільш поширене з них – об’єднання у ціле певних частин, 
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елементів. Тобто йдеться про об’єднання в аграрному підпри-
ємстві інших сфер АПК. Напевне більш конкретним є словопо-
єднання «агропромислове підприємство», оскільки він вказує 
не на інтеграцію взагалі, такі процеси можуть бути і в меж-
ах сільськогосподарського підприємства. Тобто характерною 
особливістю і головною ознакою агропромислових формувань 
є наявність агропромислової інтеграції за якої поєднуються 
функції аграрного і промислового виробництва. Усі інші озна-
ки, притаманні їм, не є специфічними, оскільки характеризу-
ють й аграрні підприємства, переважно великомасштабні.

Агропромислові підприємства, як правило, функціонують 
на приватно-спільній власності, акціонерній зокрема. Разом з 
тим слід зважити на ту обставину, що в деяких країнах, в США 
і Канаді зокрема – корпорації – це форма акціонерних това-
риств. Нерідко їх співвласники частково або навіть повністю 
передають функції управління найманим професіоналам-
менеджерам.

Усе це дає підстави вести мову про те, що в економічно 
високорозвинених країнах в цілому і, зокрема, в США сфор-
мована і функціонує постіндустріальна модель сільського 
господарства (інформаційно-технологічний спосіб аграрно-
го виробництва), для якої характерно динамічне і безупинне 
вдосконалення техніки та технологічних процесів. Зрозуміло, 
що це стосується не всіх агроструктур. Чимало їх і сьогодні 
функціонують як «індустріальні». Кількість постіндустріаль-
них агроструктур порівняно невелика, але вони виробляють 
понад половину усієї товарної продукції. Тобто постіндустрі-
альний сектор в сільському господарстві економічно високо-
розвинених країн є провідним, основою забезпечення їхньої 
продовольчої безпеки.
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УДК 65.012.34

РОЗВИТОК ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ 
ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА В АПК УКРАЇНИ

О.П. Величко, кандидат економічних наук, доцент
Дніпропетровський державний аграрний університет

Досліджено особливості організації контролю логістичного лан-
цюга в сучасному АПК України та обгрунтовано перспективні шляхи 
інтеграції окремих ланок агробізнесу. Запропоновано класифікацію 
форм контролю ланцюга створення цінності аграрної продукції та 
авторське визначення понять „агрологістисна система” і „логістична 
організація аграрного бізнесу”.

Ключові слова: логістичний ланцюг, агрологістична система, 
форма, організація, контроль, розвиток, агрохолдинги, кооперація, 
кластеризація.

Постановка проблеми. В аграрному секторі економіки 
України протягом останніх років простежуються позитив-
ні тенденції по багатьох галузях та показниках. Причинами 
цього є сприятлива кон’юнктура на світових продовольчих 
ринках, залучення приватних вітчизняних та іноземних інвес-
тицій в агробізнес, впровадження інноваційних технологій в 
землеробстві та тваринництві, розбудова виробничо-збутової 
інфраструктури і т. ін.

Разом з тим підвищення рівня агроіндустрії в Україні поки 
ще контрастує з такими поширеними явищами як: засил-
ля посередників в логістичних ланцюгах доведення аграрної 
продукції до споживачів, несправедливим розподілом доданої 
вартості, обмеженими можливостями контролю цінової політи-
ки в системі «постачання-виробництво-зберігання-реалізація» 
тощо. В сучасних умовах для вирішення цих проблем вико-
ристовуються різні форми організації контролю логістичних 
ланцюгів в аграрному секторі економіки.

Аналіз останніх досліджень. Дослідження інтеграцій-
них процесів в АПК зустрічається у наукових працях бага-
тьох відомих вчених-економістів. Серед них В.Г. Андрійчук, 
В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук та ін. Значна увага науков-
ців зосереджена і на опрацюванні проблем загальнологістич-
ної діяльності організацій. Цим питанням присвячено праці 
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Д. Бауерсокса, Є.В., А.М. Гаджинського, Є.В. Крикавського, 
Р.Р. Ларіної, М.А. Окландера, В.І. Сергеєва та ін. Дослідження 
логістичного ланцюга створення цінності аграрної продукції 
є предметом уваги С.А. Бєлих, Т.В. Косаревої, І.Г. Смирнова, 
В.В. Смиричинського та інших [1, 2, 3].

Разом з тим багато питань, що пов’язані з оцінкою су-
часних тенденцій та перспективними шляхами формування 
інтегрованих логістичних систем в агробізнесі України, зали-
шаються недостатньо опрацьованими або дискусійними. Тому 
існує об’єктивна необхідність подальшого поглиблення дослі-
джень цієї проблеми.

Мета статті. Основною метою стало дослідження особли-
востей формування та розвитку форм організації контролю 
логістичного ланцюга в АПК України в умовах ринкової еконо-
міки та продовження пошуку шляхів інтеграції окремих ланок 
агробізнесу на засадах кооперації та кластеризації.

Викладення основного матеріалу. АПК являє собою су-
купність різних логістичних систем, які функціонують на окре-
мих етапах ланцюга формування цінності аграрної продукції 
(логістичного ланцюга). В сучасних дослідженнях зустрічаєть-
ся дуже багато тлумачень поняття „логістична система”. 

На наш погляд, агрологістична система – це сукупність 
взаємопов’язаних основних і допоміжних логістичних про-
цесів та потоків агробізнесу в ланцюгу створення ціннос-
ті продукції, роботи чи послуги, метою здійснення яких є 
забезпечення задоволення зовнішніх потреб споживачів і 
внутрішніх потреб сільськогосподарського виробництва з 
необхідною інтенсивністю та мінімально можливими логіс-
тичними витратами.

Логістична організація аграрного бізнесу – це побудова 
основних та допоміжних операційних процесів в ланцюгу 
створення цінності аграрної продукції, роботи чи послуги з 
використанням концепції логістики.

Логістичний ланцюг є лінійно впорядкованою множиною 
фізичних і/або юридичних осіб (виробників, дистриб’юторів, 
складів загального користування і т. ін.), які здійснюють логіс-
тичні операції з доведення зовнішнього матеріального потоку 
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від однієї логістичної системи до іншої або до кінцевого спо-
живача [4].

За змістом інтегрована логістична організація агробізнесу 
може здійснюватися в різних формах (рис. 1).

Рис. 1. Основні форми організації контролю
логістичного ланцюга в агробізнесі*

*Джерело: власне опрацювання на основі [5, 6]

Однією з особливостей розвитку форм організації контр-
олю логістичного ланцюга в агробізнесі України протягом 
першого десятиріччя ХХІ ст. стало формування надвеликих 
вертикально інтегрованих аграрно-промислових груп, що 
контролюють десятки і сотні тисяч гектарів сільськогосподар-
ських угідь. 

Холдингова компанія – це публічне акціонерне товариство, 
яке володіє, користується, а також розпоряджається холдин-
говими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох 
або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, 
що перебувають у державній власності) [5].
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В холдингових агрологістичних системах поряд з горизон-
тальною також відбувається і вертикальна інтеграція. В цих 
організаціях здійснюється потужне масове сільськогосподар-
ське виробництво та промислова переробка аграрної сиро-
вини, завдяки чому вони отримують економічний ефект від 
масштабу виробництва та контролю логістичного ланцюга. 
При такій внутрішньоорганізаційній збутовій політиці майже 
немає посередників. В цих компаніях сільськогосподарська 
сировина із власних аграрних підприємств спрямовується на 
власні переробні підприємства, а звідти у вигляді готової про-
дукції – у власну торгівельну мережу. Іншими словами, в агро-
холдингах часто відбувається внутрішня реалізація ресурсів 
та виробленої продукції.

Найбільші земельні масиви (по 100 тисяч гектарів і більше) 
знаходяться у користуванні 12 агрохолдингів. Перша двад-
цятка компаній контролює 15 % орних земель України. Крупні 
аграрні компанії мають можливість залучати та використову-
вати відносно дешеві орендовані земельні масиви, залучаючи 
до їх обробітку потужний капітал несільськогосподарського 
походження (промисловий, банківський та ін.). Зокрема, за 
даними Держкомстату, упродовж 2010 року в Україні на 14 %
збільшилося виробництво сільгосптехніки, а її імпорт зріс 
майже удвічі [7].

Разом з тим поширення надвеликих аграрних операто-
рів сприяє надмірній концентрації орендованих земельних 
угідь; перетворенню багатьох селян-власників земельних паїв 
на найманих працівників; монополізації цін на робочу силу в 
сільській місцевості; монокультуризації землеробства і чи не 
найголовніше деградації сільських територій та ін.

Тому державі варто цілеспрямовано створювати умови 
для формування альтернативи агрохолдингам – розвитку те-
риторіальної організації агробізнесу, що прагне до демокра-
тичного горизонтального і вертикального об’єднання „знизу” з 
метою використання переваг крупнотоварного виробництва 
та економічної самодостатності на селі.

Цікавим щодо цього є досвід створення так званих «сте-
пових» кооперативів у Канаді. До їх створення монополістами 
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на ринку зерна були приватні компанії-трейдери, які диктува-
ли фермерам умови продажу у власних інтересах. Мета ство-
рення фермерських обслуговуючих кооперативів – самостійно 
контролювати логістичний ланцюжок без посередників. Це 
дозволило фермерам мати від реалізації продукції значно біль-
ші прибутки. Контролюючи логістичну мережу через коопе-
ративи, фермери управляють просуванням вирощеного ними 
зерна від господарств до місць експортних продажів [8].

В перспективі обслуговуючі кооперативи мають стати од-
нією із важливих форм організації контролю логістичного лан-
цюга і в АПК України. Співучасть у цьому процесі частково 
має брати на себе й держава (рис. 2).

Ініційоване завершення земельної реформи в Україні, не в 
останню чергу, повинно бути орієнтоване на підтримку і роз-
виток логістичних систем дрібно- та середньотоварного ви-
робництва, які краще узгоджуються з традиційним сільським 
укладом життя. Зокрема, досвід Китаю свідчить, що підтрим-
ка дрібнотоварного аграрного виробництва сприяла знижен-
ню сільської бідності з 53 % (1981 р.) до 8 % 2001 р [9].

Але важливо враховувати і психологічні чинники. Ба-
гато фермерів чи власників земельних паїв, що займаються 
сільськогосподарським виробництвом в Україні, сприймають 
вступ до певного об’єднання, навіть, якщо воно обіцяє очевид-
ний зиск з осторогою. Часто є проблемою і підбір узгодженої 
кандидатури керівника кооперативу, якому б довіряли пред-
ставники сільської громади. Ці та інші обставини поки що 
суттєво стримують процес формування альтернативної логіс-
тичної організації підприємництва в АПК на засадах обслуго-
вуючої кооперації. 

Перспективною формою організації контролю логістично-
го ланцюга в АПК України є кластери. Ця форма організації 
агробізнесу орієнтована на об’єднання сільськогосподарсько-
го виробництва, промислової переробки аграрної сировини та 
дистрибуції у територіальні групи з метою запобігання про-
сторового розосередження взаємозалежних видів діяльності.
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Рис. 2 Перспективна модель організації контролю логістичного ланцюга 
в агробізнесі за участю обслуговуючих кооперативів та держави*

*Джерело: власне опрацювання

Зокрема, в Нідерландах одним із проектів урядової про-
грами «Бачення логістики» став проект «Кластеризація у сви-
нарстві». Він передбачає територіальне об’єднання окремих 
сімейних ферм з вирощування свиней, починаючи з виведення 
нових порід до відгодівлі свиней для промислової переробки. 
Мета проекту полягає у мінімізації логістичних транспортних 
витрат та створенні умов для централізованого збору і вико-
ристання органічних добрив [2].

У 2011 р. керівництвом Дніпропетровської області в 
межах „Стратегії підвищення економічної конкурентноспро-
можності регіону” ініційоване створення кластера сільського 
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господарства. Зокрема, ключовими стратегічними напрямка-
ми діяльності об’єднання є: розвиток сучасної переробки для 
виробництва продукції з високою доданою вартістю; створен-
ня холодильно-логістичного ланцюга виробництва і експорту 
продукції плодівництва і овочівництва; інтеграція виробників 
молока в міжрегіональну мережу постачальників, що працю-
ють з великими компаніями, та ін. Але до складу Ради з конку-
рентноспроможності уввійшли лише представники крупного 
агробізнесу регіону і стратегія переважно орієнтована на круп-
нотоварне аграрне виробництво [10].

Висновки. В агробізнесі на окремих етапах ланцюга 
створення цінності аграрної продукції функціонують різні ло-
гістичні системи. Інтеграція цих систем, яка може здійснюва-
тися у окремих організаційних формах, забезпечує повний чи 
частковий контроль логістичного ланцюга.

Сьогодні ключову роль у функціонуванні агробізнесу 
України починає відігравати так званий „крупний капітал”. 
Протягом першого десятиріччя ХХІ ст. в АПК набула поширен-
ня така форма логістичної інтеграції, як холдингові компанії. 
Формування агрохолдингів забезпечує: глибинну спеціаліза-
цію виробництва; створення замкнутих ланцюгів створення 
цінності продукції (виробництво-переробка-реалізація); впро-
вадження інноваційних надсучасних технологій, залучення 
потужних інвестицій і т. ін. Разом з тим діяльність багатьох 
таких компаній не завжди має позитивні екологічні та соці-
альні наслідки для розвитку сільських територій.

Як альтернативний напрямок організації контролю ло-
гістичного ланцюга в українському агробізнесі доцільно 
розвивати обслуговуючу кооперацію та формування регіо-
нальних кластерів. Роль держави у цьому процесі має перш 
за все полягати у організаційно-правовій, фінансовій та мо-
тиваційній площині.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ 
БІОМЕТОДУ ЗАХИСТУ РОСЛИН

А.Г. Максименко, асистент
Миколаївський державний аграрний університет

Розглянуто вплив на інноваційний розвиток сільськогосподар-
ських підприємств біологічного та агрохімічного напрямів НТП. Роз-
глянуто біологізацію захисту рослин як один із шляхів інноваційного 
розвитку сільськогосподарських підприємств. Наведено приклад біо-
логічних засобів захисту рослин, що використовуються в області.

Ключові слова: НТП, біометод, інноваційний розвиток, конку-
рентоспроможність, засоби захисту рослин, якість продукції, іннова-
ційна активність.

Вступ. Нестримний розвиток науково-технічного прогре-
су та всесвітня боротьба із ГМО дає поштовх до нових шляхів 
виробництва екологічно чистої продукції та малозатратного 
виробничого процесу. У сільському господарстві виділяють 
біологічний та агрохімічний напрями НТП. Агрохімічний на-
прям НТП пов'язаний із застосуванням хімічних засобів у 
виробництві сільськогосподарської продукції, а біологічний – 
спрямований на застосування біологічних засобів. Оскільки 
світова спільнота прагне до вживання чистих продуктів, то 
біологічний напрям НТП є саме тим напрямом, на якому слід 
зробити акцент у процесі виробництва сільськогосподарської 
продукції. Цей процес вносить зміни у напрями інноваційного 
розвитку аграрних підприємств.

Актуальність теми. У світі останніх тенденцій світового 
ринку сільськогосподарської продукції, особливу увагу при-
вертає той факт, що саме в Україні вбачають основного поста-
чальника продовольства. Це вимагає від країни виробництва 
високоякісної продукції. Одним із факторів, що впливає на 
вирощування якісної продукції рослинництва, є засоби за-
хисту рослин, що використовуються у процесі виробництва. 
Враховуючи новітні досягнення у сфері захисту сільськогос-
подарських культур від шкідників, хвороб та бур’янів наші 
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сільгоспвиробники мають можливість вирощувати якісну про-
дукцію, що безпосередньо впливає на розвиток і діяльність 
сільськогосподарських підприємств.

Постановка проблеми. Інноваційний розвиток аграрних 
підприємств передбачає впровадження у виробництво досяг-
нень науки та техніки. Аграрні підприємства мають тримати 
руку на пульсі новинок як ніхто інший, оскільки продукція 
сільського господарства споживається людьми і має бути не 
шкідливою. Давно відомі і широко вживані хімічні засоби за-
хисту рослин вже не дають необхідного результату. На це є ряд 
причин: по-перше, земля вже стомилися від кількості хімічних 
відкладень в ній; по-друге, багато шкідників та хвороб адап-
тувалися до тих хімічних засобів, що вносяться кожного року 
та стали більш стійкими щодо їх впливу; по-третє, хімічні засо-
би захисту рослин, як і будь-які інші хімічні засоби, негативно 
впливають на людей, що безпосередньо займаються роботами 
по захисту рослин; по-четверте, негативний вплив хімічні за-
соби захисту рослин справляють на навколишнє середовище; 
по-п’яте, хімічні елементи можуть проникати в продукт і тим 
самим шкодити здоров’ю людей, які його споживають. Пере-
хід на інноваційну систему захисту рослин вбачаємо у запро-
вадженні біометоду для боротьби із хворобами, шкідниками 
та бур’янами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В аспекті ін-
новаційного розвитку сільськогосподарських підприємств пи-
тання застосування засобів захисту рослин розглядали такі 
вчені, як: В.Г. Андрійчук, В.Ф. Проскура, Н.І. Замостний,
А.Я. Марухняк та інші. Проблемами захисту сільськогоспо-
дарських культур займалися багато вітчизняних та зарубіж-
них вчених, зокрема І.М. Демчак, С.В. Довгань, С.В. Ретьман, 
С.М. Бабич, Г.П. Козак, Т.І. Гук. та багато інших. Проте, зва-
жаючи на стрімкий розвиток науки, з’являються нові види та 
способи захисту сільськогосподарських рослин і як один із них 
в літературі виділяють біометод захисту рослин, який розгля-
дали такі вчені як В.Г. Андрійчук, М.М. Доля.

Мета статті обумовлена проблемою використання ін-
новаційних переваг біометоду у системі захисту рослин для 
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сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Вчени-
ми не достатньо розглянуто вплив біологізації на розвиток 
аграрних підприємств. Потребує подальшого дослідження 
інноваційна активність сільськогосподарських підприємств 
Миколаївщини.

Виклад основного матеріалу. Кожне сільськогосподар-
ське підприємство прагне до збереження та захисту свого вро-
жаю, оскільки від його кількості та якості залежить майбутній 
прибуток господарства. Саме тому використання нових за-
собів захисту рослин має не тільки зацікавити сільгоспвироб-
ників, а й стимулювати їх до впровадження таких засобів у 
процес виробництва.

Нині існує широкий спектр різноманітних засобів захисту 
сільськогосподарських культур від шкідників, бур’янів та хво-
роб і зосередитися на одному дуже важко, оскільки викорис-
товувати засоби захисту треба в комплексі.

Оскільки Україна привертає увагу світової спільноти як 
один із потужних постачальників продукції сільського гос-
подарства, треба особливу увагу приділяти її якості. А якість 
продукції, в свою чергу, залежить від якості та кількості тих 
засобів захисту, які були використані при її виробництві. При-
роднокліматичні умови та родючі землі України і Миколаїв-
ської області зокрема сприяють впровадженню технологій 
комплексної біологізації захисту рослин, у тому числі техноло-
гій виробництва продукції рослинництва вищої і покращеної 
екологічної якості на основі заборони або обмеження викорис-
тання пестицидів. Згідно з галузевою програмі «Комплексна 
біологізація захисту рослин 2008-2015» біологічний метод є 
основним стратегічним еколого-біологічним заходом контролю 
шкідливих організмів в посівах сільськогосподарських куль-
тур [1]. Практична можливість прискореного і масштабного 
розвитку комплексної біологізації захисту рослин забезпечу-
ється наявністю вітчизняного науково-технічного потенціалу 
з екологізації сільського господарства на засадах біологізації 
землеробства, який здебільшого відповідає світовому рівню, 
зокрема з промислових біотехнологій виробництва і застосу-
вання біологічних засобів захисту рослин.
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Тому необхідно використовувати найменш шкідливі засо-
би захисту як для рослин, так і для людей, що й передбачає 
інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств. 

Сільськогосподарські підприємства мають здійснювати 
інноваційну діяльність для того, щоб забезпечити конкурен-
тоспроможність своєї продукції та підвищити ефективність її 
виробництва. Поняття інноваційного розвитку настільки по-
ширилося у нашому суспільстві, що нині вже просто не мож-
ливо уявити собі покращення діяльності без впровадження 
інновацій. Інноваційний розвиток сільськогосподарських під-
приємств можна визначити як сукупність впроваджених у 
виробництво досягнень НТП, що дають певний позитивний 
результат, удосконалюють та (або) полегшують процес вироб-
ництва, а також позитивно відбиваються на фінансових ре-
зультатах діяльності підприємства [2].

Одним із способів удосконалення процесу виробництва у 
сільському господарстві є удосконалення захисту рослин. У да-
ному випадку слід звернути увагу на досвід зарубіжних кра-
їн щодо застосування біометоду. Так, такі країни як США та 
Швеція вже досягнули високого рівня біологізації сільського 
господарства. В Німеччині та Великобританії на значних пло-
щах сільськогосподарських угідь реалізовано ідею повної від-
мови від застосування засобів хімічного захисту рослин або, 
принаймні, надання біометоду значних переваг [3].

Сучасний стан застосування хімічних засобів захисту рос-
лин та використання біометоду в районах Миколаївської об-
ласті можна проаналізувати за допомогою даних таблиці.

Кількість посівної площі, обробленої біометодом, у за-
гальній площі оброблюваних земель засобами захисту у Ми-
колаївській області складає лише 2,6% (табл.). У Жовтневому, 
Кривоозерському, Миколаївському та Первомайському райо-
нах біометод не застосовувався. Лідером у застосуванні біо-
методу є Березнегуватський район.

Відмітимо, що Жовтневий, Кривоозерський, Миколаїв-
ський та Первомайський райони взагалі не користуються біо-
методами захисту рослин. В загальній кількості оброблених 
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площ усієї області біометод займає 2,6%. Найбільший обсяг 
використання біометоду помітно у Березнегуватському районі 
– 12 тис. га, що у відсотковому співвідношенні до загального 
обсягу виконаних робіт по боротьбі зі шкідниками, хворобами 
та бур’янами по Березнегуватському району становить 10,7%. 
Слідує за Березнегуватським Вознесенський район – 8,3 тис. 
га, у відсотках до загального обсягу виконаних робіт по Возне-
сенському району цей показник становить майже 8%.

Таблиця
Кількість посівних площ, оброблених засобами 
захисту рослин по боротьбі зі шкідниками, 

хворобами та бур’янами, у Миколаївській області 
в розрізі адміністративних районів, тис.га

Район Хімічним способом Біометод Разом 

Арбузинський 109,8 2,3 112,1

Баштанський 92 2,22 94,22

Березанський 62,92 1,2 64,12

Березнегуватський 100,1 12 112,1

Братський 81,4 0,75 82,15

Веселинівський 102,8 0,5 103,3

Вознесенський 95,9 8,3 104,2

Врадіївський 84,5 0,5 85,0

Доманівський 83,2 0,6 83,8

Єланецький 66,1 3,4 69,5

Жовтневий 91  - 91

Казанківський 103,1 7,5 110,6

Кривоозерський 60,3  - 60,3

Миколаївський 64,42  - 64,42

Новобузький 51,7 0,12 51,82

Новоодеський 54,4 1,6 56

Очаківський 59,3 0,4 59,7

Первомайський 104,1  - 104,1

Снігурівський 86,7 0,2 86,9

Всього: 1553,74 41,59 1595,33

Серед біологічних засобів захисту рослин, що використову-
ють у Миколаївській області, можна виділити такі: трихогра-
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ма, триходермін та бактороденцид. Трихограма є ефективним 
засобом захисту рослин від шкідливих комах як в закритому, 
так і у відкритому грунті. Триходермін є корисним не тільки у 
захисті рослин, а також корисний для грунту, оскільки збага-
чує грунт рухливими поживними речовинами. Бактороденцид 
ефективно застосовувати проти гризунів. Ці засоби застосову-
ються до всіх сільськогосподарських культур. На жаль, їх ви-
користання не носить глобальний характер, а навіть навпаки.

Українські виробники сільськогосподарської продукції 
мало знайомі із досягненнями науки у галузі захисту рослин. 
Порушена взаємодія наукових установ та сільгоспвиробників. 

Для того, щоб кожен сільгоспвиробник мав змогу вико-
ристовувати біометод у боротьбі із шкідниками, бур’янами чи 
хворобами сільськогосподарських рослин, необхідно прово-
дити широкомасштабне ознайомлення із новинками у даній 
галузі. Гарним способом ознайомлення виробників сільсько-
господарської продукції із біометодом може стати презентація 
результатів застосування біологічних засобів захисту рослин. 
Наприклад, провести екскурсії на полях у господарствах, що 
застосовують біометод; презентувати результати лаборатор-
них досліджень сільськогосподарської продукції, захист якої 
проводився біометодом.

Висновки. Одним із шляхів інноваційного розвитку є ви-
користання біологічних засобів захисту рослин.

Дослідження показали, що застосування біометоду у Ми-
колаївській області ще мало розповсюджено. Більшість під-
приємств і досі надають перевагу хімічним засобам. Проте, 
початок у цьому напрямі вже є, і має розвиватися далі. Спи-
раючись на дослідження біологічних засобів захисту рослин 
виявлено, що використання таких засобів забезпечує високу 
рентабельність виробництва, зменшує затрати сільгоспвироб-
ників на придбання засобів захисту рослин, оскільки віднос-
на вартість біопрепаратів в розрахунку на тонну насіння та 
гектар посівів значно нижча в порівнянні з пестицидами. Це 
співвідношення знаходиться в межах від 5 до 12 разів на ко-
ристь біопрепарату.
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Взагалі, вважаємо, що оцінка ефективності діяльності 
сільськогосподарських підприємств насамперед повинна вра-
ховувати кількість виробленої якісної, екологічно безпечної 
продукції.
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УДК 657.15 (07)

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

О.М. Бурова, викладач
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

У статті проведено дослідження особливостей функціонування 
ринку молока в сучасних умовах, розроблені основні напрями його 
реформування.

Ключові слова: ринок молочних продуктів, реформування, 
стратегія.

Формування та ефективне функціонування ринку молока 
і молокопродуктів у сучасних умовах тісно пов'язані з необ-
хідністю удосконалення системи економічних відносин в АПК, 
створення інфраструктури ринку, утвердження ефективного і 
дієвого економічного механізму державного регулювання про-
цесів виробництва і реалізації продукції, підтримки та захис-
ту вітчизняних товаровиробників і розширеного відтворення 
у госпо-дарствах усіх форм власності. У розвиток наукових 
засад функціонування ринку молока вагомий внесок зроби-
ли такі вчені: В.Г. Андрійчук, В.І. Бойко, М.Я. Дем'яненко,
М.М. Ільчук, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та інші. Проте про-
блема і досі потребує глибшого та всебічнішого дослідження, 
оскільки функціонування ринку молока має свої особливості в 
порівнянні з іншими аграрними ринками.

Завдання дослідження полягають в комплексному вивчен-
ні проблем та особливостей функціонування ринку молока в 
сучасних умовах, дослідження причин, що перешкоджають 
його розвитку, розробленню основних напрямків реформу-
вання, його перспектив та механізмів регулювання. На основі 
теоретичного аналізу наукових підходів ринок молока і молоч-
ної продукції пропонується розглядати його як певну сукуп-
ність товарообмінних операцій, які забезпечують і регулюють 
економічний взаємозв'язок учасників процесу створення вар-
тості молока і молочних продуктів між собою, споживачами 
кінцевої продукції і державою.
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Специфіка ринку молока та молокопродуктів пов'язана 
з особливостями молока як товарної продукції, що має певні 
властивості: широкий асортимент продукції; універсальний 
характер використання (молочна сировина, молочні продук-
ти первинної переробки, молочні продукти глибокої перероб-
ки); малотранспортабельність і непридатність для тривалого 
зберігання багатьох видів продукції; сезонні коливання над-
ходження сировини, що впливають на нерівномірність заван-
таження виробничих потужностей молокопереробних заводів, 
додаткові витрати на зберігання запасів сировини та готової 
продукції; велика частка ринкових агентів на первинному 
ринку (сільськогосподарські підприємства, фермерські госпо-
дарства, особисті господарства населення) та інші.

Функціонування ринку молокопродукції залежить від 
кількості виробленої сировини і кінцевої продукції, доходів і 
потреб споживачів. Основними продуктами української мо-
лочної промисловості є продукція з незбираного молока, сир і 
кисломолочна продукція. Питома вага цих трьох категорій мо-
лочних продуктів у 2010 році складала близько 70,7% в загаль-
ній структурі виробництва. Найбільш місткими у сировинному 
вираженні залишаються сир і масло, але найбільш важливою 
групою – це продукція з незбираного молока, оскільки це про-
дукт першої необхідності в споживчому кошику.

У 2010 році відбулося зниження обсягів виробництва про-
дукції молочної промисловості (у перерахунку на молоко), у по-
рівнянні з 2009 роком, на 9,2%. Об'єми виробництва сухого 
молока у 2009 році знизилися на 30% у порівнянні з 2008 ро-
ком, але залишилися незмінними у 2010 році. Причини па-
діння пов'язані, насамперед, зі зниженням вартості сухих 
молочних продуктів на зовнішніх ринках. А оскільки велика 
частина сухого молока експортується, то зниження цін на зо-
внішніх ринках призвело до падіння виробництва [2]. Також 
серед основних тенденцій, які стосуються змін об'ємів вироб-
ництва молочних продуктів, варто виокремити зменшення 
об'ємів виробництва масла у 2010 році у порівнянні з 2005 ро-
ком, більше ніж на 34%. Основні причини падіння – це збитко-
вість виробництва та зростання цін. Суттєво вплинули на таку 
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зміну використання нових технологій по застосуванню замін-
ників молочного жиру у виробництві вершкового масла, котрі 
поступово виводять цей продукт з категорії значущих у товар-
ній структурі молочного виробництва. Хоча це ще досі один з 
найбільш ємних ринків з точки зору споживання молока [1].

У цілому, за 2010 рік об'єми виробництва по всій групі мо-
лочних продуктів були досить нестабільними. Так, наприклад, 
виробництво сирого молока та морозива збільшилося на 5,5% 
та 5,9% відповідно. Знизилося виробництво кисломолочних 
продуктів на 3,1% та виробництво жирних сирів – на 6,8%. 
(табл.).

Таблиця
Об'єми внутрішнього виробництва молочних 
продуктів в Україні, 2008-2010 рр., тис. т

Продукт 2008 р. 2009 р. 2010 р.
2010 р. до 
2009 р., %

Структура за 
2010 р., %

Сире молоко 808 770 812 105,5 42,0

Кисломолочна 
продукція 532 492 477 96,9 24,7

Жирні сири 236 228 213 93,2 11,0

Морозиво 125 108 114 105,9 5,9

Свіжий сир 92 85 78 91,5 4,0

Молочні консерви 99 82 67 81,3 3,5

Масло 85 75 79 105,5 4,1

Сухе молоко 95 67 68 101,6 3,5

Вершки 18 16 20 122,0 1,0

Казеїн 7 5 5 96,0 0,2

Для ринку характерні випадки цінових спекуляцій в пері-
од закупки сировини у населення молокопереробними підпри-
ємствами. Особливо така проблема виникає в літній період, 
коли пропозиція молока збільшується і переробні заводи до-
пускають безпричинне заниження вартості закупки сировини 
у населення.

Щоб зберегти поточну позицію і подальше завоювання 
ринку більшість підприємств проводять низку заходів, а саме: 
купують і використовують високотехнологічне обладнання; 
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формують сировинні зони і створюють умови для забезпечен-
ня якості сировини; формують стабільні канали збуту; розро-
бляють і виводять на ринок нові продукти і торгові марки; 
залучають іноземні інвестиції; використовують сучасні ін-
струменти маркетингу і реклами. В даний час переробні під-
приємства активно займаються виробництвом продукції для 
торгових марок роздрібних мереж, частково відмовляючись 
від виробництва власних брендів. Наприклад, одне з провід-
них підприємств, Яготинський молокозавод, випускає про-
дукцію для торговельних мереж "Білла" і "Сільпо". А популярне 
для багатьох морозиво з "МакДональдз" виробляє Білоцерків-
ський молочний комбінат [1].

У 2010 році виробництвом молочних продуктів займали-
ся 309 підприємств, що на 27% менше, ніж у 2009 році [2]. 
На ринку незбираної молочної продукції за об'ємами вироб-
ництва у 2010 році домінувала компанія "Юнімілк", її частка 
склала 9%, лідером ця компанія була і у 2009 році. У 2010 році 
змінилася трійка лідерів ринку сирів. ЗАТ "Пирятинський 
сирзавод" став лідером, збільшивши ринкову частку до 8,6% 
у натуральному вираженні, ЗАТ "Гадячсир" займає 7,4% в 
структурі внутрішнього виробництва.

Лідером у виробництві масла і спредів (в натуральному 
вираженні) на українському ринку у 2010 році стало Дніпро-
рудненське відділення ТОВ "ВО "Моліс" з ринковою часткою 
5,2%. Також великими виробниками були ДП "Староконстян-
тинівський молочний завод" та Ільїнецьке ТОВ "Люстдорф". 
Ці три компанії контролювали у 2010 році 14,5% внутріш-
нього ринку. Найбільшими виробниками молочних консер-
вів є ЗАТ "Первомайський молочно-консервний комбінат", 
АТЗТ "Лозовський молочний завод" та ЗАТ "Білецький МКК". 
Цими підприємствами у 2010 році було вироблено 54,7% від 
загального об'єму молочних консервів.

Роздрібні ціни на молокопродукти у 2010 році зросли на 
16%, причому більш динамічно зросли ціни на ринку, темп 
приросту склав 22%. На початку 2011 року, за січень-березень, 
ціни зросли ще на 35% в порівнянні з минулим роком. На під-
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вищення роздрібних цін вплинуло збільшення закупівельних 
цін на сировину. Допустимі рівні цін на молоко, молоко «екс-
тра» і вищого сорту складають 2,6 тис. грн/т, першого сорту 
– 2,5 тис. грн/т, другого сорту – 2,12 тис. грн/т [2].

Підвищення мінімальних закупівельних цін поставило під 
загрозу роботу деяких підприємств, оскільки, за заявами ке-
рівництва цих підприємств, випуск молочних продуктів після 
встановлення мінімальних цін став нерентабельним. В першу 
чергу така ситуація може торкнутися тих підприємств, де не 
проводилася модернізація обладнання і собівартість продукції 
виходить дорожче, ніж на інших підприємствах із сучасним, 
технологічним обладнанням низького енергозберігання.

Зміна ціни на молочну продукцію внутрішнього вироб-
ництва підвищує небезпечність підвищення об'єму імпорту, 
адже, наприклад, результатом подорожчання українських 
сирів став доволі неприємний факт – українська продукція 
практично зрівнялася за ціною з європейськими аналогами. 
А бренди українського ринку сирів слабо розвинені: інвестиції 
сироварів у розвиток торгових марок не були пріоритетним 
напрямком в порівнянні, наприклад, з розвитком експорт-
них каналів продажу. В решті решт споживачі не дуже лояль-
ні з тими чи іншими виробниками, легко переключаються на 
більш дешеві пропозиції.

У формуванні загального обсягу пропозиції молока та 
молокопродуктів помітну роль відіграє імпорт. Аналіз ста-
тистичних даних показує, що обсяги імпорту в загальному зо-
внішньоторговельному балансі складають не більше 22%, але у 
2010 році почали формуватися тенденції до його збільшення, 
навіть незважаючи на те, що уряд України встановив досить 
високі митні збори на ввезення продукції. Об'єми імпорту в 
кількісному виразі за період з 2007 року по 2010 рік значно 
не змінювалися, і визначених тенденцій росту або спаду виді-
лити неможливо. Середні об'єми імпорту за останні п'ять років 
склали близько 44 тис. т, а стрибки були у 2006 році, коли 
об'єми імпорту знизилися до 43 тис. т і у 2007 році, коли цей 
показник був на рівні 52 тис. т. У 2010 році в Україну було 
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імпортовано майже 33 тис. т молочної продукції на загальну 
суму 106847 тис. доларів. У вартісному виразі об'єми імпор-
ту значно зросли, в порівнянні з 2006 роком темп приросту 
склав 166%, тоді як в кількісному виразі імпорт зменшився у 
2010 році майже на 10 тис. т [1].

Провідними категоріями імпорту протягом останніх трьох 
років у вартісному виразі були сири, масло вершкове та кис-
ломолочна продукція. Але у 2010 році відбулися серйозні 
структурні зміни. Так, значно скоротилися об'єми поставок 
вершкового масла, питома вага цієї категорії у 2009 році скла-
дала 40%, тоді як у 2010 році частка цієї категорії склала 24%.

Значно зростає частка сирів в загальній структурі імпор-
тованої в Україну молочної продукції у 2010 році. В той же 
час має місце тенденція до скорочення об'ємів імпорту сухих 
молочних продуктів, якщо до 2009 року в загальній структурі 
частка цієї категорії не перевищувала 6%, то вже у 2009 році 
– склала 15%, але у 2010 році знизилася до 13% [1].

Основними заходами щодо вдосконалення організації та 
функціонування ринку молока і молочних продуктів є: 1) роз-
роблення стратегії розвитку ринку молока та молочних про-
дуктів, основною метою якої має бути стимулювання якості 
й асортименту молочної сировини і молочної продукції та га-
рантування безпеки харчування для населення; 2) сприяння 
на законодавчому рівні розвиткові сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів, створення та підтримка мережі 
інформаційного забезпечення виробників молока і молочної 
продукції; 3) розроблення стандартів на молочну продукцію, 
які відповідатимуть європейським вимогам; 4) надання піль-
гових кредитів молокопереробним підприємствам для закупів-
лі обладнання з метою модернізації виробництва; 5) сприяння 
розвитку приватного бізнесу з надання ветеринарних послуг; 
6) зменшення впливу сезонності виробництва молока (гра-
фік отелень, поліпшення якості ветеринарних послуг, раціону 
годівлі тощо); 7) посилення вимог до якості сировини (до за-
готівлі та реалізації молока, більш ретельного аналізу вмісту 
шкідливих для організму людини речовин у молоці та молоч-
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них продуктах), а також готової молочної продукції; 8) перед-
бачення у державному бюджеті та місцевих бюджетах коштів 
на обладнання незалежних лабораторій з визначення показ-
ників якості молока (з урахуванням зонального розміщення); 
9) розроблення заходів щодо стимулювання експорту молочної 
продукції за рахунок підвищення її якості та диверсифікації 
ринків збуту з метою уникнення загрози демпінгових роз-
слідувань тощо.
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ІЄРАРХІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

І.А. Кравчук, аспірант
Житомирський національний агроекологічний університет

Досліджено особливості реалізації товарної політики підприємств 
залежно від їх галузевого статусу та пріоритетності виконання марке-
тингових функцій. Виявлено напрями ієрархічної підтримки реалізації 
товарної політики в процесі використання технологій маркетингу на 
різних рівнях управління. Запропоновано напрями оптимізації марке-
тингових технологій на засадах інтеграції та координації.

Ключові слова: товарна політика, харчові підприємства, техно-
логії маркетингу.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні 
умови розвитку продовольчих ринків характеризуються ди-
намічним зростанням пропозиції товарів, використанням різ-
них форм і методів їх маркетингової підтримки на шляху до 
кінцевих споживачів та впровадженням інтегрованих схем 
дистриб’ютерського, рекламного, брендового позиціонування 
на ринкових сегментах, що зумовлює формування стійких прі-
оритетів споживачів до груп товарів певних виробників, а це, 
в свою чергу, потребує концентрації уваги керівників на про-
цесах динамічного удосконалення управління маркетингом у 
ієрархічних системах підприємств – від формування марке-
тингової стратегії на вищому рівні, розроблення тактичних 
дій (маркетингових планів) на адміністративному та техно-
логічних удосконалень продукції на операційному (цеховому) 
рівнях. Процес розроблення тактичних дій (маркетингових 
планів) зазвичай грунтується на визначенні ієрархічних пріо-
ритетів реалізації маркетингової товарної політики і охоплює 
різні аспекти продуктової стратегії підприємства. З огляду на 
такі позиції, доцільним є здійснення досліджень процесів іє-
рархічного забезпечення товарної політики підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-
методологічні засади маркетингового менеджменту, управління 
маркетинговою діяльністю підприємств досліджували класики 
маркетингу Ф. Котлер [1], Д. Кревенс [2] М. Портер [3]. Питанням 
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управління маркетингом на вітчизняних підприємствах при-
свячено праці А. Балабанової [4], О. Варченко [5], А. Войчака,
С. Гаркавенко [6], П. Зав’ялова, П. Саблука, М. Сахацького [7], 
І. Соловйова [8] О. Шпикуляка [9], О. Шпичака та ін. Водночас, 
питання ієрархічного забезпечення маркетингу підприємств 
залишаються недостатньо вивченими і потребують подальших 
досліджень

Формулювання цілей статті. Мета дослідження – ви-
вчити особливості ієрархічного забезпечення маркетингової 
діяльності підприємств й надати пропозиції щодо оптимізації 
технологій ієрархічних підрозділів в процесі реалізації товар-
ної політики. Об’єкт дослідження – процеси виконання мар-
кетингових технологій на різних рівнях ієрархії підприємств 
харчової промисловості Житомирської області. Завдання до-
слідження: 1) дослідити особливості реалізації товарної полі-
тики залежно від галузевого статусу підприємства; 2) виявити 
напрями ієрархічної підтримки реалізації товарної політики; 
3) надати пропозиції з оптимізації маркетингових технологій, 
що виконуються на різних рівнях ієрархії у процесі забезпе-
чення формування й реалізації товарної політики.

Виклад основного матеріалу. Проблеми ієрархічного за-
безпечення діяльності підприємства знаходяться у площині 
пошуку шляхів оптимізації процесів управління функціональ-
ними технологіями двох видів – матеріальних та нематеріаль-
них. Матеріальні технології зазвичай виконуються на низовому 
(цеховому) рівні підприємства, а результатом їх перетворень є 
готовий (матеріальний) продукт. Нематеріальні технології ви-
конуються на адміністративному рівні (у фінансових, еконо-
мічних, інженерних, маркетингових, юридичних підрозділах), 
а їх основне завдання полягає у документальному супроводі 
матеріальних технологій – підготовка планів, програм, тех-
нологічної документації, формування цін, розроблення ло-
гістичних маршрутів, моніторинг внутрішнього середовища 
підприємства й зовнішнього середовища бізнесу, юридичний 
супровід контрактів тощо. Даний контекст зумовлює необхід-
ність чіткого розмежування функцій ієрархічних підрозділів з 
перспективою ефективної інтеграції матеріальних й нематері-
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альних технологій. Процеси управління маркетинговою діяль-
ністю підприємства, зокрема його маркетинговою товарною 
політикою, зазвичай реалізуються шляхом впливу на немате-
ріальні технології маркетингу (документальне забезпечення 
маркетингу), проте іноді, задля підтримки маркетингового 
комплексу виникає потреба у виконанні матеріальних техно-
логій – певних удосконалень продукції, підвищення її якісних 
(органолептичних) властивостей, зміна упаковки тощо.

Дослідження ієрархічного забезпечення товарної політики 
харчових підприємств Житомирської області дозволяє зробити 
припущення про наявність інтеграції матеріальних і нематері-
альних технологій у її формуванні й реалізації. Аналіз наявних 
варіантів маркетингової товарної політики підприємств вба-
чалося за доцільне здійснити за методикою „вибору пріори-
тетів в управлінні товаром” Г. Асселя (передбачає виконання 
маркетингових функцій на основі рішень, що приймаються 
на різних рівнях управління товаром) [10] та з огляду на част-
ку їх товарної галузевої структури у загальному обсязі вироб-
ництва харчової промисловості області. В процесі анкетного 
опитування працівників маркетингових служб (або збутових 
підрозділів) респондентам було запропоновано визначити, по-
перше, елементи товарної політики, що формують пріоритет-
ний напрямок маркетингових функцій, по-друге, елементи 
товарної політики, що є другорядними (з позиції виконання 
маркетингових функцій), але мають суттєву частку у марке-
тинговій програмі підприємства, по-третє, елементи товарної 
політики, що зумовлені розвиненим маркетинговим іміджем 
підприємства.

Так, на підприємствах молокопереробної підгалузі (табл.) 
пріоритетним напрямком маркетингової товарної політики 
(1, 2, 3 рейтингові місця) є: позиціонування торгової марки, 
обслуговування товару й планування нової продукції, роз-
роблення комплексу маркетингу для товарного асортименту 
(на це вказали представники маркетингових служб підпри-
ємств з відомими брендами: ВАТ „Житомирський маслозавод” 
(ТМ „Рудь”), ДП „Молочний завод „Рейнфорд”, ВАТ „Молоч-
ник”, ТОВ „Бердичівська фабрика морозива”. Зауважимо, що
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планування нової продукції і вибір сегменту для товарно-
го асортименту на цих підприємствах відійшло на четверту 
і п’яту позиції пріоритетів, що зумовлене, власне визнанням 
першого пріоритету (позиціонування торгової марки).

Таблиця
Алгоритм реалізації товарної політики підприємств за 
умов використання матеріальних й нематеріальних 
технологій маркетингу (за оціночними рейтингами)*

Елемент маркетингової 
товарної політики

Рейтинг
Матеріальна 
технологія

Нематеріальна 
технологія

Підприємства молокопереробної підгалузі
Позиціонування торгової марки 1
Обслуговування товару 2 +
Планування нової продукції 3 +
Розроблення комплексу маркетингу 
для товарного асортименту

4 +

Вибір сегмента для 
товарного асортименту

5 +

Позиціонування товарного асортименту 6
Модифікування (вдосконалення) товару 7 +

Підприємства м’ясної та м’ясопереробної пілгалузей
Модифікування (вдосконалення) товару 1 +
Позиціонування товарного асортименту 2 +
Планування нової продукції 3 +
Позиціонування торгової марки 4 +
Обслуговування товару 5 +
Розроблення комплексу маркетингу 
для товарного асортименту 6 +

Вибір сегмента для 
товарного асортименту 7 +

Підприємства хлібопекарської, кондитерської та цукрової підгалузей
Розроблення комплексу маркетингу 
для товарного асортименту 1 +

Обслуговування товару 2 +
Планування нової продукції 3 +
Позиціонування торгової марки 4 +
Вибір сегмента для 
товарного асортименту 5 +

Позиціонування товарного асортименту 6 +
Модифікування (вдосконалення) товару 7 +

Підприємства з  пивоварної, лікеро-горілчаної підгалузей 
та з виробництва безалкогольних напоїв

Планування нової продукції 1 +

*Джерело: власні дослідження. 
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Наступні три позиції рейтингу займають елементи товар-
ної політики: розроблення комплексу маркетингу для товар-
ного асортименту, вибір сегмента для товарного асортименту, 
позиціонування товарного асортименту. Цей вибір обумов-
лений технологічними можливостями великих підприємств 
щодо здійснення продуктового асортиментного моделювання.

Рейтинги маркетингових дій з позиціонування товарного 
асортименту та модифікування (вдосконалення) товару за-
ймають останні місця вагомості. Отже, узагальнюючи резуль-
тати рейтингової оцінки, можна зробити припущення про те, 
що товарна політика цих підприємств зумовлена їх маркетин-
говим іміджем і може удосконалюватися на основі класичних 
схем брендінг-маркетингу.

Представники маркетингових служб м’ясної та 
м’ясопереробної підгалузі перші рейтингові місця віддають 
маркетинговим функціям з модифікування (вдосконалення) 
товару, позиціонування товарного асортименту, плануван-
ня нової продукції. На їх думку, завдяки постійності попиту і 
соціальній орієнтації продукції додаткові витрати на позиці-
онування торгової марки, обслуговування товару, розроблен-
ня комплексу маркетингу та вибір сегмента для товарного 
асортименту у нинішніх умовах – недоцільні (таку позицію 
висловили представники найбільших в області підприємств 
– ВАТ „Житомирський м’ясокомбінат”, ТОВ „М’ясо Полісся”, 
ВАТ „Новоград-Волинський м’ясокомбінат”, ВАТ „Коростен-
ський м’ясокомбінат” та ПАТ „Бердичівський м’ясокомбінат").

Результати анкетування представників маркетингових 
служб (збутових підрозділів) підприємств хлібопекарської, 
кондитерської та цукрової підгалузей вказали на те, що перші 
три позиції рейтингу займають маркетингові функції з роз-
роблення комплексу маркетингу для товарного асортименту, 
обслуговування товару, планування нової продукції та позиці-
онування торгової марки.

Наступні рейтингові місця зайняли маркетингові дії з ви-
бору сегмента для товарного асортименту, позиціонування то-
варного асортименту, модифікування (вдосконалення) товару. 
Було з’ясовано, що вибір рейтингових пріоритетів товарної 
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політики також залежав від виду діяльності підприємства: 
представники маркетингових підрозділів ВАТ „Золотий кара-
вай”, ВАТ „Коростенський хлібзавод” та ВАТ „Бердичівський 
хлібзавод” обґрунтували вибір пріоритетів тим, що продукти 
категорії „хліб і хлібобулочні вироби” є соціальними продукта-
ми, а рівень попиту на них – стабільно високий. Представники 
маркетингових підрозділів ЗАТ „Житомирські ласощі” та ТОВ 
„Нива-експо” (кондитерська підгалузь) обґрунтували вибір прі-
оритетів наявністю тісних зв’язків із постійними споживача-
ми (посередницькими фірмами Росії, дистриб’юторами), які 
будують власні маркетингові ланцюги і тим самим позиціону-
ють торгову марку й товарний асортимент кондитерських під-
приємств Житомира. Щодо підприємств цукрової підгалузі, то 
представники ВАТ „Червонський цукровик”, ПАТ „Цукровий 
завод ім. Цюрупи”, ТОВ „Андрушівка-цукор”, ВАТ „Корнин-
ський цукровий завод” вибір пріоритетів обґрунтували осо-
бливостями, власне самої продукції (цукру), виробництво і 
реалізація якої контролюється державними органами (шляхом 
організації тендерних закупівель, плануванням формування 
продовольчих стратегічних запасів) (на цих підприємствах 
сегмент маркетингових функцій „планування нової продукції” 
у відповідях респондентів був взагалі відсутній).

Респонденти підприємств пивоварної, лікеро-горілчаної 
підгалузей та підгалузі з виробництва безалкогольних напоїв 
серед основних пріоритетів маркетингових функцій виявили: 
планування нової продукції, модифікування (вдосконалення) 
товару, обслуговування товару та пов’язують їх вибір із техно-
логічними можливостями підприємств. На їхню думку, мар-
кетингові функції з розроблення комплексу маркетингу для 
товарного асортименту, вибору сегмента для товарного асор-
тименту, позиціонування товарного асортименту та позиціо-
нування торгової марки можуть виконуватися паралельно із 
основними пріоритетами і потребують додаткових координа-
цій з боку маркетингових підрозділів.

Отже, в процесі аналізу було встановлено, що, незважаю-
чи на високий ресурсний потенціал підприємств, виконання 
маркетингових функцій в процесі реалізації товарної політики 
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потребувало залучення технологічних сегментів виробництва 
(матеріальних технологій) на тих із них, які ще недостатньо 
використовують нематеріальні технології маркетингу (позиці-
онування торгової марки, розроблення комплексу маркетин-
гу для товарного асортименту, вибір сегмента для товарного 
асортименту та ін.) На основі цього можна зробити висновок 
про наявність певного алгоритму формування й реалізації 
товарної політики підприємств, що координується на різних 
рівнях ієрархії завдяки виконанню як нематеріальних, так і 
матеріальних технологій маркетингу (рис.).

Рис. Ієрархічне забезпечення товарної політики підприємств

На основі схеми ієрархічного забезпечення товарної по-
літики підприємств, зображеної на рис., можна стверджувати 
про існування інтеграції матеріальних й нематеріальних тех-
нологій маркетингу, зокрема в площині необхідності модифі-
кації товару (координацію забезпечує цеховий рівень) та його 
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обслуговування (координацію забезпечує адміністративний 
рівень). Така інтеграція, на наш погляд, забезпечує синерге-
тичний ефект реалізації маркетингової товарної політики під-
приємств.

Висновки і перспективи подальших розвідок. У проце-
сі проведених досліджень було досліджено особливості реалі-
зації товарної політики підприємств залежно від їх галузевого 
статусу та пріоритетності виконання маркетингових функцій. 
Виявлено напрями ієрархічної підтримки реалізації товарної 
політики в процесі використання матеріальних і нематеріаль-
них технологій маркетингу на різних рівнях управління. За-
пропоновано схеми оптимізації маркетингових технологій у 
процесі формування й реалізації товарної політики на засадах 
інтеграції координації. Подальші дослідження можна спря-
мовувати на пошук оптимізації маркетингових функцій у за-
безпеченні реалізації цінової, розподільчої та комунікаційної 
політик.
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ФОРМ АГРАРНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Доведено, що саме завдяки різноманітним економічним формам 
аграрного підприємництва можливо досягти належного забезпечен-
ня продовольчої безпеки в нашій державі.

Ключові слова: форми підприємництва, аграрне підприємни-
цтво, продовольча безпека, аграрний сектор, фермерське господар-
ство, сільськогосподарське виробництво.

Продовольча безпека – захищеність життєвих інтересів 
людини, яка виражається у гарантуванні державою безпере-
шкодного економічного доступу людини до продуктів харчу-
вання з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності; 
це такий рівень продовольчого забезпечення населення, який 
гарантує соціально-політичну стабільність у суспільстві, вижи-
вання і розвиток нації, особи, сім'ї, стійкий економічний роз-
виток.

Постановка проблеми та аналіз основних публікацій. 
Відтворення продовольчих ресурсів – це матеріальна основа 
забезпечення продовольчої безпеки, а продовольчу безпеку 
держави можна забезпечити лише при належному розвитку 
аграрного сектора. Питання забезпечення продовольчої без-
пеки та вплив на неї аграрного сектора розглянуто та дослі-
джено в працях В.Г. Андрійчука, Л.В. Дейнеко, О.І. Гойчук, 
О.Ю. Єрмакова, М.В. Куркіна, І.І. Лукінова, О.С. Резнікової, 
П.Т. Саблука, О.О. Шевченко, В.В. Юрчишина та інших на-
уковців. Проте воно потребує більш поглибленого дослідження 
з огляду на різноманітність форм аграрного господарювання.

Мета дослідження. Дослідити та обґрунтувати вплив різ-
них економічних форм аграрного підприємництва на розви-
ток продовольчої безпеки держави.

Виклад основного матеріалу. Національна продовольча 
безпека спрямована на досягнення найвищого рівня само-
забезпечення продовольчими товарами. Це можливо за раху-
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нок збільшення виробництва життєво важливих продуктів та 
удосконалювання системи постачання та споживання про-
довольчих товарів. Рівень продовольчої безпеки України без-
посередньо залежить від стану агропромислового комплексу. 
Нині в АПК зосереджено більше половини виробничих фон-
дів, виробляється близько 50% ВВП та дві третини товарів 
народного споживання, працює майже 40% населення. Щодо 
виробництва в Україні у 2010 році продукції основних сіль-
ськогосподарських культур, то було вироблено: зернових та 
зернобобових культур – 4702,5 тис. тонн (у 2009 р. – 5555,8 
тис. тонн); цукрових буряків – 1154,7 тис. тонн (454,4 тис. 
тонн); соняшнику – 1208,5 тис. тонн (1138,6 тис. тонн); греч-
ки – 26,8 тис. тонн (38,5 тис. тонн); овочів – 211,9 тис. тонн 
(223,7 тис. тонн). Поголів'я великої рогатої худоби зменшилося 
зі 112,4 тис. голів у 2006 році до 95,3 тис. голів у 2010 році.

Таким чином, внаслідок суттєвого зменшення виробни-
цтва сільськогосподарської продукції в нашій державі, зросла 
кількість завезення товарів іноземного виробництва. В свою 
чергу, цей фактор є серйозною потенційною загрозою для про-
довольчої безпеки України, оскільки це може свідчити про за-
лежність країни від кризових явищ і призвести до хронічної 
небезпеки або тимчасової. Це означає, що на певному етапі 
національний аграрний сектор з визначених причин не в змо-
зі нарощувати власне виробництво продовольства для задо-
волення попиту. Вирішити дану проблему можна за рахунок 
створення резервних запасів продовольства або імпортних 
поставок (залежно від внутрішніх грошових ресурсів та стра-
тегічних цілей держави щодо недопущення виникнення про-
довольчої залежності від інших країн) [6]. В свою чергу, обсяги 
імпорту не повинні перевищувати певного граничного зна-
чення і мають знаходитися у певному співвідношенні з екс-
портом по продовольчій групі товарів.

На сьогодні в Україні найпоширенішими аграрними під-
приємствами є: приватні сільськогосподарські підприємства; 
сільськогосподарські підприємства кооперативного та корпо-
ративного типів; фермерські господарства; державні сільсько-
господарські підприємства тощо (табл. 1) [4].
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Таблиця 1
Сільськогосподарські підприємства України

за організаційно-правовими формами господарювання*

Форми 
господарювання

Роки

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Усього 59949 58640 57877 57858 58387 59059 57152 56493

Господарські 
товариства 8713 8172 7900 7545 7428 7879 7819 7769

Приватні 
підприємства 4033 4054 4123 4112 4229 4326 4333 4243

Виробничі 
кооперативи 1938 1727 1521 1373 1262 1101 1001 952

Фермерські 
господарства 43042 42598 42447 42932 43475 43894 42101 41726

Державні 
підприємства 516 395 386 371 360 354 345 322

Підприємства 
інших форм 
господарювання 1707 1694 1500 1525 1633 1505 1553 1481

*на 1 липня

З даних таблиці 1 видно, що фермерські господарства є 
найкількіснішими постачальниками аграрного ринку. В нашій 
країні фермерські господарства є визнаною формою малого 
аграрного підприємництва (за площею сільськогосподарських 
угідь). Організаційно фермерське господарство в Україні – це 
дрібне господарство, основу якого становить праця фермера 
та членів його сім'ї, з можливим залученням одного – двох на-
йманих працівників.

Переважна більшість фермерських підприємств має пло-
щу сільськогосподарських угідь менше 50 гектарів. На кінець 
2010 р. в Україні нараховувалося 41524 фермерських госпо-
дарств. Загальна площа землі у користуванні цих господарств 
становила 4290,8 тис. га сільськогосподарських угідь, а чисель-
ність працівників складала 98400 осіб. Ними було вироблено 
валової продукції сільського господарства на 5012,9 млн грн, 
що складає лише 5% у загальному її обсязі (табл. 2).
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Таблиця 2
Виробництво валової продукції сільського господарства

фермерськими господарствами України

Показник
Роки

2000 2005 2007 2008 2009 2010

У порівнянних цінах 2005 р., мільйонів гривень

Валова продукція –
Всього 1308,5 3424,6 3477,2 5921,4 5074,9 5012,9

у тому числі:

продукція 
рослинництва 1156,3 3101,8 2884,9 5263,1 4393,6 4253,1

продукція 
тваринництва 152,2 322,8 592,3 658,3 681,3 759,8

У відсотках до загального обсягу сільськогосподарського виробництва

Валова продукція –
Всього 1,7 3,7 3,9 5,7 5,0 5,0

у тому числі:

продукція 
рослинництва 2,7 5,7 5,8 8,1 7,1 7,2

продукція 
тваринництва 0,4 0,8 1,5 1,7 1,7 1,8

Одним із потужних джерел фінансування фермерів для за-
безпечення їх ефективного функціонування мала бути держав-
на підтримка. Проте, державне фінансування фермерських 
господарств скоротилося більш ніж у 5 разів (у порівнянні до 
2008 р. – 469,5 тис. грн) і у 2010 році було отримано коштів за 
рахунок бюджетних дотацій лише 93,4 тис. грн.

Показники економічної ефективності виробництва сіль-
ськогосподарської продукції у фермерських господарствах 
України наведено в таблиці 3[5].

За даними таблиці 3 бачимо, що досить рентабельним в 
країні є фермерське виробництво продукції рослинництва. 
Зокрема, це стосується насіння соняшнику, кукурудзи на зер-
но, молока та пшениці. Разом з тим, збитковим тут є виробни-
цтво деяких видів продукції тваринництва, а саме – великої 
рогатої худоби та свиней.
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Таблиця 3
Економічна ефективність виробництва 

сільськогосподарської продукції в фермерських 
господарствах України у 2010 році

Продукція
Собівартість 

1 ц, грн

Середня ціна 
реалізації 
1 ц, грн

Рівень 
рентабельності, 

%

Зернові та зернобобові 
культури 89,5 107,1 19,7

у тому числі

пшениця 88,5 106,3 20,2

кукурудза на зерно 87,7 114,1 30,1

інші зернові та 
зернобобові культури 91,3 105,3 15,4

Насіння соняшнику 178,0 291,3 63,6

Цукрові буряки 49,3 58,0 17,5

Худоба та птиця на м’ясо:

велика рогата худоба 1146,1 940,1 -18,0

свині 1283,2 1216,2 -5,2

птиця 931,0 998,6 7,3

Молоко 207,3 250,9 21,0

Дослідження діяльності фермерських господарств як до-
сить молодої в еволюційному розвитку організаційної форми 
свідчить про її перспективність у піднесенні рівня аграрної 
сфери держави.

Висновки та перспективи подальших розробок. Прове-
дений нами аналіз впливу розвитку економічних форм аграр-
ного підприємництва на рівень продовольчої безпеки свідчить 
про необхідність підвищення ефективності їх господарювання, 
особливо фермерських господарств як найбільш чисельної ор-
ганізаційної форми сільськогосподарського виробництва. Це 
зумовлено низкою проблем, таких як: недостатнє застосуван-
ня новітніх технологій, обмежена кількість необхідної сучасної 
сільськогосподарської техніки, нераціональне використання 
землі, недостатнє внесенням мінеральних добрив, невиконан-
ня природоохоронних заходів. Зниження рівня продовольчого 
споживання в кількісному і якісному вимірах є однією з причин 
зменшення природного приросту населення нашої держави,
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тривалості його життя, погіршення інших показників жит-
тєдіяльності населення як головної продуктивної сили. Це 
потребує удосконалення підходів щодо формування загально-
державної аграрної політики, спрямованої на вирішення про-
блеми продовольчої безпеки і розв’язання соціальних питань 
з урахуванням необхідності збереження сприятливого стану 
навколишнього середовища в контексті розвитку різних еко-
номічних форм підприємництва.
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Показано, що серед різних систематичних та функціональних груп 
мікроорганізмів аутомікрофлори насіння сосни звичайної є в мінорних 
кількостях бактерії, біологічною особливістю яких є здатність вико-
ристовувати для свого онтогенезу живі клітини. Акцентується увага 
на тому, що між складовими мікробного комплексу цієї аутомікрофло-
ри практично відсутні антагоністичні взаємовідносини, і лімітуючим 
чинником поширення і розвитку фітопатогенів є сапротрофні бакте-
рії, а також гриби. Пропонується розмежувати визначення терміну 
«патоген» як збудник хвороби і «патоген» аутомікрофлори здорових 
рослин (органів рослин).

Ключові слова: насіння сосни звичайної, аутомікрофлора, патоген,
фітопатоген, паразит, збудник хвороби, сапротроф, антагонізм,
антибактеріальна активність, анти грибна активність.

В останні десятиріччя у здорових органах рослин вияв-
лено в мінорних кількостях бактерії, біологічною особливістю 
яких є здатність використовувати для свого онтогенезу живі 
клітини [2-4, 7, 8, 11, 12]. Загалом, не слід вважати, що рос-
линна тканина «нафарширована» мікроорганізмами, в т.ч. і 
фітопатогенними бактеріями. Для бактерій взагалі (у т.ч. і па-
тогенних – прим. авт.) важить не стільки кількість, як наяв-
ність: у сприятливих умовах вони можуть швидко повністю 
заповнити екологічну нішу до можливої для них концентрації –
1010 КУО/г. У тканинах рослин їх на 6-8 порядків менше і за-
вжди менше порогової концентрації, необхідної для початку 
інфекційного процесу. І це не пов’язано з нестачею поживних 
речовин, а, очевидно, зумовлено іншими чинниками, можли-
во, речовинами сигнального типу, які регулюють (обмежують) 
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розмноження бактерій та утворення ними токсинів – інстру-
менту нападу на рослини [2]. Нами [4, 11, 12] зі здорового 
насіння сосни звичайної виділено різні за систематичною на-
лежністю та функціональними групами мікроорганізми, зо-
крема бактерії, які в експерименті спричиняють інфекційні 
захворювання органів сосни (хвоя, пагони) та інших рослин 
(пшениця, редиска, суданська трава, тютюн тощо), тобто
виступають як збудники хвороб.

Зазвичай, у здорових органах рослин аутомікрофлора 
представлена не лише різними видами дійсних та опортуніс-
тичних (необов’язкових, факультативних) фітопатогенів, а й 
сапротрофними мікроорганізмами.

Мета роботи полягала у вивченні взаємовідносин мікро-
бних угруповань цієї аутомікрофлори та з’ясуванні причини 
малої кількості мікроорганізмів – колонізаторів насіння, біо-
логічною особливістю яких є здатність використовувати для 
свого росту і розвитку живі клітини.

Об’єктом експерименту слугувала мікробіота здорового 
насіння сосни звичайної.

Для досягнення поставленої мети використовували метод 
відстроченого антагонізму [5]. Для вивчення антагоністичних 
властивостей фітопатогенних бактерій, які слабо ростуть або 
зовсім не ростуть на середовищах Чапека, крохмало-аміачному 
агарі, Красильникова та Ешбі, використовували метод агари-
зованих блоків: блок агару (розміром 6х6 мм), на якому вирос-
ли антагоністи, розкладали на поверхню газону тест-культури 
патогенів. За зоною відсутності росту визначали антибактері-
альну активність культур бактерій.

Результати досліджень. Для вивчення антагоніс-
тичних взаємовідносин між фітопатогенами та сапротро-
фами насіння сосни звичайної з колоній, що виросли на 
м’ясо-пептонному агарі (МПА), відібрано 30 ізолятів, які від-
несено до таких видів: Pseudomonas syringae (7 ізолятів), 
Erwinia cаrotovora (4), Erwinia (Enterobacter) nimipressuralis 
(2), Pseudomonas  uorescens (7), Bacillus pumilus (3), Bacillus 
subtilis (3) і Paenibacillus polymyxa (4). В експерименті вико-
ристано також колекційні штами Agrobcterium tumefaciens 
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8628, Xanthomonas campestris pv. campestris 8003 б, Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis 10-2, Pseudomonas syringae 
8511, Pseudomonas  uorescens 8573, які не виявлені нами в 
здоровому насінні сосни звичайної, але спричиняли при штуч-
ному зараженні захворювання хвої сосни звичайної.

Встановлено, що фітопатогенні бактерії, як складова асо-
ціації мікроорганізмів здорового насіння сосни звичайної, 
дуже слабо пригнічували сапротрофні бактерії її насіння. Так, 
тільки в 20 (2,3%) випадках із 870 можливих виявлено дуже 
слабку антагоністичну активність патогенів до сапротрофів – 
стерильна зона сапротрофів була близько 3 мм. Більшу актив-
ність проявляли сапротрофи по відношенню до патогенів – у 
46 (5,3%) випадках із 870 можливих виявлено антагоністів із 
зоною 3-5 мм пригнічення росту бактерій. Такі малі зони вза-
ємного впливу не вважаються антагоністичними. Разом з тим, 
вони вказують на наявність у популяції потенційного антаго-
нізму, який може змінитися (посилитися або послабитися) при 
зміні умов росту бактерій, наприклад при заготівлі, зберіганні 
та проростанні насіння.

Серед бактерій, екологічною нішею яких є живі клітини, 
найбільш чутливими до ізолятів мікробної популяції були пред-
ставники P. syringae. Сапротрофи P.  uorescens, які вільно жи-
вуть у грунті і лише деякі з них за певних умов спричиняють 
захворювання рослин, значно стійкіші порівняно з дійсними 
патогенами P. syringae. Лише у чотирьох (0,5%) з 851 випадку 
виявлено зони пригнічення росту штамів P.  uorescens, тоді 
як для штамів P. syringae цей показник склав 2,8%. Анало-
гічна закономірність спостерігається й у високоагресивних 
штамів E. cаrotovora та слабоагресивних E. nimipressuralis. 
Кількісна зона практичного росту в штамів E. cаrotovora в два 
з половиною рази більша, ніж у E. nimipressuralis – 1,0 : 0,4% 
відповідно.

Серед ізолятів спороносних бактерій найбільш чутливи-
ми до антагонізму інших видів мікроорганізмів були штами 
B. subtilis. Не виявлено впливу неспороутворюючих бактерій 
на ріст спороносних. В цей же час спороносні, хоча й не часто, 
але пригнічували ріст неспороносних штамів бактерій.
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Стійкість бактерій до антогоністів асоціації насіння сосни 
звичайної залежить не тільки від виду тест-культури, а й від 
штаму, що чітко спостерігається для тест-культури P. syringae. 
Так, штам P. syringae 502 пригнічувався 16-ма із 29 досліджу-
ваних штамів, а штам 505 – лише одним.

Взаємний антагонізм між компонентами мікробної асоці-
ації проявляється дуже слабо і в не одинаковій мірі у різних 
груп мікроорганізмів. Серед спороносних амоніфікаторів най-
більшу активність проявили штами P. polymyxa – 22,4% вивче-
них взаємовідносин мали антагоністичний характер. Серед 
них 16,4% пригнічували тест-культури і 6,0% утворювали не-
велику стерильну зону навколо тест-культури. Чітко проявили 
антагоністичну активність ізоляти B. subtilis, а найслабкішу 
– P. syringae. Тобто, антагоністична активність чіткіше вира-
жена у спороносних, ніж у неспороносних бактерій. Як і при 
чутливості, так і при прояві антагонізму – це більше штамова 
властивість, а не видова. Так, штам P. polymyxa 530 пригнічу-
вав ріст тест-культури у двох випадках, а штам 352 – у 12 із 
29 можливих.

Аналогічні результати отримано нами стосовно антагоніс-
тичної активності сапротрофних ізолятів по відношенню до 
колекційних штамів. Бактерицидну зону виявлено у 22 випад-
ках, що складає 24,4%. Високий загальний відсоток антагоніс-
тів (24,4%) до колекційних фітопатогених бактерій відмічений 
за рахунок X. сampestris 8003 б, який пригнічувався в 10 ви-
падках із 22 виявлених. Можливо, антагоністичний потенціал 
мікробних угруповань насіння сосни є обмежуючим чинником 
його заселення цією бактерією. Закономірно чутливим до ан-
тагоністів був представник pоду Сlаvibacter (4 із 22) і дещо 
несподівано – P. syringae 8511. На долю цих трьох штамів при-
пало 19 із 22 можливих зон пригнічення росту, тобто 86,3%. 
Дві інших тест-культур (P.  uorescens 8573 та A. tumefaciens 
8628) були чутливими лише у 3 випадках, тобто і в експери-
менті з колекційними штамами фітопатогенних бактерій не 
виявлено антагоністів з широким спектром дії.

На відміну від бактерій, мікроміцети, виділені зі здорово-
го насіння сосни звичайної, проявили більшу антагоністичну 
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активність до фітопатогенних бактерій. Найбільш активними 
були Penicillium aurantiogriseum Dierckx та Alternaria alternatа 
(Fr.) Keissler. Вони пригнічували в різній мірі всі тест-культури 
фітопатогенних бактерій. Активність інших трьох видів гри-
бів – Penicillium purpurogenum S-toll, Aspergillus  avus Link та 
Acremonium Link ex.Fr. була вибірковою. Вони не затримували 
ріст E. carotovora і слабо пригнічували A. tumefaciens 8628 та 
P.  uorescens. До всіх видів грибів найбільш чутливими були 
P. syringaе, X. сampestris та С. michiganensіs.

Щодо зворотнього впливу, тобто фітопатогенних бактерій 
на мікроміцети, то нами практично не виявлена їх антигрибна 
активність, про що свідчать незначні зони, які утворювалися 
при дії фітопатогенних бактерій на мікроміцети. Можна допус-
тити, що і в природі фітопатогенні бактерії поза патологічним 
процесом не впливають на ріст міксоміцетів, тобто чинником 
обмеження заселення здорового насіння сосни звичайної фіто-
патогенними бактеріями є мікроміцети та спороносні бактерії, 
хоча антагоністична активність сапротрофів мікробної асоці-
ації здорового насіння до фітопатогенних бактерій дуже низь-
ка. Не виявлено жодного ізолята мікрооргазімів зі стерильною 
зоною 30-40 мм, що дало б підставу подальшого вивчення їх 
як біологічного пестициду. Проте їх сумарна антагоністична 
активність достатня, щоб утримувати фітопатогенні бактерії 
в здоровому насінні сосни звичайної на низькому рівні. Саме 
тому фітопатогенні бактерії перебувають у здоровому насінні 
в пригніченому стані, часто їх буває взагалі дуже важко ізо-
лювати. І це не є станом анабіозу, оскільки фітопатогенні бак-
терії розмножуються, хоча й менш інтенсивно, а регуляцією 
їхньої життєдіяльності [2].

Виділені зі здорового насіння сосни звичайної бакте-
рії спричиняють інфекційне захворювання хвої двохрічних 
сіянців при штучному зараженні. Симптоми захворюван-
ня однотипні. Перші ознаки інфекційного процесу спосте-
рігаються через 5-7 днів у вигляді обводненої тканини, яка 
набуває згодом світло-коричневого забарвлення. Серед виді-
лених зі здорового насіння сосни штамів найагресивнішими 
були представники виду P. syringae. За штучного зараження 
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ними хвої некротична зона сягала 19 мм або хвоїнка повніс-
тю засихала. Крім того, ці бактерії спричиняли реакцію над-
чутливості на листках тютюну, що також є підтвердженням їх 
патогенності. Менш інтенсивно уражували хвою E. carotovora, 
E. nimipressuralis, P.  uorescens.

Наявність серед аутомікрофлори здорових рослин (орга-
нів рослин, у тому числі і в насінні сосни звичайної) бактерій 
(як і інших мікроорганізмів), біологічною особливістю яких є 
здатність використовувати для росту, розвитку і розмноження 
живі клітини, потребує певних уточнень у розумінні терміну 
патоген, паразит, збудник хвороби тощо. Адже точність тер-
мінології, як інструмент наукового спілкування, є невід’ємною 
складовою адекватного розуміння суті того чи іншого явища 
(поняття). 

У буквальному розумінні «патоген» (pathos – хвороба, страж-
дання, geneo – народжувати) – це те, що народжує (спричи-
няє) інфекційну хворобу. У сучасній фітопатологічній та іншій 
спеціальній літературі термін «патоген» трактується переваж-
но як збудник хвороби або як живий організм, що спричиняє 
інфекційне захворювання іншому організму [1, 6, 13-17]. Ра-
зом з тим, під патогеном (фітопатогеном) розуміють здатність 
організмів спричиняти захворювання [9, 10]. На наш погляд, 
спричиняти і мати здатність спричиняти хворобу – це різні 
поняття, як за біологічною суттю, так і причинним наслідком. 
Крім того, термін патоген ототожнюється з термінами «збуд-
ник хвороби», «інфекція», «інфекційний агент», «паразит» тощо, 
хоча, на наш погляд, це – різні поняття. У будь-якому випадку 
одному і тому ж об’єкту (явищу, процесу) давати різні назви 
не слід.

Для розмежування понять «патоген», «збудник хвороби», 
«паразит» важливо враховувати як їх біологічну сутність, так і 
причиний наслідок. Зокрема, під терміном «патоген» ми маємо 
розуміти буквальну сутність цього поняття (pathos – хвороба, 
страждання, geneo – народжувати). Тобто патоген – це орга-
нізм (мікроорганізм, біологічна сполука), що спричинив інфек-
ційне захворювання іншому організму. І в такому розумінні 
термін «патоген» є синонімом терміну «збудник хвороби» і його 
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можливо розглядати лише в контексті конкретної інфекцій-
ної хвороби. При цьому, під «патогеном» слід розуміти орга-
нізми (мікроорганізми, біологічну сполуку), які спричиняють 
інфекційне захворювання шляхом використання вмісту жи-
вих клітин (обов’язкові патогени) або шляхом живлення мерт-
вими клітинами, попередньо вбитими токсинами патогена. В 
обох випадках мова йде про інфекційну хворобу. Якщо такий 
мікроорганізм (організм, біологічна сполука) спричини захво-
рювання лише у рослин, його слід називати фітопатогеном 
(звичайно, в цьому випадку поняття «фітопатоген» є вужчим у 
плані можливостей уражувати різні організми як рослинного, 
так і тваринного походження). 

Що стосується організмів (мікроорганізмів), які викорис-
товують рослини (органи рослин) як середовище існування і 
не мають безпосереднього контакту з рослиною, наприклад 
збудник черні (саді) листків, то вони теж підпадають під тер-
мін «патоген», але більшою мірою таких збудників інфекцій-
них хвороб доцільно віднести до паразитів першого порядку, 
поряд з епіфітними рослинами (останні спричиняють неін-
фекційні хвороби).

Не кожен організм (мікроорганізм) за біологічними осо-
бливостями спричиняє захворювання. Часто вони виконують 
функції, що не пов’язані з патологічним процесом (інфек-
ційною хворобою) в системній єдності складових мікробіоти 
здорових органів рослин, у т.ч. і насіння, адже для фітопато-
генних бактерій (як й інших організмів) сапротрофний спосіб 
існування на рослинах у якості епіфітної і ендофітної мікро-
флори спостерігається, мабуть, частіше, ніж паразитарний [2]. 

Зокрема, це стосується мікроорганізмів, у т.ч. і бактерій, 
аутомікрофлори (нормальної мікрофлори) здорових рослин 
(органів рослин), біологічною особливістю яких є здатність 
рости, розвиватися і розмножуватися у (на) живих рослинах. 
Зважаючи, що більшість фітопатогенних бактерій живуть, 
розмножуються і функціонують лише під захистом вищих 
організмів, зокрема рослин та з метою розмежування з па-
тогенами, доцільно називати їх вітальними облігатами (від 
лат. vitalis – прижиттєвий, життєвий, obligatia – обов’язковий) 
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[2]. Тобто, під вітальними облігатами слід розуміти фітопато-
генну компоненту аутомікрофлори здорових органів рослин, 
що знаходиться всередині або на поверхні рослин, не спри-
чиняє ознак інфекційного процесу та представлена різними 
як у систематичному відношенні, так і за функціональними 
властивостями мікроорганізмами, що супроводжують рослину 
з покоління в покоління, беруть безпосередню участь у мета-
болітичних процесах рослин, формують динамічну рівновагу 
в системі «сапротроф – патоген», стимулюють ріст рослин, ін-
дукують систему резистентності до хвороботвірного організ-
му, підвищують їх стійкість до абіотичних і інших чинників. 
Захисна роль фітопатогенних бактерій – епіфітів і ендофітів 
– виявляється навіть щодо рослини-господаря, адже слабоа-
гресивний або авірулентний штам підвищує його стійкість до 
високоагресивного штаму (клону) на тлі зниження агресивнос-
ті популяції. При цьому здорова рослина не тільки визначає, 
які мікроорганізми можуть співіснувати з нею, а й регулює 
взаємовідносини між ними [2]. Таким чином, вітальні обліга-
ти виконують корисні функції, якщо довкілля їх «терпить» [2], 
тобто скоріше симбіотичні, ніж патогенні, на що вказував ще 
в середині минулого сторіччя А. Л. Щербин-Парфененко [18]. 
Щоправда, це твердження тривалий час залишалося лише гі-
потезою, оскільки не було експериментальних доказів наявнос-
ті фітопатогенів у живих клітинах у якості аутомікрофлори. І 
лише останніми роками серед аутомікрофлори здорових орга-
нів рослин, як ми вже відмічали, виявлено в мінорних кількос-
тях мікроорганізми, зокрема бактерії, біологічною особливістю 
яких є здатність використовувати для свого онтогенезу живі 
клітини.

Що стосується терміну «паразит», то його можна розгля-
дати як синонім терміну «патоген», «збудник хвороби» лише в 
контексті конкретної інфекційної хвороби, оскільки в основі 
будь-якого інфекційного патологічного процесу лежить па-
разитизм, тобто здатність одного організму використовувати 
рослини (інші організми) як середовище проживання чи задо-
вольняти свої потреби в джерелах енергії за рахунок іншого 
організму.
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На нашу думку, термін «патоген» доцільно віднести до мі-
кроорганізмів, а термін «паразит» – до лишайників, нематод, 
епіфітних та квіткових рослин – паразитів і напівпаразитів 
тощо. Природно, що термін «патоген» (фітопатоген), як збуд-
ник хвороби, стосується винятково інфекційних хвороб.

Щодо терміну «напівпаразит», то в широкому загалі він 
розглядається через призму факультативних (необов’язкових) 
паразитів або факультативних (необов’язкових) сапрофітів 
(сапротрофів). Різниця між ними в тому, що у першому ви-
падку організм нормально розвивається на мертвому субстра-
ті (стовбурі), але за певних умов може поселятися на живих 
рослинах. У другому випадку організм нормально розвива-
ється на живій рослині, а після її відмирання продовжує своє 
функціонування і на відмерлій. Такі ознаки не характерні для 
автотрофних рослин, зокрема омели білої, яку відносять до зе-
лених напівпаразитів, адже вона за межами живої рослини не 
розвивається ні як у першому, ні як у другому випадках, тобто 
термін «напівпаразит» стосовно омели, на нашу думку, недо-
речний. Скоріше за все, ця рослина поєднує в собі паразитів 
1-го і 2-го порядків, тобто одночасно використовує рослину як 
середовище проживання (середовище 1-го порядку) і як дже-
рело живлення, покладаючи на неї регуляцію своїх відносин із 
зовнішнім середовищем (середовище 2-го порядку).
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ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ БАГАТОРІЧНИХ 
ТРАВ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОБРИВ І ПОГОДНИХ УМОВ

Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук
Миколаївський державний аграрний університет

Досліджено статистичні дані за 31 рік щодо збору сіна багато-
річних трав на півдні України. Виявлено великі коливання цього по-
казника, що обумовлено різними погодними умовами, неоднаковою 
кількістю внесених добрив. Установлено, що за внесення оптималь-
ної для рослин кількості добрив, урожайність агрофітоценозів трав 
була більшою на 50,4% порівняно з середньою (24,4±4,6 ц/га сіна) за 
роки, коли вносили недостатню (для формування високого врожаю) 
кількість елементів живлення, ефективніше використовувалися гід-
ротерморесурси зони.

Ключові слова: багаторічні трави, кормові культури, погодні 
умови, продуктивність агрофітоценозів.

Постановка проблеми. За умов сьогодення одним із за-
вдань кормовиробництва, незалежно від форм господарю-
вання, залишається виробництво достатньої кількості кормів, 
підвищення їх якості і конкурентоспроможності, бо наявна 
кормова база не задовольняє потреби тваринництва [1-3]. Для 
вирішення цього питання необхідно розширити площі посівів 
кормових культур, зокрема багаторічних трав та підвищити 
їх продуктивність. Значний недобір врожаю цих культур в не-
зрошуваних умовах південного Степу України обумовлюється 
насамперед порушенням сівозмін та недотриманням техноло-
гії вирощування кормових трав [4]. До того ж на продуктив-
ність агрофітоценозів істотно впливають і погодні умови, які 
складаються в період росту та розвитку рослин [5-6].

Мета і методика проведення досліджень. З метою 
виявлення впливу погодних умов і внесення добрив на про-
дуктивність агрофітоценозів багаторічних трав на Півдні 
України, проаналізовано статистичні дані щодо формування 
та збору сіна в господарствах Миколаївської області упродовж 
1979-2009 рр.

Умови зволоження вегетаційного періоду визначено за гід-
ротермічним коефіцієнтом Г.Т. Селянинова.

Результати досліджень. Наші дослідження свідчать, що 
на Півдні України врожайність сіна багаторічних трав зазнає 
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значних коливань у часі. За 31 рік спостережень (1979-2009 рр.) 
у господарствах Миколаївщини найменшим цей показник від-
значено у 2000 р. (18,0 ц/га), коли в квітні випало 46 мм опадів 
при нормі 29, а в травні – лише 5,0 мм опадів за норми 39 мм. 
Найбільше зібрали сіна з одиниці площі у 1988 р. (42,3 ц/га), 
коли в квітні випало 14,5, а в травні – 67,6 мм опадів (рис.).

Рис. Урожайність багаторічних трав (сіна) залежно від
удобрення агрофітоценозів: 1 – за роками досліджень;

2 – середнє за роки спостережень (Миколаївська область)

Отже, для формування сухої речовини першого укосу трав у 
посушливій зоні південного Степу дуже важливим є забезпечен-
ня рослин вологою у весняний період, особливо в травні місяці.

Необхідно зазначити, що вегетаційні періоди (IV-VIII міся-
ці для збору сіна) лише 2-х років із 31 досліджуваного за ГТК 
характеризувалися як недостатньо вологі, а середня сформо-
вана врожайність відмічена на рівні 26,3 ц/га (табл. 1).

Таблиця 1
Вплив умов зволоження на урожайність сіна 

багаторічних трав (Миколаївська обл., 1979-2009 рр.)

Умови зволоження ГТК Роки
Кількість 
років

 Врожайність, ц/га

коливання середня

Недостатньо вологі 1,2-1,0 1997, 2004 2 20,0-32,6 26,3

Посушливі 0,9-0,7
1980, 1983-1985, 

1988, 1993-
1995, 2005

9 26,6-42,3 34,8

Дуже посушливі <0,7

1979, 1981, 1982, 
1986, 1987, 1989-
1992, 1996, 1998-
2003, 2006-2009

20 18,0-41,2 28,1

Середнє за роки 
досліджень

0,67 – – – 30,0
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За даними Центру Гідрометеорології, коефіцієнтам ГТК 
відповідають такі умови зволоження: >1,6 – надмірно вологі; 
1,6-1,3 – вологі; 1,2-1,0 – недостатньо вологі; 0,9-0,7 – посуш-
ливі; <0,7 – дуже посушливі.

До посушливих віднесено 9 років. Показник продуктив-
ності агрофітоценозів трав для цих років склав у середньому 
34,8 ц/га.

Дуже посушливими (загальною кількістю 20 р.) були інші із 
проаналізованих роки, середня врожайність для яких склала 
28,1 ц/га, тобто була навіть вищою, ніж у недостатньо вологі 
роки.

Загальновизнано, що врожайність залежить від багатьох 
чинників. Одним з найважливіших, окрім умов зволоження, є 
забезпечення рослин достатньою кількістю елементів живлення.

За даними В. П. Патики та ін. [7], динаміка застосуван-
ня добрив в Україні збігається з основними світовими тен-
денціями. За періоди з 1966-1970 рр. по 1986-1990 рр. обсяг 
внесення мінеральних добрив зріс у 3,2 рази, а починаючи з 
1992 р., у зв’язку з економічними негараздами, він зменшився 
у 2,2 рази, що не відповідає науково обґрунтованій потребі і 
неминуче призводить до зниження родючості ґрунтів і про-
дуктивності сільськогосподарських культур.

Зважаючи на неоднакове забезпечення рослин елемен-
тами живлення, нами розділено досліджуваний період (1979-
2009 рр.) на два: 1979-1992 і 1993-2009 рр., для того, щоб 
більш точно встановити залежність продуктивності агрофі-
тоценозів багаторічних трав кормового призначення від по-
годних умов. У середньому за 1979-1992 рр. урожайність сіна 
у Миколаївській області відзначена на рівні 36,7±4,2 ц/га.
Коефіцієнт варіації (СV) – 11,4% (табл. 2).

Отже, належного рівня врожай сіна збирали в період 
1979-1992 рр. завдяки тому, що вносили оптимальну кількість 
добрив під посіви. За період, у який зменшено було об’єми 
внесення елементів живлення під культури для росту і розви-
тку рослин, показник продуктивності синтезу сухої речовини 
значно зменшився: врожайність сіна багаторічних трав на 
Півдні України у період 1993-2009 рр. у середньому складала 
24,4±4,6 ц/га (коефіцієнт варіації досяг 18,9%), що менше на 
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13,3 ц/га (50,4%), тобто в півтора рази, порівняно з періодом 
1979-1992 рр.

Таблиця 2
Формування врожайності багаторічних трав залежно 
від погодних умов та удобрення (Миколаївська обл.)

Роки
Урожайність 
сіна, ц/га

Кількість 
опадів, мм

Сума 
активних 
температур 
вище 5ºС, 
ºС IV-VIII

Середньо-
добова 

температура 
повітря, ºС

ГТК 
(середнє 
за IV-
VIII)IV-VIII За рік

Середнє 
багаторічне 30,0 221,0 422,0 2785 18,2 0,79

1979-1992 рр. (оптимальне забезпечення посівів мінеральними добривами)

Середнє 36,7±4,2 183,9 
±31,2

411,6 
±40,8

2882±107 18,8±1,0 0,64 

СV, % 11,4 17,0 9,9 1,9 5,3 -
1993-2009 рр. (недостатнє забезпечення посівів мінеральними добривами)

Середнє 24,4±4,6
197,8 
±48,6

411,1 
±52,3

2855±101 18,6±2,0 0,70

СV, % 18,9 21,7 11,1 3,5 10,8 -

Варто підкреслити, що середня кількість опадів за вище-
наведені досліджувані вегетаційні періоди відзначена май-
же на одному рівні: 197,8 і 183,9 мм, за сільськогосподарські 
роки – 411,1 та 411,6 мм, ГТК – 0,70 і 0,64 відповідно.

Встановлено, що у період з оптимальною забезпеченістю 
агрофітоценозів добривами більш ощадливо використовува-
лися гідротермічні ресурси зони: на 1ºС активних температур 
(вище 5ºС) було більше сформовано сухої речовини, збір сіна 
досягав 1,27±0,15 кг, тоді як за вирощування трав у роки з не-
достатнім забезпеченням кормових рослин елементами жив-
лення було синтезовано на 0,42 кг менше сухої речовини, збір 
сіна склав лише 0,85±0,16 кг/1ºС активних температур. Для 
формування сухої речовини (1 кг сіна) було витрачено 0,78 і 
1,17ºС активних температур відповідно (табл. 3).

Раціональніше (20,0±2,3 кг на 1 мм опадів) у роки з 
оптимальною забезпеченістю культурних рослин добривами 
(1979-1992 рр.), порівняно з агрофітоценозами 1993-2009 рр. 
(12,3±2,3 кг на 1 мм), коли недостатньо вносили туки, вико-
ристовувалася для формування врожаю сухої речовини і во-
лога атмосферних опадів. Було витрачено на формування 1 кг 
сіна 0,11 і 0,17 мм опадів відповідно.
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Таблиця 3
Використання гідротермічних ресурсів багаторічними 
травами кормового призначення (Миколаївська обл.)

Роки
Урожайність, 

ц/га

Одержано сіна
Витрачено на 

формування 1 кг сіна

на 1оС 
активних 
температур, 

кг

на 1 мм 
опадів, кг

активних 
температур, 

оС

опадів, 
мм

1979-1992 рр. 
(оптимальне 
забезпечення посівів 
мінеральними 
добривами) 36,7±4,2 1,27±0,15 20,0±2,3 0,78 0,11

1993-2009 рр. 
(недостатнє 
забезпечення посівів 
мінеральними 
добривами) 24,4±4,6 0,85±0,16 12,3±2,3 1,17 0,17

Висновки. У господарствах Півдня України коливан-
ня врожайності сіна багаторічних трав знаходяться в межах 
18,0-42,3 ц/га на незрошуваних землях. Продуктивність тра-
востоїв кормового призначення за оптимального забезпечення 
рослин мінеральними добривами, в середньому, підвищується 
на 50,4%, порівняно з посівами, під які майже не вносять туки 
(24,4±4,6 ц/га). За внесення оптимальної кількості добрив 
ефективніше використовуються гідротермічні ресурси зони.
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У статті наведено дані водоспоживання коренеплодів столового 
буряку післяукісного та післяжнивного строку сівби, який вирощу-
вався після озимого жита, використаного на зелену масу та озиму 
пшеницю на зерно. Сумарне водоспоживання та коефіцієнт водоспо-
живання коренеплодів столового буряку залежали від передпосів-
ного фону, фону живлення, строків сівби та густоти стояння рослин.

Ключові слова: столові буряки післяукісних та післяжнивних 
строків сівби, густота стояння рослин, фон живлення, сумарне водо-
споживання, коефіцієнт водоспоживання, мінеральні добрива.

Постановка проблеми. Безперебійне забезпечення на-
селення овочами протягом цілого року є головним завданням 
овочівництва. Свіжі овочі – необхідний продукт харчування 
людини, нестача яких особливо відчувається взимку й на-
весні. Тому необхідно для забезпечення населення овочевою 
продукцією з високими харчовими якостями протягом року 
впроваджувати у виробництво вирощування овочів, які добре 
зберігаються у зимовий період.

У зонах недостатнього та нестійкого зволоження одним 
з важливіших факторів для сільськогосподарських культур 
є водний фактор. Нині площа зрошуваних земель в Україні 
– понад два мільйони гектарів, або 6,6% всіх сільськогоспо-
дарських угідь. Ефективне використання зрошуваних земель 
можливе шляхом вирощування двох-трьох врожаїв сільсько-
господарських культур в рік з однієї площі. Тому наші дослі-
дження були спрямовані на отримання двох врожаїв з однієї 
площі шляхом вирощування столових коренеплодів у після-
укісних та післяжнивних посівах.

Стан вивчення проблеми. Одержання високих і стабіль-
них урожаїв столового буряку, на думку [1], можливе тільки 
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при зрошенні. У різні фази росту їх потреба у волозі неодна-
кова. Так, від сходів до формування коренеплоду, коли маса 
листової поверхні невелика, середньодобова потреба вологи 
7-24 м3/га, максимальна витрата 40-50 м3/га / добу – у пе-
ріод формування й росту коренеплодів і у період до технічної 
стиглості – 15-30 м3/га [1-4]. Тому зрошення столового буряку 
необхідно почати відразу ж після висіву насіння і підтриму-
вати вологість ґрунту у перший період на рівні 75-80%НВ у 
шарі 0-40 см, а в період формування коренеплодів не нижчо-
му 65-70%НВ у шарі 0-60 см. За 20-25 днів до збирання вро-
жаю поливи припиняють. При вирощуванні столових буряків 
на краплинному зрошенні [1, 5] рекомендують проводити по-
ливи: сходи – початок формування коренеплодів – поливна 
норма 80-100 м3/га; початок формування коренеплодів – тех-
нічна стиглість – 189-200 м3/га.

А при поливі дощувальними машинами: у перший період 
поливна норма 300-350 м3/га з інтервалом 8-10 діб, а у подаль-
шому – 450-500 м3/га через 12-14 доби [4, 6], а [7] вважають, що 
поливати столовий буряк необхідно 7-8 разів з інтервалом 10-
12 діб, зрошувальна норма складає 2000-2300 м3/га, поливна 
норма у перший період 250-300 м3/га та 300-350 м3/га – у по-
дальшому. Сумарне водоспоживання при оптимальному водо-
забезпеченні у зоні степу України складає 3500-4500 м3/га [3].

Оптимальна вологість для росту столового буряку 65-70% 
НВ [9]. Перший полив, на думку авторів, необхідно проводити у 
фазу 2-3 листків нормою 300-350 м3/га, у подальшому – через 10-
12 діб по 500-600 м3/га. Зрошувальна норма складає 3000 м3/га.

Завдання і методика досліджень. До завдання дослі-
джень входило вивчення впливу агротехнічних прийомів на 
урожайність та водоспоживання столових буряків. Досліджен-
ня проводили протягом 2008-2010 років на зрошуваних землях 
сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Мрія» Білозерського району Херсонської області.

У польових дослідах вивчали такі фактори та їх варіанти:
Фактор А – передпосівний фон:
 - поверхневий обробіток на глибину 4-6 см (стерня);
 - оранка на глибину 20-22 см (контроль).
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Фактор В – фон живлення:
 - без добрив;
 - N45P45K45;
 - N90P90K90.
Фактор С – строк сівби:
перший дослід (післяукісний строк сівби буряків 

столових):
 - перший строк – після збирання врожаю зеленої маси 

озимого жита;
 - другий – через 10 діб після першого;
 - третій – через 20 діб після першого строку;
другий дослід (післяжнивний строк сівби):
 - перший строк – відразу після збирання озимої пшениці 

на зерно;
 - другий – через 10 діб після першого;
 - третій – через 20 діб після першого строку.
Фактор Д – густота стояння рослин:
 - 200 тис.шт./га;
 - 350 тис.шт./га;
 - 500 тис.шт./га.
Для отримання дружних сходів буряку столового в поукісних 

і пожнивних строках сівби після збирання попередників перед 
сівбою проводили полив нормою 300 м3/га, сівбу здійснювали 
сівалкою-культиватором СЗС-2,1 з шириною міжрядь 45 см. У 
період вегетації столового буряку підтримували вологість ґрун-
ту: у перший період до з'явлення сходів у шарі ґрунту 0-30 см 
80%НВ, в подальшому до формування коренеплоду у шарі 30-40 
см на рівні 70%НВ, в період інтенсивного росту коренеплоду – у 
шарі грунту 50-60 см – 80% НВ і до збирання врожаю на рівні 
70% НВ. Вегетаційні поливи проводили дощувальною машиною 
ДДА-100 МА. За вегетаційний період на післяукісному буряку 
проводили: по два поливи нормою. 300 м3/га при всіх строках 
сівби та у 2008 році першого строку сівби – сім, другого – шість та 
третього – п’ять поливною нормою по 400 м3/га; у 2009 році від-
повідно – вісім, сім і шість, а у 2010 році – шість, п’ять та чотири.

За вегетаційний період післяжнивних буряків проводили: 
по два поливи нормою 300 м3/га при всіх строках сівби та 
у 2008 році і 2009 роках першого і другого строків сівби по
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чотири по 400 м3/га, у 2010 році – три поливи по 400 м3/га, а 
третьому строку сівби у 2008 та 2010 році три по 400 м3/га, а 
у 2009 році – чотири по 400 м3/га.

Всього за вегетаційний період в середньому за три роки 
проведення дослідів зрошувальна норма складала післяукіс-
них буряків: першого строку сівби – 3400, другого – 3000 і 
третього – 2600 м3/га, а післяжнивних: першого та другого 
строків сівби по 2067, а третього – 1933 м3/га відповідно.

Результати досліджень. Сумарне водоспоживання ко-
ренеплодів столового буряку у післяукісних та післяжнивних 
строках сівби представлено в табл.1.

Ці показники у післяукісних буряків були більшими, ніж у 
післяжнивних, і коливалися відповідно від 5403 до 6694 м3/га 
та від 3615 до 4483 м3/га відповідно. Більш високі показники 
сумарного водоспоживання були зафіксовані у варіантах до-
сліду при першому строці сівби, а найменші – при третьому.

Передпосівний фон і фон живлення на показник сумарно-
го водоспоживання суттєво не впливали. При збільшенні гус-
тоти стояння рослин від 200 до 350 і 500 тис. шт./га сумарне 
водоспоживання при вирощуванні післяукісних буряків дещо 
зменшувалося, а при вирощуванні післяжнивних буряків, на-
впаки, збільшувалося. На наш погляд, це можна пояснити тим, 
що при вирощуванні буряків столових у післяукісних строках 
сівби при більш високій густоті стояння рослини захищають 
ґрунт від випаровування вологи з поверхні ґрунту при високій 
температурі повітря, а при вирощуванні післяжнивних буря-
ків волога, головним чином, використовується безпосередньо 
рослинами столового буряку.

Доля участі у сумарному водоспоживанні післяукісних 
столових буряків, головним чином, поповнювалася за рахунок 
зрошувальної норми і складала 43,6-52,7%. Незважаючи на те, 
що корисні опади у перший строк сівби складали 1778 м3/га,
другий – 1669 і третій – 1594 м3/га, але доля участі їх у су-
марному водоспоживанні більшою була при третьому строці 
сівби (26,7-29,5%), ніж при першому і другому строках сівби. 
Найменша доля участі у сумарному водоспоживанні приходи-
лася на ґрунтову вологу і складала залежно від факторів, які
досліджували, 19,7-27,8%.
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Таблиця 1
Сумарне водоспоживання коренеплодів столового буряку

Середнє за 2008-2010 рр.

Фон 
живлення

Строк 
сівби

Густота 
стояння 
рослин, 
тис./га

Післяукісного 
буряку

Післяжнивного 
буряку

передпосівний фон

стерня оранка стерня оранка

Без добрив

Перший

200 6540 6595 4117 4189

350 6485 6570 4219 4276

500 6449 6481 4336 4414

Другий

200 6067 6108 3951 3983

350 5984 6076 4053 4230

500 5952 6034 4212 4254

Третій

200 5501 5576 3615 3653

350 5467 5501 3656 3671

500 5403 5965 3693 3715

N45P45K45

Перший

200 6567 6581 4217 4281

350 6576 6561 4301 4319

500 6554 6517 4394 4449

Другий

200 6094 6127 4193 4270

350 6156 6158 4276 4298

500 6132 6071 4302 4391

Третій

200 5737 5752 3645 3670

350 5683 5697 3692 3721

500 5606 5622 3727 3773

N90P90K90

Перший

200 6557 6694 4293 4321

350 6490 6651 4379 4437

500 6479 6590 4462 4519

Другий

200 6137 6247 4070 4122

350 6168 6187 4298 4391

500 6137 6146 4385 4483

Третій

200 5762 5812 3687 3728

350 5695 5747 3766 3796

500 5677 5695 3813 3881

Найбільша доля участі у сумарному водоспоживанні у піс-
ляжнивних буряків складає зрошувальна норма від 45,8 до 
53%. Участь корисних опадів у водоспоживанні залежала від 
строків сівби. При першому строці сівби цей показник більш 
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високим, ніж при другому та третьому строках сівби. А ґрун-
това волога краще використовувалася при другому строці
сівби.

У середньому за роки досліджень у варіантах оранки при 
першому строці сівби на всіх фонах живлення і густотах стоян-
ня рослин у сумарному водоспоживанні корисні опади склада-
ли 26,1%, при другому – 21,5 і третьому – 23,6%, а у варіантах 
прямої сівби по стерні, відповідно, 26,4; 21,9 та 23,8%.

Ґрунтова волога у сумарному водоспоживанні при другому 
строці сівби складала 30,3 у варіантах оранки, а при прямій 
сівбі по стерні – 28,8%, при першому строці сівби, відповідно, 
26,4 і 25,5%. Найменшу участь у водоспоживанні післяжнив-
них столових буряків ґрунтова волога займала, в середньому, 
у третьому строці сівби на всіх фонах живлення і густотах сто-
яння рослин і складала у варіантах оранки 24,6 та при сівбі по 
стерні – 23,9%.

Одним з головних показників, за яким доцільно судити 
про ефективність використання вологи, є коефіцієнт водоспо-
живання. Цей показник, на думку [7-11], залежить від бага-
тьох агротехнічних прийомів, але, головним чином, від фону 
живлення і вирощуваної культури.

При вирощуванні столових буряків у післяукісний строк 
сівби коефіцієнт водоспоживання залежав від усіх факторів, 
які досліджували. Так, у варіантах сівби столового буряку по 
стерні коефіцієнт водоспоживання на всіх фонах живлення 
і строках сівби, а також при всіх густотах стояння рослин 
складав 117-342 м3/т, а при сівбі у варіантах оранки – 102-
219 м3/т, тобто на 14,7-14,8% менше, ніж у варіантах сівби по 
стерні (табл. 2).

На коефіцієнт водоспоживання впливали фон живлення, 
строки сівби і густоти стояння рослин. Так, найбільш висо-
кі показники коефіцієнтів водоспоживання були у варіантах 
без застосування добрив 168-342 м3/т, при внесенні добрив 
нормою N45P45K45 цей показник зменшувався на 42,4-65,2%, 
а на фоні N90P90K90 – на 64,7-80,0%. На всіх фонах живлення 
найменші коефіцієнти водоспоживання було отримано при
третьому строці сівби, а найбільші – при першому.
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Таблиця 2
Коефіцієнт водоспоживання коренеплодів 

столового буряку, м3/т*

Фон 
живлення

Строк 
сівби

Густота 
стояння 
рослин, 
тис./га

Післяукісного 
буряку

Післяжнивного 
буряку

передпосівний фон

стерня оранка стерня оранка

Без добрив

Перший

200 342 298 148 162

350 269 229 143 156

500 299 252 162 179

Другий

200 229 217 157 143

350 207 198 149 142

500 268 219 173 162

Третій

200 194 188 167 162

350 171 168 156 150

500 210 206 176 172

N45P45K45

Перший

200 207 200 100 114

350 191 165 92 102

500 177 162 90 101

Другий

200 168 163 108 103

350 148 141 99 99

500 140 132 98 93

Третій

200 142 135 104 109

350 126 118 103 100

500 120 111 98 94

N90P90K90

Перший

200 190 185 86 98

350 165 160 72 83

500 157 149 68 75

Другий

200 165 142 88 88

350 148 123 79 77

500 139 116 71 72

Третій

200 136 125 95 97

350 122 109 87 87

500 117 102 79 80

*Середнє за 2008-2010 рр.

За збільшення кількості рослин з 200 до 350 тис.шт./га 
коефіцієнт водоспоживання зменшувався на всіх фонах жив-
лення, за подальшого збільшення кількості рослин – від 350 до 
500 тис.шт./га у варіантах без добрив цей показник збільшу-
вався, а при їх застосуванні – знижувався.
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При вирощуванні післяжнивних буряків столових коефіці-
єнт водоспоживання був дещо нижчим, ніж при вирощуванні 
післяукісних буряків і коливався від 68 до 176 м3/т у варіан-
тах сівби по стерні, а по оранці – цей показник збільшувався 
на 1,7-5,9%.

Якщо передпосівний фон впливав на коефіцієнт водоспо-
живання незначно, то добрива впливали більш істотно. При 
внесенні одинарної дози мінеральних добрив (N45P45K45) під 
столові буряки коефіцієнт водоспоживання при прямій сів-
бі зменшувався на 48,0-80,0%, при внесенні подвійної дози 
(N90P90K90) – на 72,1-143,7, а у варіанті сівби столових буряків 
після оранки цей показник знижувався порівняно з неудобре-
ним фоном, відповідно, на 38,8-83,0 та 62,5-138,7%.

Строки сівби також впливали на коефіцієнт водоспожи-
вання. Так, у варіанті прямої сівби столового буряку на всіх 
фонах живлення і густотах стояння рослин за перших строків 
сівби коефіцієнт водоспоживання був найменшим – від 68 до 
162 м3/т, при другому і третьому строках сівби він збільшу-
вався. А у варіантах сівби столового буряку після оранки на 
глибину 20-22 см найменший показник коефіцієнта водоспо-
живання – 72-162 м3/т отримано при другому строці сівби.

На величину коефіцієнта водоспоживання впливала і гус-
тота стояння рослин столового буряку. Збільшення її з 200 до 
350 тис.шт./га на всіх фонах живлення приводило до змен-
шення коефіцієнту водоспоживання, за збільшення густоти 
стояння рослин до 500 тис.шт./га у варіантах без добрив цей 
показник підвищувався, а у варіантах внесення мінеральних 
добрив – знижувався.

Висновки. На основі проведених досліджень можна зро-
бити висновки, що найбільш високі показники сумарного во-
доспоживання і коефіцієнтів водоспоживання отримано при 
вирощуванні столових буряків у післяукісних строках сівби 
5403-6694 м3/га і 102-342 м3/т, а у післяжнивних – 3615-
4483 м3/га і 68-179 м3/т відповідно. Мінімальний коефіцієнт 
водоспоживання при вирощуванні післяукісних коренепло-
дів столових буряків 102 м3/т отримано у варіантах сівби їх 
по оранці на глибину 20-22 см, внесенні мінеральних добрив
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дозою N90P90K90, третьому строку сівби та густоті стояння рос-
лин 500 тис.шт./га, а при вирощуванні післяжнивних буряків 
– у варіанті сівби по стерні на фоні N90P90K90, при першо-
му строку сівби та густоті стояння рослин 500 тис.шт./га –
68 м3/т.
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ОБСЯГИ ПОГЛИНАННЯ ВУГЛЕКИСЛОГО 
ГАЗУ І ВИДІЛЕННЯ КИСНЮ 

СОСНОВИМИ НАСАДЖЕННЯМИ ТА ЇХ 
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА

Л.С. Киричок, кандидат сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Пораховано в динаміці поточний приріст запасу, а також обся-
ги поглинання вуглекислого газу і виділення кисню високопродук-
тивними сосновими рекреаційними лісами м. Києва та проведено їх 
санітарно-гігієнічну оцінку.

Ключові слова: поточний приріст, рекреаційні ліси, щільність 
деревини, виділення кисню, поглинання вуглекислого газу.

Ліси зелених зон міст і селищ є багатофункціональними 
природними об’єктами, характерна особливість яких вияв-
ляється у стабілізуючому впливі на урбанізоване середовище. 
Вони є важливим фактором формування і регулювання місь-
кого і позаміського довкілля, що здійснюється шляхом впливу 
на температурний, іонізаційний режим повітря, а також на 
його вологість та хімічний склад, у тому числі поглинання вуг-
лекислого газу з подальшим виділенням кисню [1]. Однак за 
останні 30-40 років середовищетвірна роль приміських лісів 
Центральної Європи суттєво погіршується через забруднення, 
послаблення екосистемних зв’язків та зростання частки пере-
стійних деревостанів [8]. Схожа ситуація склалася і у примісь-
ких лісах столиці нашої країни м. Києва. При загальній площі 
приміських лісів у 34,2 тис. га територія, вкрита лісовою рос-
линністю, складає 31,1 тис. га. Із них стиглі та перестійні 
насадження займають площу 4,9 тис. га (15,7%), а пристигаю-
чі – 1,7 тис. га (5,7%).

Мета досліджень полягала у визначенні екологічної ефек-
тивності за обсягами поглинання вуглекислого газу і виділен-
ня кисню для переважаючих у зеленій зоні м. Києва соснових 
деревостанів залежно від їх віку.

Кількість поглинутих лісом вуглекислого газу і води та ви-
ділення вільного кисню у атмосферу легко розраховується за 
законами термохімії та збереження речовини і енергії. Відпо-
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відно до закону хімічної термодинаміки, «енергетичний ефект 
хімічних перетворень залежить тільки від початкового і кін-
цевого стану системи, але не залежить від шляху, по якому 
реакції проходять»

Процес поглинання СО2 і виділення О2 та утворення при 
цьому органічної маси детально розглянуто проф. С.В. Бє-
ловим [1]. На основі балансу речовини і енергії без фіксації 
проміжних станів СО2 і Н2О він розрахував еквіваленти по-
глинання СО2 і виділення О2 при утворенні 1 т деревини. Для 
сосняків середній еквівалент виділення кисню складає 1,45, а 
поглинання вуглекислого газу – 1,78.

Щорічне поглинання вуглекислого газу та виділення кис-
ню при утворенні фітомаси можна виразити формулами:

ZCO2 = aρZ; (1)

ZO2 = bρZ, (2)

де ZCO2 та ZO2 – відповідно маса поглинутого СО2 та виділено-
го О2, кг•га–1;

a – еквівалент пропорційності поглинання СО2 продуку-
ванню фітомаси (1,78);

b – еквівалент пропорційності виділення О2 продукуванню 
фітомаси (1,45);

ρ – щільність стовбурової деревини деревної породи (со-
сна) відповідного віку в абсолютно сухому стані, кг•(м3)–1;

Z – поточний приріст стовбурової маси без кори, м3•га–1.
Із формул 1 і 2 видно: чим вищий поточний приріст стов-

бурової деревини, тим більше поглинання вуглекислого газу і 
виділення насадженням кисню в атмосферу. Якщо врахувати, 
що максимально можливий поточний приріст по запасу мож-
ливий тільки при оптимізованому співвідношенні всіх елемен-
тів біомаси деревини (крони, хвої, стовбура, коріння), з одного 
боку, і максимальної кількості таких дерев на одиниці площі 
– з другого, то найвище поглинання СО2 або виділення О2 на-
садженням відповідатиме максимальному поточному прирос-
ту Z (всі показники вимірюватимуться в т•га–1).
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Всього у соснових деревостанах зеленої зони м. Києва було 
використано дані 41 тимчасової пробної площі (у молодняках 
І і ІІ класів віку було закладено 17, а в категоріях середньо-
вікових, пристигаючих, а також стиглих та перестійних на-
садженнях – по 8 пробних площ), на кожній з яких методом 
пропорційно-ступінчастого представництва було взято не 
менше трьох модельних дерев.

Дослідження природної та базисної щільності соснових де-
ревостанів різних груп віку у приміських лісах проводилося за 
методикою П.І. Лакиди [2]. При цьому для визначення пара-
метрів надземної фітомаси на кожному модельному дереві ви-
значалися: маса деревної зелені (ваговим способом), живих та 
мертвих гілок з повним зважуванням малих (довжиною до 3 м) 
та спеціальним об’ємним вимірюванням більших (середніх, 
великих та двійчаток) гілок. Для оцінки показників щільності 
деревини та кори стовбурів, гілок крони, визначення відсо-
тка хвої у деревній зелені та вмісту сухої речовини у фракціях 
відбиралися зразки у свіжозрубаному стані, які в подальшому 
у лабораторних умовах доводилися до абсолютно-сухого ста-
ну. В результаті математико-статистичної обробки дослідних 
матеріалів були одержані показники щільності фракцій фіто-
маси дерев сосни різного віку, на основі яких і розраховувався 
вміст депонованого вуглецю та киснепродуктивність певного 
лісового масиву з метою розрахунку запасів абсолютно сухої 
речовини, які у подальшому використовувалися для визначен-
ня вмісту вуглецю та киснепродуктивності структурних еле-
ментів фітомаси.

Результати досліджень середньої щільності деревини у 
корі дерев сосни звичайної за групами віку представлено в 
табл. 1, в якій також наведено розрахунки фактичних річних 
обсягів депонування вуглецю, поглинання вуглекислого газу і 
виділення кисню модальними сосновими деревостанами при-
міських лісів м. Києва. При цьому загальний поточний при-
ріст деревини в тоннах в абсолютно сухому стані на 1 га лісів 
визначався шляхом множення поточного приросту (м3•га–1), 
отриманого з попередньо розроблених таблиць ходу росту для 
модальних соснових деревостанів, на показники щільності (ρ) 
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абсолютно сухої деревини у корі, а фактичні обсяги поглинан-
ня вуглекислого газу і виділення кисню модальними соснови-
ми деревостанами приміських лісів м. Києва розраховувалися 
як добуток приросту фітомаси в т•га–1 на відповідні перевідні 
коефіцієнти (a та b).

Таблиця 1
Фактичні обсяги приросту фітомаси та 

поглинання вуглекислого газу і виділення 
кисню сосновими деревостанами

Вік, 
років

Приріст Показники
Поглинання 
СО2, т•га

–1
Виділення 
О2, т•га

–1м3•га–1 ρ, 
т•(м3)–1

т•га–1 a b
10 7,4 0,353 2,61 1,78 1,45 4,65 3,79

20 18,0 0,353 6,35 1,78 1,45 11,31 9,21

30 19,7 0,353 6,95 1,78 1,45 12,38 10,08

40 18,1 0,353 6,39 1,78 1,45 11,37 9,26

50 16,2 0,405 6,56 1,78 1,45 11,68 9,51

60 14,4 0,405 5,83 1,78 1,45 10,38 8,46

70 12,8 0,405 5,18 1,78 1,45 9,23 7,52

80 11,4 0,430 4,90 1,78 1,45 8,73 7,11

90 10,3 0,430 4,43 1,78 1,45 7,88 6,42

100 9,2 0,397 3,65 1,78 1,45 6,50 5,30

110 8,1 0,397 3,22 1,78 1,45 5,72 4,66

120 7,0 0,397 2,78 1,78 1,45 4,95 4,03

130 5,9 0,397 2,34 1,78 1,45 4,17 3,40

140 4,8 0,397 1,91 1,78 1,45 3,39 2,76

Аналізуючи дані, представлені в табл. 1, можна помітити, 
що до певного періоду абсолютні значення показників щіль-
ності деревини у корі в абсолютно сухому стані збільшуються. 
У цей час технічна якість соснової деревини найбільше відпо-
відає господарським потребам.

В той же час помітно, що в процесі старіння, ближче до 
встановленого віку стиглості для приміських соснових дерево-
станів лісопарків міста Києва, абсолютні значення показників 
щільності фракцій фітомаси зменшуються. Це підтверджуєть-
ся і у роботах О.І. Полубояринова [4-6], який займався комп-
лексним вивченням показників щільності деревних порід 
європейської частини Росії. На нашу думку, це пояснюється 
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фізико-механічними властивостями деревини у даний період, 
під час якого уже починаються процеси деструкції судин, тра-
хеїд, що в цілому призводить і до погіршення технічної якос-
ті деревини, а в кінцевому випадку – і до її розпаду. Цілком 
ймовірно, що у даний період погіршуватимуться й інші функ-
ції лісостанів, зокрема санітарно-гігієнічні, які також зале-
жать від кількісного та якісного складу фотосинтезуючого та 
біопродукуючого апаратів деревних рослин, тобто, від стану 
фракцій фітомаси. Таким чином, можна стверджувати, що у 
віці стиглості, який визначено для приміських соснових лісів 
міста Києва в 121-130 років [3], ці ліси втрачатимуть не тільки 
господарське призначення по заготівлі високоякісної дереви-
ни, а й екологічне їх призначення, в т.ч. і санітарно-гігієнічне.

Поточний приріст по запасу визначається такими факто-
рами: біологічними властивостями деревних порід, що скла-
дають деревостан; походженням (насіннєвим, вегетативним 
природним, штучним); віком; умовами місцевиростання, 
як грунтовими, так і кліматичними; повнотою і зімкненістю 
пологу; характером розподілу дерев за ступенем товщини і 
класами росту; величиною наявного запасу; проведеними гос-
подарськими заходами і господарським режимом; санітарним 
станом лісу, різними стихійними наслідками; насіннєвими ро-
ками; спадковими властивостями порід.

Використання поточного приросту стовбурової деревини, 
як показника сприятливого впливу лісових біогеоценозів на 
людину, яка відпочиває у лісі, обумовлено глибоким зв’язком 
цього приросту з самим механізмом реакційного впливу.

Наступним етапом роботи стало розроблення математич-
ної моделі до наведених в табл. 1 результатів досліджень. Ди-
наміка накопичення вуглецю в т•га–1 модальними сосняками 
приміських лісів м. Києва моделювалася функцією Мітчерліха 
виду

Fi = 736,1·(1 – exp(–0,0176Ai))1,760, (3)

де і = 1, 2, …14 – відповідний клас віку;
Fi – накопичений запас вуглецю модального соснового

деревостану наприкінці і-го класу віку;

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



156 Технічні науки

Ai = 10, 20, … 140 – вік модального деревостану відповідно 
до і-го класу (розраховується як 10і).

У такому разі річний поточний приріст запасу деревини Zi 
в і-му віці (т•га–1) розраховується за формулою

Zi = (Fi – Fi–1) / 10. (4)

Слід відмітити універсальність формул 3 та 4, коли для 
отримання показників виділення кисню та поглинання вугле-
кислого газу у рівняння 3 слід дописати відповідно множники 
a та b.

Змодельовані значення показників наведено в табл. 2. У 
цій же таблиці з порівняльною метою продубльовано результа-
ти фактичних досліджень.

Таблиця 2
Фактичні та змодельовані значення річних обсягів 
приросту фітомаси, поглинання вуглекислого 
газу і виділення кисню модальними сосновими 

деревостанами приміських лісів міста Києва, т•га-1

Вік, 
років

Фактичні значення показників Модельні значення показників Відхилення 
модельних 
значень від 
фактичних, 

%

приріст 
фітомаси 
т•га–1

виділення 
О2

поглинання 
СО2

приріст 
фітомаси 
т•га–1

виділення 
О2

поглинання 
СО2

10 2,6 3,8 4,7 3,0 4,3 5,3 13,8

20 6,4 9,2 11,3 5,7 8,3 10,2 -10,2

30 7,0 10,1 12,4 6,7 9,7 11,9 -4,1

40 6,4 9,3 11,4 6,8 9,9 12,1 6,5

50 6,6 9,5 11,7 6,5 9,5 11,6 -0,6

60 5,8 8,5 10,4 6,0 8,7 10,7 3,3

70 5,2 7,5 9,2 5,4 7,9 9,7 4,7

80 4,9 7,1 8,7 4,8 7,0 8,6 -1,8

90 4,4 6,4 7,9 4,2 6,1 7,5 -4,9

100 3,7 5,3 6,5 3,7 5,3 6,5 0,3

110 3,2 4,7 5,7 3,2 4,6 5,6 -2,0

120 2,8 4,0 5,0 2,7 3,9 4,8 -2,6

130 2,3 3,4 4,2 2,3 3,4 4,1 -1,2

140 1,9 2,8 3,4 2,0 2,9 3,5 3,1

Наведені в табл. 2 відхилення змодельованих значень
дослідних показників від фактичних свідчать про високу 
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точність математичної моделі (10-15% у віці деревостанів до 
20 років та, як правило, до 5% у більш старшому віці).

Графічну інтерпретацію змодельованих значень дослідних 
показників наведено на рис.
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Вік, років 

Поточний приріст запасу; Виділення кисню; 
Поглинання вуглецю. 

Рис. Динаміка річних обсягів депонування вуглецю, поглинання вуглекислого 
газу і виділення кисню сосновими деревостанами приміських лісів міста Києва

Аналізуючи дані табл. 2 та рис., можна зробити наступні 
висновки:

1. Поглинання вуглекислого газу і виділення власне сосно-
вим деревостаном кисню в атмосферу знаходиться в прямій 
залежності від величини загального поточного приросту, який 
в свою чергу тісно корелює з середнім віком деревостанів.

2. Вуглецедепонуючі та киснепродукуючі функції сосно-
вих деревостанів прямопропорційно залежать від середнього 
віку деревостану (що опосередковано відображається через 
поточний приріст) і є максимальними у 20-60-річному віково-
му періоді. З часом природного старіння деревостанів ці влас-
тивості поступово зменшуються, у перестійному віці фактично 
зрівнюються, і навіть є меншими за абсолютним ефектом по-
глинання та емісії [7], ніж у початковий фізіологічно активний 
період росту деревостану.
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ВПЛИВ ОБРОБКИ ПЛОДІВ АБРИКОСА 
РОЗЧИНАМИ АКМ НА ЗМІНИ ЇХ 

ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

В.М. Соколова, кандидат сільськогосподарських наук
Таврійський державний агротехнологічний університет

Встановлено, що найбільш ефективною є обробка плодів абрикоса 
розчином антиоксидантної композиції АКМ з концентраціями дистинолу 
0,003-0,036% – для сорту Краснощокий та –0,0015-0,024% – для абри-
косів сорту Мелітопольський пізній.

Ключові слова: плоди абрикоса, обробка, зберігання, товарна 
якість, мікробіологічні хвороби, фізіологічні розлади.

У світовій практиці розроблено і впроваджено у виробни-
цтво прогресивні технології зберігання плодів у регульовано-
му газовому середовищі, використання полімерних матеріалів 
для упаковки, використання обробки речовинами різної хіміч-
ної та фізіологічної дії. Проте, це часто виявляється недостат-
нім або неможливим способом запобігання псуванню плодів в 
умовах вітчизняних фруктосховищ. В економічно розвинених 
країнах знаходять широке розповсюдження технології підго-
товки плодів до зберігання з використанням антиоксидантів 
[1, c.96].

Тому метою нашого дослідження було з’ясування впливу 
передзбиральної обробки плодів абрикоса антиоксидантною 
композицією АКМ на показники товарної якості при зберіганні.

Методика досліджень. Дослідження проводилися в 2006-
2009 рр. на базі лабораторії «Технологія первинної переробки 
і зберігання продуктів рослинництва» НДІ «Агротехнологій та 
екології» Таврійського державного агротехнологічного універ-
ситету та сільськогосподарського виробничого кооперативу 
ім. «Фрунзе», смт. Веселе.

У дослідженнях використовували плоди абрикоса серед-
нього строку достигання – сорт Краснощокий та пізнього 
строку достигання – сорт Мелітопольський пізній, що внесені 
в реєстр сортів рослин України, які відбирали з 10 найбільш 
типових дерев кожного помологічного сорту, з усіх чотирьох 
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сторін і середини крони. Схема садіння дерев – 6х4, система 
утримання міжрядь і пристовбурних смуг – чорний пар.

Визначення календарної дати знімання проводили за таки-
ми ознаками: легкість відокремлення плоду від плодової гілки; 
забарвлення шкірочки та м’якуша; смак і соковитість; щіль-
ність тканин (пенетрометром FT 011); кількість днів від масово-
го цвітіння та за сумою активних температур. Товарну обробку 
проводили в саду, виділяючи цілі, міцні, чисті, не уражені пло-
ди (1 товарного ґатунку), згідно з вимогами ISO 2826-74 [2], 
ГОСТ 21832-76 [3] та вибраковуючи нестандартні екземпляри. 
Плоди укладали в дерев’яні ящики-лотки №77 (IV-2) по 7 кг у 
кожному рядами в два шари згідно з ГОСТ 10131-93 [4].

Обробку плодів проводили безпосередньо на деревах в 
саду шляхом обприскування їх заздалегідь приготовленими 
розчинами антиоксидантів. Для обробки застосовували воду 
(контроль) та водний розчин комплексного антиоксидантно-
го препарату АКМ, який є композицією біологічно активних 
речовин антиоксидантного типу (дистинол) і суміші поліети-
ленгліколів (ПЕГ) з концентраціями: дистинолу від 0,0003% до 
0,060%; поліетиленгліколів – 1%.

Зберігали абрикоси у холодильній камері КХР-6 при темпе-
ратурі 0±10С та відносній вологості повітря 90-95%. Режими 
зберігання визначали згідно з ДСТУ 2169:2003 [5]. Досліди за-
кладали в п’ятикратній повторності. Відбір і підготовку проб 
до аналізів здійснювали згідно із ДСТУ ISO 874-2002 [6]. Мате-
матичну обробку результатів виконували за В.Ф. Моісейченко 
та ін. (1996) і програмою Microsoft Of ce Excel 2003.

Результати досліджень. Високу збереженість товарної 
якості плодів абрикоса сорту Краснощокий забезпечила об-
робка водними розчинами АКМ з концентраціями дистино-
лу від 0,003 до 0,036%, а для плодів сорту Мелітопольський
пізній – від 0,0015 до 0,024%. Максимальний вихід стандарт-
ної продукції 95,7 та 96,7% спостерігався за обробки роз-
чинами АКМ з концентраціями дистинолу 0,003 та 0,0015%
відповідно.

При зберіганні плоди всіх варіантів уражувалися лише 
плодовими гнилями (гриб роду Monilia). А обприскування пло-
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дів абрикоса розчинами АОК-М з концентраціями дистинолу 
від 0,0015% до 0,036% дозволяло в 1,2-2,6 раза знизити рівень 
їх ураження гнилями (рис.).

Рис. Вплив концентрації дистинолу в розчині АКМ на рівень ураження 
мікробіологічними хворобами (МХ) та фізіологічними розладами (ФР) плодів 
сортів Краснощокий (1) та Мелітопольський пізній (2) після 55 діб зберігання

Обробка плодів водними розчинами композиції з 0,0015-
0,036% концентраціями діючої речовини знижувала рівень 
ураження плодів фізіологічними розладами в середньому 
в 1,5-4,5 рази, у порівнянні з контрольним варіантом. Між 
концентраціями дистинолу від 0,0015% до 0,036% та кіль-
кістю плодів уражених мікробіологічними хворобами та 
фізіологічними розладами встановлено тісний прямий коре-
ляційний зв'язок (рис.): для плодів сорту Краснощокий від-
повідно – r=0,97±0,11 і r=0,95±0,15 з рівняннями регресії 
У=1,03ln(x)+9,66 і У=0,32ln(x)+2,50 та коефіцієнтом детерміна-
ції R2=0,99; Мелітопольський пізній – r=0,92±0,10 і r=0,91±0,10 
з рівнянням регресії У=0,84ln(x)+8,52 і У=0,40∙ln(x)+2,95 та 
R2=0,99.

Таким чином, найбільш ефективною виявилася оброб-
ка плодів абрикоса розчином антиоксидантної композиції з 
концентраціями дистинолу 0,003-0,036% – для сорту Красно-
щокий; та –0,0015-0,024% – для абрикосів сорту Мелітополь-
ський пізній. Цей технологічний захід збільшував тривалість
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зберігання плодів до 55 діб та підвищував вихід продукції
1 товарного ґатунку в 1,1-1,2 рази за рахунок скорочення 
втрат від фізіологічних розладів та мікробіологічних хвороб.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ 
ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТА ПЕРЕДПОСІВНОЇ 
ОБРОБКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ 

АНТИОКСИДАНТНИМ ПРЕПАРАТОМ ДИСТИНОЛ

Л.А. Покопцева, кандидат сільськогосподарських наук
О.А. Іванченко, кандидат сільськогосподарських наук
Таврійський агротехнологічний університет

Досліджено вплив передпосівної обробки насіння соняшнику пре-
паратом дистинол на збереженість технологічних і біохімічних показ-
ників якості. Отримано дані, обчислені методом багатокритеріальної 
оптимізації, на основі якого побудовано ранжируваний ряд і обґрун-
товано вибір оптимального варіанта досліду.

Ключові слова: насіння соняшнику, показники якості, дистинол, 
ранжируваний ряд.

Соняшник – основна олійна культура України. Посівна 
площа його становить близько 3,4 млн га. Зростання потреб 
населення в продуктах харчування зумовлює необхідність ви-
рішення важливого народногосподарського завдання – збіль-
шення виробництва і поліпшення якості урожаю [1].

Грунтово-кліматичні умови, що створилися у Степу Украї-
ни, у цілому сприятливі для вирощування соняшнику. Але слід 
відмітити, що за зволоженням ця зона в окремі роки є зоною 
ризику [2, 3]. Кількість бездощового періоду може сягати 50-
90 днів із супроводженням підвищеної температури повітря 
і, відповідно, атмосферної і ґрунтової посухи. За таких умов 
недобір урожаю може сягати 45-50%.

Тому особливо актуальним постає питання оптимального 
комбінування та розроблення адаптованих до умов зони Сте-
пу складових технології вирощування соняшнику з найбіль-
шою ефективністю виробництва. Це забезпечить отримання 
конкурентоспроможної продукції і в кінцевому результаті буде 
чинником розвитку сільського господарства України.

Дослідження проводили на базі кафедри загального земле-
робства Таврійського державного агротехнологічного універ-
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ситету (м. Мелітополь) та фермерського господарства «САНАТ», 
розташованого в Приазовському районі Запорізької області. 

При проведенні досліду вивчався вплив передпосівної об-
робки насіння соняшнику на формування і збереження тех-
нологічних показників його якості. В роботі використовували 
насіння соняшнику і репродукції ранньостиглого сорту Про-
метей, який перед сівбою обробляли водною емульсією анти-
оксидантного препарату дистинол в концентраціях 0,125%, 
0,250% і 0,500%. Соняшник вирощували на богарі за техно-
логією, рекомендованою для зони Степу. Попередник – ярий 
ячмінь.

В стадії технічної зрілості (вологість насіння 11-18%) со-
няшник збирали зернозбиральним комбайном «Дон-1500» 
з пристроєм ПСП-10. Після збирання проводили первинну 
очистку насіння ворохоочисною машиною ЗАВ-20. 

Для сушіння насіннєвої маси застосовували повітряно-
сонячний спосіб. Для цього насіння розміщували на заас-
фальтованому майданчику з товщиною шару 10-15 см і 
підсушували до вологості 7-11%.

Після вторинного очищення СВУ-5 насіння насипали у 
мішки з мішковини по 30 кг. Мішки укладали в штабеля на 
настили з дошок висотою 20 см від підлоги. 

Зберігали насіння протягом десяти місяців у стаціонар-
ному одноповерховому сухому, добре вентильованому, не за-
раженому шкідниками і очищеному від сміттєвих домішок 
зерносховищі. Під час зберігання насіння стежили за тем-
пературою, відносною вологістю повітря, появою гризунів. 
Відбір проб для аналізу проводили за методикою Б.А. Доспе-
хова. Визначали такі показники: кількість загальних ліпідів 
(ГОСТ 10857-86), кислотне і перекисні числа [4], вміст мало-
нового діальдегіду [5], вміст каротиноїдів [6], вітаміну Е [7], 
фосфоліпідів [8] та активність ферментів пероксидази [9] і
супероксиддисмутази [10]. Аналітичні визначення проводили 
у п’яти повторностях.

Результати досліджень опрацьовано статистично за крите-
рієм Ст’юдента при Р≤0,05 [11].

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



165Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 4, т.1, 2011

Вибір ідеального варіанта передпосівної обробки насіння 
соняшнику для збереження технологічних і біохімічних по-
казників якості визначає проведення порівняльної оцінки ва-
ріантів досліду за їх властивостями. У зв’язку з цим виникає 
потреба використання механізму прийняття рішень за багать-
ма критеріями, який дозволяє виключити вплив на цільову 
функцію одиниць вимірювання вивчаємих показників, а та-
кож величин інтервалів допустимих значень кожного крите-
рію на вибір кращого варіанта досліду (цільову функцію) [12]. 

Для виключення впливу одиниць вимірювання технологіч-
них і біохімічних показників якості насіння соняшнику різ-
них варіантів досліду проводили операцію нормування, яка 
дозволяє перевести значення показників якості у безрозмірні 
величини ( fj →  jf

)
).

Перед проведенням операції нормування необхідно
встановити:

1) максимальне ( fj
+) і мінімальне ( fj

–) значення j-го крите-
рію досліджуваних варіантів досліду (хі);

2) оптимальне значення j-го критерію за наступним
правилом:

- якщо оціночний критерій ( fj) тягнеться до мінімального 
значення ( fj

опт → min), то fj
опт = fj

–;
- якщо оціночний критерій ( fj) тягнеться до максимально-

го значення ( fj
опт → mах), то fj

опт = fj
+.

Прагнення оптимального значення j-го критерію ( fj
опт → min; 

fj
опт → mах) враховується при виборі формули (1; 2) для прове-
дення операції нормування
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де  ( )j if x
)

 – значення j-го критерію в нормованому вигляді для 
i-го варіанта;

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



166 Технічні науки

 ( )j if x  – значення j-го критерію для i-го варіанта у відпо-
відних одиницях вимірювання;

[ fj
+; fj

–] – область допустимих значень j-го критерію порів-
нюваних варіантів.

Після проведення операції нормування проводиться роз-
рахунок значень цільової функції (φ) для кожного варіанта
досліду (хі) за формулою:
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n
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де φ(хі) – цільова функція i-го варіанта;
n – кількість критеріїв;
 ( )j if x
)

 – значення j-го критерію в нормованому вигляді для 
i-го варіанта;

 ( )иjf x
)

 – значення j-го критерію в нормованому вигляді для 
ідеального варіанта;

хи – ідеальний варіант (з оптимальними значеннями кри-
теріїв).
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Якщо fj
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Вибір кращого сорту визначається з умов найбільшого на-
ближення його цільової функції [φ(xi)] до цільової функції іде-
ального сорту [φ(xu)], яка дорівнює нулю.

Доведемо, що φ(xu) = 0.

Згідно з формулою (3), 
 

( ) ( ) ( ) 1 1 0.
n n

и и и
j jх f x f x= − = − =∑ ∑

) )

Тому, якщо менше величина цільової функції сорту φ(xi) в 
діапазоні значень критеріїв досліджуваних варіантів досліду, 
тим більше придатний він до тривалого зберігання.

Дані, отримані для вибору сорту найбільш придатного для 
тривалого зберігання, представлено у табл. з двосторонньою 
альтернативно-критеріальною класифікацією, в яких дано 
значення критеріїв fj і які характеризують технологічні та біо-
хімічні показники Aj – в кількісних шкалах та у безрозмірному 
вигляді.

При проведенні порівняльної оцінки результатів дослі-
джень встановлено ранжируваний ряд для сорту Прометей, 
який характеризує спосіб передпосівної обробки насіння дис-
тинолом для кращого збереження його якості.

Так, оптимальним для тривалого зберігання (табл.) сорту 
Прометей є варіант передпосівної обробки насіння дистино-
лом з концентрацією діючої речовини 0,25% – перший ранг 
(φ(x1) = 2,44). До другого рангу після восьми місяців зберіган-
ня належить варіант обробки насіння дистинолом в концен-
трації 0,5%, що підтверджується значенням цільової функції 
φ(x2) = 4,21. До третього – передпосівна обробка дистинолом 
0,125%, де значення цільової функції для досліджуваного сор-
ту φ(x3) = 5,22. Насіння соняшнику контрольного варіанту за 
комплексом показників якості найменш придатне до тривало-
го зберігання – четвертий ранг.

Таким чином, передпосівна обробка посівного матері-
алу антиоксидантним препаратом дистинол в концентра-
ції 0,25% забезпечує отримання кращих показників якості
насіння після тривалого зберігання, порівняно з контрольним 
варіантом.
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УДК 633.854.78 (477.7)

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ 
СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ 
ТА ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З БУР'ЯНАМИ В 
УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Н.В. Маркова, асистент
Миколаївський державний аграрний університет

У статті наведено результати досліджень впливу строків сівби та 
заходів боротьби з бур’янами на показники продуктивності та уро-
жайність насіння гібридів соняшнику різних груп стиглості.

Ключові слова: соняшник, гібрид, строки сівби, показники
продуктивності, урожайність.

Постановка проблеми. Соняшник в Україні має важ-
ливе народногосподарське значення як культура з широким 
використанням в харчовій промисловості. Зростаючий по-
пит на насіння соняшнику в Україні і за її межами зумовлює 
збільшення об'ємів його вирощування. В сучасних умовах це 
можливо через впровадження високоврожайних гібридів, які 
найбільш адаптовані до ґрунтово-кліматичних умов зони. Та-
ким гібридам мають бути характерні певні біологічні особли-
вості, які визначають їх продуктивність [3].

Стан вивчення проблеми. Показники продуктивнос-
ті рослин гібридів соняшнику є визначальними у формуван-
ні урожайності і залежать від їх біологічних особливостей та 
умов вирощування, що складаються упродовж вегетаційно-
го періоду. Дослідження з цього напрямку підтверджують, 
що на параметри показників індивідуальної продуктивності 
можна впливати технологічними заходами, зокрема такими, 
як строки сівби, методи боротьби з бур’янами тощо [1]. При 
цьому необхідно відмітити, що від формування продуктивних 
органів гібридів соняшнику, таких як розмір кошику, маса 
1000 насінин, рівень лушпинності, буде залежати урожайність 
насіння і його якість [2, 4]. Ці особливості є індивідуальними 
для нових гібридів і для найбільшого проявлення потенційної 
продуктивності необхідно вивчати їх в конкретних ґрунтово-
кліматичних умовах.
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Мета досліджень та методика їх проведення. З метою 
вивчення комплексного і порівняльного впливу умов виро-
щування на формування продуктивності гібридів соняшнику 
нами упродовж 2003-2005 рр. були проведені дослідження у 
дослідному господарстві Миколаївського державного аграрно-
го університету.

У трифакторному польовому досліді вивчали: гібриди со-
няшнику (скоростиглі – Одеський 149, Флокс, ранньостиглі – 
Захист, Фрагмент), строки сівби (І – при температурі ґрунту 
на глибині 10 см – 5-7°С, II – 8-10°С, III – 12-14°С) і заходи бо-
ротьби з бур'янами - механічні (до- та післясходове боронуван-
ня посіву, міжрядні культивації) і механічні з використанням 
гербіциду харнес 2,5 л/га. Повторність досліду чотириразова, 
загальна площа посівної ділянки 210 м2, облікової – 105 м2.
Попередник – озима пшениця.

Соняшник вирощували згідно з рекомендаціями для зони, 
за винятком досліджуваних чинників.

Дослідження в польовому досліді проводили відповідно до 
загальноприйнятих методик та ДСТУ. Зокрема, відбір проб для 
визначення урожайності проводили вручну, поділяночно. Піс-
ля зважування урожайність перераховували на 12% вологість 
і 100% чистоту, відбирали середню пробу, в якій визначали
масу 1000 насінин та лушпинність.

У роки проведення досліджень погодні умови значно різ-
нилися, що сприяло достовірній оцінці чинників, які вивчали. 
Так, загальна кількість опадів за вегетаційний період (квітень-
вересень) склала: у 2003 р. – 155 мм, 2004 р. – 292 мм, а у 
2005 р. – 206,5 мм.

Результати досліджень. За результатами досліджень 
можна заключити, що маса 1000 насінин у всіх гібридів со-
няшнику залежала від їх біологічних особливостей, строків сів-
би та погодних умов. Так, маса 1000 насінин гібридів залежно 
від строків сівби змінювалася не суттєво і була найбільшою 
за другого строку. Цей показник, у середньому за роки дослі-
джень у скоростиглого гібриду Одеський 149 за першого стро-
ку сівби склав 61,0 г, за другого – 61,8 г і за третього – 61,4 г, 
а у ранньостиглого гібриду Захист маса 1000 насінин склала 
відповідно: 66,9 г; 67,8 г і 67,4 г. З наведених даних видно, що 
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різниця між показниками маси 1000 насінин у гібридів різ-
них груп стиглості залежно від строків сівби була незначною, 
але більшою – у гібридів з тривалішим періодом вегетації. При 
цьому встановлено, що погодні умови у роки досліджень також 
впливали на масу 1000 насінин у всіх гібридів. Наприклад, у 
скоростиглого гібриду Флокс за другого строку сівби маса 1000 
насінин склала: у 2003 році – 58,3 г, 2004 – 68,2 г і 2005 – 
62,9 г. Відмічений вплив погодних умов по роках досліджень 
у скоростиглого гібриду Флокс проявлявся як на першому, так 
і на третьому строках сівби; встановлені закономірності у гі-
бриду Флокс проявлялися і на інших досліджуваних гібридах 
- Одеському 149, Захист, Фрагмент (табл. 1).

Таблиця 1
Маса 1000 насінин, лушпинність і діаметр кошика 

гібридів соняшнику за різних строків сівби та заходів 
боротьби з бур’янами (середнє за 2003-2005 рр.)

Строк 
сівби*

Заходи 
боротьби з 
бур’янами**

Одеський 
149

Флокс Захист Фрагмент

Маса 1000 насінин, г

І
1 61,0 62,3 66,9 67,7
2 62,4 63,9 68,6 69,3

ІІ
1 61,8 63,1 67,8 68,5
2 63,3 64,6 69,1 70,1

ІІІ
1 61,4 62,8 67,4 68,0
2 62,9 64,4 68,8 69,6

Лушпинність, %

І
1 21,8 21,9 23,5 23,3
2 21,5 21,5 23,0 22,7

ІІ
1 20,8 20,7 22,3 21,7
2 20,4 20,3 21,8 21,4

ІІІ
1 21,7 21,5 23,2 22,9
2 21,4 21,1 22,7 22,4

Діаметр кошика, см

І
1 19,5 15,9 17,3 16,5
2 20,1 16,3 17,9 17,3

ІІ
1 20,1 16,4 17,7 17,2
2 20,6 16,7 18,4 17,7

ІІІ
1 18,4 14,9 16,1 15,6
2 18,8 15,5 16,5 16,3

Примітки: *І – при температурі ґрунту 5-7°С; ІІ – при температурі ґрунту 8-10°С; ІІІ – при 
температурі ґрунту 12-14°С; **1 – механізована; 2 – механізована з використанням гербіциду
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Встановлено, що маса 1000 насінин за роки досліджень 
була найбільшою у ранньостиглого гібриду Фрагмент, а най-
меншою – у скоростиглого гібриду Одеський 149.

Технологічні умови вирощування суттєво не позначались 
на масі 1000 насінин і лушпинності гібридів соняшнику, ця 
різниця залежно від досліджуваних чинників склала: по масі 
1000 насінин – 1,2-2,4 г і по лушпинності 0,7-1,2%.

Найбільшою лушпинністю вирізнявся гібрид Захист – 
22,3-23,5%, меншою - гібрид Фрагмент – 21,4-23,5% і наймен-
шою – скоростиглі гібриди Одеський 149 і Флокс – 20,8-22,7%.

Строки сівби практично не впливали на лушпинність на-
сіння усіх гібридів соняшнику. Відмічена лише загальна тен-
денція до зменшення лушпинності насіння при другому строці 
сівби,за якого умови вегетації складалися сприятливішими.

У 2003 році показники лушпинності насіння у досліджу-
ваних гібридів були вищими на 1,5-2,5% порівняно з 2004 ро-
ком. Ця різниця пояснюється гіршими погодними умовами 
упродовж вегетації у 2003 році.

У середньому за роки досліджень діаметр кошика залежно 
від строків сівби і заходів боротьби з бур’янами склав: у гібри-
ду Одеський 149 18,4-20,6 см, гібриду Флокс – 14,9-16,7 см, 
гібриду Захист – 16,1-17,9 см, а гібриду Фрагмент – 15,6-
17,7 см. Досліджувані чинники неістотно впливали й на діа-
метр кошика.

Найбільшим діаметр кошика у всіх гібридів формувався 
незалежно від погодних умов упродовж вегетації за другого 
строку сівби. Так, у скоростиглого гібриду Одеський 149 за 
цього строку сівби цей показник склав 20,4 см, що більше на 
2,9% порівняно з першим строком і на 8,8% порівняно з тре-
тім. У ранньостиглого гібриду Захист у цьому варіанті діаметр 
кошика відповідно склав 17,5 см, що більше на 3,4% порів-
няно з першим строком сівби і на 8,9% порівняно з третім. 
Діаметр кошика у всіх гібридів соняшнику формувався най-
більшим у 2004 році, а найменшим – у 2003 році; 2005 рік
займав проміжне місце.

Діаметр кошика досліджуваних гібридів соняшнику за ме-
ханічних заходів боротьби з бур'янами спільно з використан-
ням гербіциду формувався найбільшим.
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Результатами наших досліджень встановлено, що урожай-
ність гібридів соняшнику залежала як від їх біологічних осо-
бливостей та погодних умов, так і від строків сівби та заходів 
боротьби з бур'янами.

Більш сприятливими погодні умови упродовж вегетаційно-
го періоду рослин гібридів соняшнику виявилися у 2004 році; 
менш сприятливими вони були у 2003 році, а 2005 рік по цих 
показниках займав проміжне місце (табл. 2). У гібриду За-
хист різниця в урожайності між кращими і гіршими умова-
ми вегетації у роки досліджень склала 0,46 т/га, а у гібриду 
Одеський 149 – 0,41 т/га. Відмічені особливості формування 
продуктивності рослин гібридів Одеський 149 і Захист були 
характерними і для гібридів Флокс та Фрагмент.

Таблиця 2
Урожайність насіння гібридів соняшнику за 
різних строків сівби та заходів боротьби з 
бур’янами, т/га (середнє за 2003-2005 рр.)

Заходи 
боротьби з 
бур’янами (С)

Гібрид (А)

Строк сівби (В)

при 
температурі 
ґрунту 5-7°С

при 
температурі 
ґрунту 8-10°С

при 
температурі 
ґрунту 

12-14°С

Механічні

Одеський 149 1,63 1,76 1,66

Флокс 1,78 1,92 1,84

Захист 2,20 2,34 2,25
Фрагмент 2,02 2,16 2,05

Механічні з 
використанням 

гербіциду

Одеський 149 1,73 1,85 1,74
Флокс 1,88 2,02 1,93

Захист 2,27 2,41 2,31
Фрагмент 2,10 2,26 2,15

НІР05, т/га Для: гібридів (А) 0,22-0,29
  строків сівби (В) 0,19-0,25
  заходів боротьби з бур’янами (С) 0,10-0,21
  взаємодія факторів (АВС) 0,50-0,72

Встановлено, що другий строк сівби був кращим для усіх 
досліджуваних гібридів соняшнику. За цього строку у варіанті 
з механічними заходами боротьби з бур'янами та використан-
ням гербіциду в середньому за роки досліджень урожайність 
становила: у гібриду Одеський 149 1,85 т/га, гібриду Флокс 
– 2,02 т/га, гібриду Захист – 2,41 т/га, гібриду Фрагмент – 
2,26 т/га.
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Технологічні особливості вирощування суттєво не вплива-
ли на формування продуктивності рослин гібридів соняшнику 
і рівень їх урожайності.

Висновки. За результатами досліджень можна заключи-
ти, що параметри показників продуктивності рослин (діаметр 
кошика, маса 1000 насінин, лушпинність) і урожайність на-
сіння гібридів соняшнику залежали від строків сівби, заходів 
боротьби з бур'янами та погодних умов у роки досліджень. 
Кращим строком сівби, за якого відмічені показники були 
найбільшими в усі роки досліджень, є другий.

У зв'язку з постійним оновленням у виробництві гібри-
дів соняшнику необхідно всебічно вивчати всі чинники, які 
впливають на формування їх продуктивності в конкретних 
ґрунтово-кліматичних умовах, що сприятиме максимальному 
проявленню продуктивності.
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Наведено результати вивчення впливу мінеральних добрив на по-
живний режим ґрунту при вирощуванні ячменю ярого.

Ключові слова: ячмінь ярий, добрива, поживний режим ґрунту.

Вступ. Важливим фактором, який визначає поживний 
режим ґрунту і урожайність сільськогосподарських культур, є 
вміст у ґрунті рухомих форм азоту, фосфору і калію. При цьо-
му їх кількість залежить від багатьох факторів і змінюється як 
упродовж вегетації культури, так і за роками.

Ячмінь ярий вимогливий до наявності доступних його ко-
реням поживних речовин в ґрунті, особливо фосфору і азоту. 
На формування одного центнеру зерна він поглинає із ґрунту 
2,5-3 кг азоту, 1-1,2 кг фосфору і 2-2,5 кг калію [3].

Азот – це поживна речовина, яка найбільш часто є обмеж-
уючою для рослинництва, і його, зазвичай, вносять у самих 
великих кількостях. Фосфор – часто також є обмежуючим фак-
тором, особливо на холодних ґрунтах. Калій може міститися в 
недостатній кількості в ґрунтах, легких за своєю структурою [1].

Складовими частинами мінерального азоту в ґрунтах різно-
го типу є рухомі аміачна та нітратна форми, які є достовірними 
показниками забезпеченості ґрунту цим елементом живлення. 
Нітратна форма є дуже рухомою, що призводить до постійної 
зміни її вмісту по шарах ґрунту. На цей показник істотно впли-
ває поглинання нітратів рослинами та перерозподіл у ґрунті. 
Внесення азотного добрива значно підвищує їх вміст у ґрун-
ті. Чим більше буде внесено азотних добрив і особливо на фоні 
фосфорних, тим більше буде міститися у ґрунті і нітратів [2].

Дослідники вважають, що вміст поживних речовин, які 
доступні рослинам, залежить від типу ґрунту, фаз розвитку 
культури та кількості внесених добрив [4,5].
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Методика досліджень. Дослідження проводили на до-
слідному полі Миколаївського ДАУ на чорноземі південному. 
Схема досліду включала такі варіанти: контроль (без добрив), 
N30Р30, N45Р30, розрахункова доза. Зразки ґрунту для визначен-
ня вмісту азоту, фосфору і калію в шарі ґрунту 0-30 см від-
бирали у фазу сходів та повної стиглості зерна ячменю ярого. 
Дослідження і обліки проводили за загальноприйнятими мето-
диками та ДСТУ.

Результати досліджень. Наші дослідження показали, що 
вміст азоту в ґрунті за фазами розвитку рослин змінювався 
під впливом фону живлення, способу обробітку ґрунту та року 
дослідження (табл. 1).

Таблиця 1
Вміст нітратів в орному (0-30 см) шарі ґрунту залежно 
від добрив та способу основного обробітку ґрунту, 

мг/100 г ґрунту (середнє за 2009-2011 рр.)

Фон живлення

Строк відбору

сходи повна стиглість зерна

Спосіб обробітку ґрунту

полицевий безполицевий полицевий безполицевий

Без добрив 1,61 1,59 1,11 1,01

N30Р30 1,77 1,73 1,34 1,28

N45Р30 2,04 1,92 1,45 1,37

Розрахункова доза 2,35 2,29 1,58 1,52

Внесення добрив у всі роки досліджень призводило до 
збільшення вмісту нітратів у ґрунті. Так, за застосування роз-
рахункової дози добрив (у середньому за три роки по факто-
ру обробітку ґрунту) у період сходів ячменю ярого кількість 
їх збільшилася на 45% порівняно з контролем без добрив, а у 
фазу повної стиглості зерна – на 46,2%. Фони удобрення N30Р30 
та N45Р30 також позитивно впливали на уміст загального азоту 
в ґрунті: в середньому за три роки досліджень вони переви-
щували контроль відповідно на 9,4 і 23,8% у період сходів та 
23,6 і 33,0% – у період повної стиглості зерна.

З наведених даних можна зробити висновок, що протягом 
вегетаційного періоду рослини ячменю ярого активно вико-
ристовували азот на формування надземної вегетативної маси. 
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Так, у середньому по обробітках ґрунту та роках дослідження, 
у фазі повної стиглості зерна на фоні внесення розрахункової 
дози добрив уміст загального азоту в ґрунті зменшився порів-
няно з початковим на 0,77 мг/100 г ґрунту або 33,2%, на фоні 
N45Р30 – на 0,57 мг/100 г ґрунту або 28,8%, на фоні N30Р30 – на 
0,44 мг/100 г ґрунту або 25,1%, а на неудобреному контролі – 
на 0,54 мг/100 г ґрунту або 33,8%. 

Способи обробітку ґрунту також впливали на накопичен-
ня і витрачання сполук азоту з ґрунту. Так, у середньому за 
три роки досліджень, перевага полицевого обробітку ґрунту 
над безполицевим спостерігалася по всіх варіантах удобрен-
ня, проте вона була незначною: на фоні внесення N30Р30 азоту 
більше було на 4,5%, на фоні N45Р30 – на 5,5%, на фоні розра-
хункової дози – на 3,8%.

Фосфорні добрива в умовах півдня України менш істот-
но впливають на врожайність культур, але їх достатня кіль-
кість у ґрунті сприяє кращому поглинанню азоту рослинами, 
а значить і впливає на підвищення врожайності, тому цей 
взаємозв’язок є важливим і його необхідно досліджувати.

Наші дослідження показали, що вміст рухомого фосфору 
в ґрунті зменшувався від періоду сходів до повної стиглості 
зерна на всіх варіантах удобрення незалежно від основно-
го обробітку ґрунту (табл. 2). Так, в середньому за три роки 
досліджень, на фоні полицевого обробітку ґрунту за внесен-
ня добрив N30Р30, N45Р30 та розрахункової дози вміст рухомого 
фосфору зменшився до фази повної стиглості зерна відповід-
но на 14,0; 11,7 та 14,8%. На фоні безполицевого обробітку 
ґрунту ці показники відповідно склали 13,4; 13,9 та 14,8%. 
Проте під впливом способу обробітку ґрунту вміст рухомого 
фосфору в ньому змінювався незначно.

Мінеральні добрива у роки досліджень позначилися й на 
вмісті рухомого фосфору в ґрунті. Так, у середньому по спо-
собах обробітку ґрунту максимальне його значення досягалося 
при внесенні N45Р30 і перевищувало вміст Р2О5 в неудобреному 
ґрунті на 15,7-18,4% залежно від фази розвитку рослин.

Слід зазначити збільшення вмісту рухомого фосфору по-
рівняно з контролем у ґрунті варіанта розрахункової дози, 
у якому фосфорне добриво не вносили. Це відбувається під 
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впливом застосування азотного добрива, яке сприяє тимчасо-
вій зміні ґрунтового середовища, що в свою чергу призводить 
до вивільнення закріплених фосфатів ґрунту.

Таблиця 2
Вплив добрив та способу основного обробітку на 
вміст рухомого фосфору в орному (0-30 см) шарі 
ґрунту, мг/100 г ґрунту (середнє за 2009-2011 рр.)

Фон живлення

Строк визначення

сходи повна стиглість зерна

Спосіб обробітку ґрунту

полицевий безполицевий полицевий безполицевий

Без добрив 5,80 5,59 4,97 4,84

N30Р30 6,52 6,32 5,61 5,44

N45Р30 6,74 6,45 5,95 5,66

Розрахункова доза 6,09 5,93 5,19 5,05

Дослідженнями багатьох вчених доведено, що в ґрунтах 
зі значним вмістом природного калію внесення лише високих 
доз калійних добрив може змінювати його кількість у ґрунті [6].

У зв’язку з середнім та підвищеним вмістом К2О в ґрунті 
дослідних ділянок калійне добриво під ячмінь ярий не вноси-
ли. Проте наші дослідження показали, що внесення азотно-
фосфорних добрив позначилося на вмісті обмінного калію в 
ґрунті як у період сходів, так і повної стиглості зерна (табл. 3). 
Це відбувається завдяки зміні концентрації ґрунтового розчи-
ну, що ми зазначали раніше.

Таблиця 3
Вплив фону живлення та способу основного обробітку 
ґрунту на вміст обмінного калію в орному (0-30 см) шарі 
ґрунту, мг/100 г ґрунту (середнє за 2009-2011 рр.)

Фон живлення

Строк визначення

сходи повна стиглість зерна

Спосіб обробітку ґрунту

полицевий безполицевий полицевий безполицевий

Без добрив 29,7 29,2 20,9 20,3

N30Р30 30,5 30,0 22,0 21,0

N45Р30 31,2 30,6 23,0 22,1

Розрахункова доза 30,8 30,2 22,3 21,5
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Вміст обмінного калію в ґрунті упродовж вегетації до фази 
повної стиглості зерна ячменю ярого зменшився порівняно з 
початковим, це пояснюється виносом цього елемента живлен-
ня урожаєм ячменю ярого. Так, за внесення розрахункової 
дози добрив, в середньому за роки досліджень по обробітках 
ґрунту, вміст обмінного калію зменшився на 28,2% порівняно 
із фазою сходів, на фоні N45Р30 – на 26,9%, а N30Р30 – на 29,0%.

Застосування мінеральних добрив дещо збільшувало вміст 
обмінного калію порівняно з неудобреним грунтом у всі роки 
досліджень, проте воно було несуттєвим.

Способи обробітку ґрунту на вміст обмінного калію в ґрун-
ті впливали також не істотно. Так, у середньому по фонах 
удобрення та роках досліджень за полицевого обробітку порів-
няно з безполицевим в ґрунті накопичувалося обмінного калію 
більше лише на 1,96% у період сходів та на 3,7% у період по-
вної стиглості зерна.

Висновки. Упродовж вегетації ячменю ярого вміст до-
ступних елементів живлення у ґрунті знижується внаслідок 
їх використання рослинами на формування урожайності та 
інших процесів. При внесенні N45Р30 та розрахункової дози до-
брив і особливо по фону полицевого обробітку в ґрунті на кі-
нець вегетації рослин ячменю ярого залишається дещо більше 
доступних форм поживних речовин.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ 
РЕЧОВИН КОРМІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ 

ГОДІВЛІ М’ЯСНИХ ПЕРЕПЕЛІВ
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Національний університет біоресурсів і природокористування України

Висвітлено результати досліджень динаміки перетравності пожив-
них речовин, балансу азоту, кальцію та фосфору у перепелів породи 
фараон за використання комбікормів із вмістом обмінної енергії від 
1,07 до 1,63 МДж/100 г. Найвищі рівні використання нутрієнтів спосте-
рігалися за згодовування корму з вмістом обмінної енергії 1,34 МДж. 
Вплив рівня енергетичного живлення та віку на перетравність про-
теїну, засвоєння кальцію та фосфору має зворотній характер.

Ключові слова: перетравність, перепели, комбікорм, кальцій, 
азот, фосфор.

Постановка проблеми. З моменту виходу в 1874 р. публі-
кації Еміля фон Вольфа, у якій вперше у годівлі тварин було 
запропоновано оцінювати поживність кормів за вмістом пе-
ретравних поживних речовин, минуло більше 130 років. Не 
дивлячись на певний скептицизм окремих фахівців стосовно 
необхідності вивчення перетравності нутрієнтів у сучасних 
умовах, подібні дослідження залишаються постійними скла-
довими значної кількості наукових розробок у годівлі птиці. 
Вивчення  перетравності поживних речовин та балансу еле-
ментів є необхідним тестом для встановлення енергетичної 
цінності кормів, виявлення впливу певних добавок, способів 
обробки кормової сировини чи інших технологічних факторів. 
Особливу актуальність ці дослідження набувають за розробки 
та удосконаленні норм і програм годівлі птиці, оскільки наяв-
ність або відсутність змін у використанні поживних речовин 
корму може бути одним із основних критеріїв вибору опти-
мальних параметрів живлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом 
останніх років у вітчизняній фаховій літературі з’явилася по-
мітна кількість робіт, присвячених вивченню впливу різних 
факторів годівлі на використання поживних речовин у пере-
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пелів, які були узагальнені у відповідних науково-практичних 
рекомендаціях [1]. Особливістю цих досліджень є те, що матері-
алом для них були японські перепели, тривалість експеримен-
тів не перевищувала 4 місяців. Аналіз зарубіжних публікацій 
свідчить, що фізіологічні досліди проводяться переважно на 
курках або бройлерах у зв’язку з вивченням енергетичної 
цінності кормів, складу дієт [2], ефективності використання 
добавок [3]. Поодинокі дослідження перетравності пожив-
них речовин у японських перепелів висвітлюють питання 
використання добавок в умовах теплового стресу [4] або за-
своєння амінокислот [5]. Таким чином, огляд інформаційних 
джерел доводить актуальність обраного напряму дослідження 
у зв’язку з наявністю невирішених питань: обмеженістю ви-
вчення лише перепелів яєчних порід, відсутністю даних про 
динаміку змін у використанні поживних речовин упродовж 
продуктивного циклу та впливу на неї повноцінності годівлі  
м’ясних перепелів.

Формулювання цілей статті. Виходячи із аналізу існу-
ючих публікацій, метою дослідження є вивчення динаміки 
та зв’язку перетравності поживних речовин кормів, балансів 
азоту, кальцію та фосфору з рівнями енергетичного живлення 
перепілок-несучок породи фараон.

Матеріал та методика досліджень. Матеріалом для 
науково-господарського досліду були перепели породи фара-
он. Дослід проводили за методом груп в умовах проблемної 
науково-дослідної лабораторії кормових добавок НУБіП України.

Відповідно до схеми досліду (табл. 1) у віці 45 діб відбира-
ли 150 перепелів, з яких за принципом груп-аналогів сформу-
вали 5 груп – контрольну і 4 дослідні, по 30 голів (25 самок і 
5 самців) у кожній.

Перепели всіх груп отримували розсипні повнораціонні 
комбікорми, складені за спеціальними рецептурами (табл. 2).

У основний період досліду було проведено три серії фізі-
ологічних дослідів з вивчення перетравності поживних речо-
вин, балансу азоту, кальцію і фосфору. Для чого з кожної групи 
за принципом аналогів відбирали по три перепілки-несучки у 
116-, 200- та 284-добовому віці.
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Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду

Група
Поголів’я 
птахів, гол.

Період досліду

зрівняльний (14 діб) основний
(9 місяців)

1 – контрольна 30 ОР (ОЕ – 1,34 МДж,
сирий протеїн – 20%,

лізин – 1,70%,
метіонін – 0,55%,

Са – 3,0%, Р – 0,8%)

ОЕ – 1,34 МДж
Дослідні: 2 30 ОЕ – 1,07 МДж

3 30 ОЕ – 1,21 МДж
4 30 ОЕ – 1,47 МДж
5 30 ОЕ  – 1,61 МДж

Таблиця 2
Рецептура комбікормів з різними 
рівнями енергії для перепелів

Показник
Група

1 2 3 4 5
Склад комбікорму, %

Кукурудза 57,598 - - 50,580 53,702
Пшениця - 58,878 56,440 - -
Макуха соєва 6,526 20,166 14,568 12,778 7,332
Шрот соняшниковий 5,000 5,000 5,000 -
Олія соняшникова 5,000 - 3,918 6,000 6,000
Дріжджі кормові 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Глютен кукурудзяний 5,000 1,166 5,000 5,000 5,000
Рибне борошно 6,928 - - 6,698 9,414
Крейда 7,038 7,412 7,468 6,950 6,828
Сіль кухонна 0,170 0,316 0,324 0,174 0,108
Монокальційфосфат 1,260 1,502 1,588 1,416 1,240
Картопляні чіпси - - - 5,000 5,000
Мінеральна суміш 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074
Вітамінна суміш 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054
Лізин 1,042 1,032 1,164 0,952 0,944
Метіонін 0,128 0,240 0,210 0,146 0,118
Холін-хлорид 0,122 0,100 0,132 0,118 0,126
Ладозим Респект 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
Локсідан ЦФ 26391 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Вміст у 100 г комбікорму
Обмінна енергія, МДж 1,34 1,07 1,21 1,47 1,61
Сирий протеїн, % 20 20 20 20 20
Сирий жир, % 8,5 2,7 6,3 11,5 11,5
Сира клітковина, % 2,9 3,4 3,1 2,2 2,0
Кальцій, % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Фосфор загальний, % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Лізин, % 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Метіонін, % 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Вітамін А, МО 1620 1620 1620 1620 1620
Цинк, мг 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
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Досліди проводилися індивідуальним методом [6], три-
валість підготовчого періоду становила 3 дні, облікового – 5. 
Зоотехнічний аналіз зразків здійснювався за загальноприйня-
тими методиками [7].

Виклад основного матеріалу. Результати проведених до-
сліджень перетравності поживних речовин у перепілок (табл. 
3) дали змогу виявити характер їх змін як під впливом різних 
рівнів енергії в комбікормах, так і зважаючи на вік птиці.

Таблиця 3
Перетравність поживних речовин кормів, %

Група Вік, тижн. Протеїн Жир Клітковина БЕР

1 16-17 83,0±1,73 88,6±0,81 6,4±1,23 77,4±0,88

2 80,7±0,88 86,3±0,88 7,9±2,05 78,3±3,18

3 79,6±0,82 85,2±1,32 7,1±1,20 78,8±3,08

4 78,1±0,64 87,3±1,65 7,7±1,87 79,3±3,28

5 81,0±0,87 89,2±0,96 6,4±1,36 78,1±2,98

1 28-29 81,3±0,92 84,9±0,84 7,9±1,63 76,0±0,93

2 80,0±0,90 86,0±0,78 9,7±1,23 75,5±1,58

3 81,1±0,12 86,4±0,61 8,4±0,32 78,0±2,35

4 77,4±0,58* 78,3±0,67** 8,4±0,52 73,9±1,25

5 77,6±0,93* 76,5±1,93* 6,3±1,45 72,3±1,18

1 40-41 80,4±0,52 84,6±0,41 7,8±0,85 75,4±0,55

2 77,7±0,34* 84,6±0,75 9,4±0,96 73,1±0,76

3 78,5±0,61 83,6±1,22 8,3±0,92 75,4±1,70

4 74,8±0,32** 67,8±3,87* 7,3±0,52 71,5±0,70*

5 70,5±1,43* 64,0±1,33** 6,5±0,64 64,6±2,11*

Встановлено, що перепілки у 16-17-тижневому віці за пе-
ретравністю поживних речовин суттєво не відрізнялися. Хоча 
можна відзначити, що найвища перетравність протеїну спо-
стерігалася за згодовування корму з вмістом обмінної енергії 
1,34 МДж. За зниження її вмісту до 1,07-1,21 МДж спостеріга-
лося деяке зниження коефіцієнтів перетравності протеїну та 
жиру за зростання перетравності клітковини й БЕР. Помітне 
збільшення вмісту енергії в кормі 4-ї та 5-ї груп супроводжува-
лося деяким зростанням перетравності БЕР у межах 1,4-1,9%.

У середині продуктивного циклу найвища перетравність 
поживних речовин була характерна в групах перепілок, яким 

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



185Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 4, т.1, 2011

згодовували корми із вмістом енергії від 1,09 до 1,34 МДж. 
Причому за використання порівняно невисоких рівнів енер-
гії спостерігалося незначне зростання перетравності жиру та 
клітковини. Згодовування кормів з високим вмістом обмінної 
енергії (1,47-1,61 МДж) призводило в цей період до вірогідно-
го зниження перетравності протеїну та жиру у межах відпо-
відно 3,7-3,9 та 6,6-8,4% порівняно з 1-ю групою.

У 40-тижневому віці перепілок зберігалися аналогічні тен-
денції. Зокрема, найвища перетравність протеїну, жиру та 
БЕР спостерігалася у перепілок 1-ї групи. Згодовування ком-
бікормів із помірним вмістом енергії призводило до деякого 
зниження перетравності протеїну на 1,9-2,7%. Високий вміст 
енергії в кормі, за його споживання перепелами, спричиняв 
помітне зниження перетравності протеїну, жиру та БЕР відпо-
відно на 5,6-9,9; 16,8-20,6 й 3,9-10,8% порівняно з 1-ю групою.

Аналіз кореляційного зв’язку між вмістом обмінної енергії 
в кормі та перетравністю поживних речовин, не дивлячись на 
відсутність статистичної значущості коефіцієнту рангової ко-
реляції (rs), вказує на наявність помітного зворотного зв’язку 
з перетравністю протеїну (rs = –0,34) та слабкого зв’язку з 
перетравністю інших речовин: жиру (rs = –0,05), клітковини 
(rs = 0,10) та БЕР (rs = –0,06). Встановлено, що поряд з впливом 
основного досліджуваного фактора, перетравність помітно 
змінюється й залежно від віку перепелів. Так, характер цьо-
го зв’язку з перетравністю протеїну помітний і має зворотній 
характер (rs = –0,57; Р<0,05); з перетравністю жиру та БЕР – 
помірний (відповідно –0,34 та –0,35; Р>0,1), а клітковини – 
слабкий (rs = 0,16).

Дані відносно рівнів засвоєння азоту, кальцію й фосфору 
(табл. 4) загалом підтверджують встановлені за перетравністю 
тенденції. Винятком можна вважати вірогідне зниження рів-
ня засвоєння азоту в 2-й групі та зростання засвоєння кальцію 
й фосфору в 2-й та 3-й групах у перший віковий період.

Аналіз зв’язків між вмістом енергії в кормі та засвоєнням 
цих нутрієнтів вказує на їх зворотній характер: слабкий для 
азоту (rs = –0,17; P>0,1), помірні для кальцію та фосфору (від-
повідно –0,36 та –0,31, Р>0,1).
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Таблиця 4
Засвоєння азоту та мінеральних елементів, %

Група Вік, тижн. Азот Кальцій Фосфор

1 16-17 59,1±1,37 61,7±1,11 35,6±1,77

2 52,1±0,67* 66,8±0,89* 39,1±3,26

3 57,0±3,19 67,8±0,77* 40,5±2,79

4 55,7±2,01 59,9±2,40 35,1±5,19

5 56,7±3,39 60,5±2,25 36,3±5,40

1 28-29 57,2±2,11 60,6±2,17 35,1±2,02

2 53,4±0,97 63,8±0,74 33,9±1,53

3 56,3±1,98 66,6±1,86 38,1±2,45

4 51,9±3,15 54,5±4,62 31,0±5,42

5 54,1±3,19 56,6±3,65 32,2±5,06

1 40-41 54,2±0,89 56,9±1,18 34,1±2,88

2 45,6±5,11 52,6±1,49 30,7±5,42

3 52,6±2,01 50,6±1,51* 27,8±2,81

4 47,4±6,27 46,6±5,75 19,9±9,65

5 52,8±0,46 51,1±0,50* 22,5±4,79*

Віковий фактор здійснює вірогідний (Р<0,05) помітний 
зворотній вплив на рівні засвоєння азоту, кальцію та фосфору 
у перепілок (відповідно –0,59, –0,62 та –0,63).

Висновки. Використання комбікормів із різним вмістом 
обмінної енергії помітним чином позначається на перетрав-
ності поживних речовин та балансі елементів. Характер цих 
змін залежить значною мірою й від віку перепілок. Відсут-
ність помітної різниці у перетравності упродовж 2-5 місяця 
несучості за згодовування кормів із вмістом енергії від 1,09 до 
1,34 МДж є передумовою для розроблення спеціальних про-
грам годівлі, спрямованих на мінімізацію витрат. Найбільш 
помітний вплив рівень енергетичного живлення здійснює 
на перетравність протеїну (rs = –0,34, Р>0,1), рівні засвоєн-
ня кальцію та фосфору (відповідно –0,36 та –0,31, Р>0,1). Вік 
перепілок має зворотній зв’язок із перетравністю протеїну 
(rs = –0,57; Р<0,05), рівнями засвоєння азоту, кальцію та фос-
фору (відповідно –0,59, –0,62 та –0,63, Р<0,05). 

Перспективи подальших досліджень, враховуючи харак-
тер впливу рівня годівлі на динаміку використання поживних
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речовин, полягають у розробленні способів продовження 
тривалості продуктивного використання перепелів шляхом 
використання спеціальних кормових добавок – регуляторів 
травлення та метаболізму.
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Наведено результати дослідження поліморфізму гена інсуліно-
подібного фактора росту IGF2 у свиней. Встановлено, що частота 
бажаної алелі Q серед свиней великої білої породи господарств За-
порізької та Миколаївської областей відносно висока – 0,543…0,870. 
При цьому, у стаді свиней великої білої породи СГПП «Техмет-Юг» 
можна очікувати більшої ефективності селекції за м’ясними та від-
годівельними якостями, яка базується на використанні генетичних 
маркерів (MAS).

Ключові слова: свині, IGF2, поліморфізм.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ген ін-
суліноподібного фактора росту (IGF2), або соматомедін А, 
свиней розташований на другій хромосомі (SSC2) на плечі р 
(2p1.7). Його mДНК складається із 1225 нуклеотидів (GenBank 
NM_213883.2) [1], які кодують білок, що складається із 181 амі-
нокислоти [2]. Ген інсуліноподібного фактора росту (IGF2) сви-
ней кодує регуляторний пептид (IGFІІ), який відіграє важливу 
роль для нормального ембріонального росту, є стимулятором 
росту на рівні клітин і впливає на великоплідність та збереже-
ність поросят. IGF2 бере участь в широкому спектрі процесів 
метаболізму, мітогенезу і диференціювання в ембріональних 
тканинах і плаценті. Аутокринна секреція IGF2 відіграє го-
ловну роль у диференціюванні клітин скелетної мускулату-
ри. Встановлено, що цей ген характеризується патернальною 
дією, тобто у потомства виявляється дія алелі, успадкованої 
від батька.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 2000 році 
А. Knoll зі співавторами [3] відкрили нуклеотидну заміну в ін-
троні 2 гена IGF2 свиней. Вона являла собою G→A заміну і її 
можна визначити на підставі ПЛР-ПДРФ аналізу з використан-
ням ендонуклеази рестрикції NciI (сайт розпізнання – CC↑SGG). 
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При відсутності сайта рестрикції (алель А) ампліфікована ді-
лянка залишалася цілою (її довжина біля 900 п. н.), а у випад-
ку наявності сайта рестрикції (алель G) ампліфікована ділянка 
розділяється на два відрізки – 800 п. н. та 100 п. н.

У 2003 році Van Laere зі співавторами [4] шляхом піросек-
венування виявили ще один SNP в інтроні 3 гену IGF2 свиней. 
Цей поліморфізм також яввляє собою G→A заміну і розташо-
ваний у позиції 3072 (IGF2_in3_G3072A). На підставі цієї пу-
блікації в подальшому було прийнято позначати алелі цього 
SNP як Q та q.

Науковцями Російської Федерації було виконано досліджен-
ня поліморфізму гена інсуліноподібного фактора росту 2 (IGF2) 
у свиней порід едельшвайн, ландрас канадської і двох груп 
п’єтрен французької та австрійської селекції [5]. Частоти алелей 
Q і q залежно від породи склали: п’єтрен французької селек-
ції – 0,983 і 0,017; п’єтрен англійської селекції – 0,956 і 0,044; 
едельшвайн – 0,950 і 0,050; ландрас – 0,640 і 0,360, відповідно.

Е. Сизаревой [6] виявлено високий генетичний потенціал 
м’ясності у кнурів породи боді, пов’язаний з алельним станом 
гена IGF2. Так, 100,0% кнурів-плідників Hypor і 87,5% кнурів 
власного відтворення мали генотип QQ за геном інсулінопо-
дібного фактора росту (IGF2), що майже співпадає з анало-
гічними показниками у кнурів породи дюрок – 100,0 і 94,7%, 
відповідно.

У свиней планових порід Республіки Білорусь (йоркшир, 
ландрас, дюрок, білоруська велика біла і білоруська м’ясна) 
Н. Лобан зі співавторами [7, 8] визначили частоту алелі Q гена 
IGF2. Було встановлено, що у кнурів порід йоркшир, ландрас і 
дюрок частота алелі Q вище (0,75…0,98), ніж у представників 
порід білоруська велика біла і білоруська м’ясна (0,34…0,36). 
При цьому тварини білоруської великої білої породи з гено-
типами QQ і Qq характеризувалися достовірно вищими по-
казниками розвитку, а товарний молодняк – підвищеними 
відгодівельними і м’ясними якостями, порівняно з аналогами, 
отриманими від батьків з генотипом qq.

Отже, вивчення поліморфізму гена інсуліноподібного фак-
тора росту (IGF2) є достатньо розповсюдженою практикою 
при здійсненні генетичного моніторингу в популяціях свиней 
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різних країн світу. Однак, в Україні такі дослідження наразі 
не носять системного характеру. Це обумовлює необхідність 
більш детального вивчення особливостей алелофонду вітчиз-
няних популяцій свиней за даним геном, зокрема його за-
лежності від ступеня антропогенного тиску на навколишнє 
середовище.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження було 
виконано за підтримки Державного фонду фундаменталь-
них досліджень України у рамках проекту Ф43/011 «Дослі-
дження динаміки генофонду домашніх свиней Sus Scrofa 
за антропогенного впливу з використанням нейтральних та 
селекційно-залежних ДНК-маркерів» (№ державної реєстрації 
0111U006972).

Для дослідження нами було використано дані генетичного 
поліморфізму генетичного маркера IGF2_in3_G3072A свиней 
великої білої породи, які розводяться у племінних заводах За-
порізької (ВАТ «Племзавод «Степной», n = 23) та Миколаївської 
областей (СГПП «Техмет-Юг», n = 29).

Матеріалом для виділення ДНК були зразки тканини (вуш-
ні вищипи) свиней. 

Лабораторні дослідження виконувалися в умовах лабора-
торії молекулярної генетики та цитогенетики тварин Центру 
біотехнології та молекулярної діагностики Всеросійського ін-
ституту тваринництва РАСГН та лабораторії генетики Інсти-
туту свинарства ім. О. В. Квасницького НААНУ. 

Виділення ДНК здійснювали шляхом лізису в буфері Ка-
васакі та перхлоратним методом з модифікаціями, розро-
бленими у Центрі біотехнології та молекулярної діагностики 
Всеросійського інституту тваринництва РАСГН [9].

Аналіз поліморфізму генетичного маркера IGF2_in3_
G3072A здійснювали методом ПЛР з наступним гідролізом 
утворених фрагментів ендонуклеазою рестрикції Tag I (ПЛР-
ПДРФ) та їх розділенням методом електрофорезу.

Електрофоретичне розділення проводили при напрузі 
120…130В в 2,5…3,0% агарозному гелі в буфері ТАЕ з дода-
ванням бромистого димідію до кінцевої концентрації 30 нг/мл.

Візуалізацію продуктів ПЛР-ПДРФ здійснювали в ультра-
фіолетовому світлі з використанням транcілюмінатора UVT1 
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Biometra. Документацію результатів проводили за допомогою 
цифрової відеокамери з використанням програмного забезпе-
чення BioTestD. 

Весь статистичний аналіз проведений на підставі за-
гальноприйнятих методик [10] з використанням програми 
GenAIEx [11].

Результати та їх обговорення. Встановлено, що свині 
великої білої породи різних популяцій (із господарств Микола-
ївської та Запорізької областей) мають відмінності за частотою 
алелей та генотипів гена інсуліноподібного фактора росту. В 
таблиці 1 наведено частоти генотипів даного гена у свиней із 
досліджених господарств. 

Таблиця 1
Частоти генотипів та алелей гена IGF2_in3_G3072A 

у популяціях свиней великої білої породи

Область, господарство n
Частота генотипу Частота алелі

QQ Qq qq Q q

Запорізька,
ВАТ «Племзавод «Степной» 23 0,30 0,48 0,22 0,543 0,457

Миколаївська,
СГПП «Техмет-Юг» 29 0,74 0,26 0,00 0,870 0,130

Однак, при цьому частота алелі Q в українських свиней 
є вищою, ніж у тварин білоруської великої білої породи [7, 8].

Відомо, що свині, які мають у своєму генотипі бажану алель 
Q, відрізняються вищими середньодобовими приростами жи-
вої маси, високою м’ясністю туш та меншою товщиною шпику 
[4]. Отже, у стаді свиней великої білої породи СГПП «Техмет-
Юг» можна очікувати більшої ефективності маркер-залежної 
селекції (MAS) щодо відгодівельних та м’ясних якостей.

При цьому, досліджені популяції характеризуються досить 
близькими значеннями фактичної та очікуваної гетерозигот-
ності (табл. 2).

Таблиця 2
Фактична та очікувана гетерозиготність за геном 
IGF2_in3_G3072A у свиней великої білої породи

Область, господарство Ho He Fis χ2

Запорізька, ВАТ «Племзавод «Степной» 0,478 0,507 0,057 0,03

Миколаївська, СГПП «Техмет-Юг» 0,261 0,232 -0,125 0,52
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Тому, навіть при досить високих оцінках індексу інбри-
дингу, вірогідного відхилення генетичного стану досліджених 
популяцій свиней за геном IGF2 від рівноважного не відміча-
ється (критерій χ2 у всіх випадках p > 0,05).

Висновки та перспективи подальших розвідок. По-
пуляції свиней великої білої породи з різних регіонів Украї-
ни відрізняються між собою за частотою алелей та генотипів 
гена інсуліноподібного фактора росту. Це обумовлює необхід-
ність подальшого систематичного вивчення частоти розпо-
всюдженя бажаного алелю даного гена та коригування планів 
селекційно-племінної роботи у напрямку збільшення частоти 
бажаної алелі Q.
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КІЛЬКІСНІ І ЯКІСНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНІХ 
ЛІПІДІВ У ПОЖОВТІЛІЙ ВОВНІ 

АСКАНІЙСЬКИХ ТОНКОРУННИХ ВІВЦЕМАТОК

В.М. Ткачук, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут біології тварин НААН

Досліджено внутрішні ліпіди білої та пожовтілої вовни. Встанов-
лено, що у вовні асканійських тонкорунних вівцематок міститься у 
два рази більше зв’язаних ніж вільних форм ліпідів. Показано, що 
процеси пожовтіння вовни призводять глибоких змін у складі струк-
турних ліпідів кератину вовни. У результаті гідролітичних процесів 
збільшується кількість неетерифікованих жирних кислот як у вільній, 
так і зв’язаній формі ліпідів, натомість зменшується вміст майже усіх 
стеринових компонентів, особливо етерифікованого холестеролу та 
церамідів.

Ключові слова: вівці, вовна, ліпіди, пожовтіння.

Пожовтіння вовни, тобто втрата її природного білого ко-
льору, вважається досить серйозною вадою, яка призводить 
до погіршення фізико-технологічних властивостей волокон. 
Існує багато причин, які призводять до пожовтіння кератино-
вих волокон, з поміж яких істотний вплив мають ультрафіоле-
тові промені (УФ). Енергія УФ променів достатня для розриву 
у молекулі кератину S-S зв’язків в результаті чого утворюють-
ся продукти, які адсорбують промені видимого спектру. Це 
призводить до пошкодження кутикули волоса [1]. Кутикула 
складається з трьох шарів – епікутикули, екзокутикули і ен-
докутикули, які відрізняються за вмістом цистину. Найбільша 
його кількість міститься у епікутикулі, яка відповідає за гід-
рофобні властивості вовни. На сьогоднішній день вважають, 
що епікутикула утворена двома шарами – білковим А-шаром і 
шаром ліпідів (F-шар), який знаходиться зовні епікутикули [2]. 
Ці обидва шари формують захисний бар'єр від проникнення 
сторонніх речовин. Ліпіди перебувають у вільній та зв’язаній 
формах. Останні через 18-метилейкозанову кислоту зв'язані 
тіоефірним зв'язком із залишком цистину, який перебуває у 
формі β-зв'язаної конформації [3].

Завдяки ліпідній конфігурації кератинізовані тканини ви-
конують важливу бар’єрну функцію. Ліпідний F-шар, або так 
званий ліпідний бар’єр, відіграє ключову роль у визначенні
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поверхневих властивостей волокон, підтримці їх цілісності, 
гідрофобності та міцності [4].

Однак, на сьогодні ще остаточно не встановлено похо-
дження цих ліпідів, їх склад та функціональні властивості.

У зв’язку з цим метою нашої роботи було дослідити вну-
трішні ліпіди білої та пожовтілої вовни.

Матеріали і методика досліджень. Дослідження прове-
дено на вівцематках, які належали дослідному господарству 
Інституту тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова 
«Асканія-Нова». Об’єктом досліджень були зразки білої та по-
жовтілої вовни.

Поверхневі ліпіди (віск) видаляли за допомогою чотири-
хлористого вуглецю у апараті Сокслетта. З метою отримання 
вільних внутрішніх ліпідів чисту і обезжирену вовну екстра-
гували в апараті Сокслетта протягом 4-5 годин з використан-
ням суміші хлороформ-метанолу (2:1). Потім для отримання 
зв’язаних ліпідів її піддавали лужному гідролізу (омиленню) 
шляхом двохгодинної обробки при 60°С в 100 мл 1 М розчину 
гідроксиду натрію в 90% метанолі. Після цього проби перено-
сили у ділильні воронки і додавали 100 мл хлороформу і 25 мл 
дистильованої води. Через 12 годин нижній шар хлороформу 
відбирали, а верхню фазу і волосяний осад окислювали до-
даванням 50 мл 6 н розчину соляної кислоти, далі проводили 
повторне екстрагування ліпідів шляхом змішування зі 100 мл 
хлороформу. Після відстоювання відбирали нижній хлорофор-
мовий шар і об'єднювали його з попереднім [5].

Загальну кількість ліпідів визначали ваговим методом, а їх 
склад – методом тонкошарової хроматографії з використанням 
систем петролейний ефір-диетиловий ефір 4:1 і хлороформ-
метанол-вода 65:25:4. Отримані цифрові дані опрацьовували 
статистично.

Результати досліджень. У результаті проведених дослі-
джень встановлено, що загальна кількість вільних ліпідів у 
вовні асканійських тонкорунних вівцематок становить 0,83%. 
У пожовтілій вовні цей показник є дещо меншим і складає 
0,68%. Це зменшення відбувається переважно за рахунок 
фракції етерифікованого холестеролу (на 20,4%) та церамідів 
(на 4,5%).
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Таблиця 1
Кількість та склад вільних ліпідів білої та 

пожовтілої вовни, % (М±m, n = 4)

Показники
Колір вовни

біла пожовтіла

Загальні ліпіди 0,83±0,04 0,68±0,06

Система петролейний ефір-диетиловий ефір (4:1)

Неетерифікований холестерол 57,66±1,37 55,86±1,05

НЕЖК 10,35±0,53 15,01±0,74***

Стеринова фракція 12,51±0,97 13,63±0,54

Етерифікований холестерол 19,49±0,90 15,51±0,60**

Система хлороформ-метанол-вода (65:25:4)

Гліколіпіди найвищої полярності 6,17±0,15 6,19±0,37

Холестерол сульфат 10,55±0,34 13,37±0,75**

Глюкозил цераміди 13,79±0,38 12,51±0,55

Сульфоліпіди 20,52±0,30 21,15±0,46

Цераміди 48,98±0,43 46,79±0,61*

Тут і далі статистично достовірні різниці:
між білою та пожовтілою вовною: *-р<0,05; **-р<0,02; ***-р<0,01; ****-р<0,001

Отримані дані вказують на те, що процеси пожовтіння 
вовни супроводжуються процесами гідролізу ліпідних компо-
нентів. На це вказує вірогідне збільшення у дефектній вовні 
фракції неетерифікованих жирних кислот (на 45,0%) та змен-
шення етерифікованого холестеролу. Причому це стосується 
як вільних, так і зв’язаних форм ліпідів. У цьому зв'язку не-
зрозуміла лише причина збільшення холестерол сульфату (на 
26,7%) у складі вільних ліпідів.

Кількість ліпідів, які знаходяться у зв’язаному стані, є 
практично у два рази більшою в порівнянні з вільними. Кіль-
кість їх у білій і пожовтілій вовні практично однакова, відпо-
відно 1,82 і 1,80%.

Стосовно цих ліпідів, то перш за все слід вказати на на-
явність у їх складі ще двох, поки-що неідентифікованих нами 
фракцій, які зазнають найбільш помітних змін у пожовтілій 
вовні. Зокрема, перша з них збільшується на 62,8%, а друга –
на 78,0%. Однак паралельно з цим зменшується вміст глюко-
зил церамідів на 18,45%, а також спостерігається тенденція 
до зменшення усіх стеринових компонентів та церамідів.
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Таблиця 2
Кількість та склад зв’язаних ліпідів білої та 

пожовтілої вовни, % (М±m, n = 4)

Показники
Колір вовни

біла пожовтіла

Загальні ліпіди 1,82±0,04 1,80±0,05

Система петролейний ефір-диетиловий ефір (4:1)

Неетерифікований холестерол 26,47±0,95 25,97±0,88

НЕЖК 16,51±1,00 20,03±1,02*

Стеринова фракція 16,58±0,62 15,55±0,56

Етерифікований холестерол 40,43±1,27 38,46±1,94

Система хлороформ-метанол-вода (65:25:4)

Гліколіпіди найвищої полярності 5,20±0,24 5,65±0,71

Неідентифіковано 3,01±0,21 4,90±0,59**

Холестерол сульфат 12,78±1,03 12,08±1,39

Неідентифіковано 3,59±0,23 6,39±0,59***

Глюкозил цераміди 15,88±0,99 12,95±0,54*

Сульфоліпіди 21,92±1,01 21,93±1,62

Цераміди 37,63±0,63 36,11±0,83

Отже, отримані нами дані чітко вказують на те, що проце-
си пожовтіння вовни призводять до глибоких диструктивних 
змін у складі структурних ліпідів кератину вовни.

Висновок. Пожовтіння вовни призводить до гідролізу 
її ліпідних компонентів, в результаті чого збільшується кіль-
кість неетерифікованих жирних кислот (Р<0,01) для вільних 
і (Р<0,05) зв’язаних форм ліпідів, а також зменшується вміст 
етерифікованого холестеролу.
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ТЕХНІЧНІ НАУКИ
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ВДОСКОНАЛЕНА ТЕОРІЯ СУЦІЛЬНОГО 
ЗРІЗУВАННЯ ГИЧКИ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ

В.М. Булгаков, доктор технічних наук, академік НААН України
М.Г. Березовий, кандидат технічних наук
А.М. Борис, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Розроблено вдосконалену теорію суцільного зрізування гички 
цукрового буряку роторним різальним апаратом гичкозбиральної ма-
шини, який здійснює суцільний безпідпірний безкопірний зріз гички. 
Аналітично знайдені зона різання гички, величина проникнення леза 
дугоподібного ножа у пучок гички, а також умови повного зрізу пучка 
гички при одноразовому зіткненні з ножем та інші умови, що забез-
печують якісне суцільне зрізування масиву гички.

Ключові слова: цукровий буряк, гичкозбиральна машина, теорія 
різання, гичка.

Постановка проблеми. Підвищення якісних показників 
процесу збирання цукрових буряків є комплексною науково-
технічною проблемою, вирішення якої повинно базуватися 
на пошуку нових конструктивних рішень робочих органів та 
компонувальних схем машин, ґрунтовному теоретичному об-
ґрунтуванні їх конструктивних та технологічних параметрів, 
експериментальному підтвердженні проведених теоретичних 
досліджень з кінцевою метою аналізу і синтезу оптимальних 
їх параметрів.

Однією з головних операцій у технологічному процесі зби-
рання цукрових буряків є видалення гички з головок коре-
неплодів, яке відбувається при розташуванні коренеплодів у 
ґрунті. Останнім часом широкого розповсюдження у світі на-
були гичкозбиральні машини з ротаційними різальними апа-
ратами, які зрізують основний масив гички, а далі іншими 
апаратами дообрізають, або доочищають головки коренеплодів 
від залишків. При цьому є багато конструкцій таких машин, у 
яких ножі можуть обертатися у вертикальній або у горизон-
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тальній площинах. Якщо ножі обертаються у вертикальній пло-
щині, то вони не тільки зрізують пучки гички, але й дещо їх 
подрібнюють, що є корисним у разі розкидання гички по полю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні 
умови процесу безпідпірного зрізання стеблових рослинних 
культур, або з так званим інерційним підпором, були вперше 
аналітично розглянуті ще академіком В.П. Горячкіним [1], сто-
совно окремої стеблини, що росте з ґрунту і вільно розташована 
у просторі. У подальшому це питання докладно розглядалося 
Е.М. Гутьяром [2], А.Ю. Ішлинським [3], а також було предме-
том ґрунтовних досліджень І.Ф. Василенка [4], Н.Ю. Рєзніка 
[5], Е.С. Босого [6, 7] та ін. При цьому було встановлено, що 
такий процес є можливим за умови досягнення обґрунтованої 
критичної швидкості різання, а також на підставі фізичного 
моделювання даного процесу, який, на думку авторів, може 
базуватися на таких основних гіпотезах: виникнення пружних 
коливань стебла у момент удару по ньому ножа, які збуджують 
повздовжню хвилю деформацій, що підтримують одна одну і 
розповсюджуються по довжині стебла, роблячи його особливо 
жорстким [1], або виникнення деформації згину тіла стеблини 
під час зрізу, що переміщується вгору і вниз від місця зрізу по 
матеріалу стебла зі швидкістю звуку [2], або уявлення стебла 
у вигляді зігнутої осі балки, до якої можна застосовувати рів-
няння її опору [3] і т. ін. Відповідно до вказаних гіпотез авто-
рами були отримані різні аналітичні вирази для визначення 
критичної швидкості різання. Що стосується зрізання гички 
цукрового буряка, то багато часу (починаючи взагалі з розроб-
ки перших конструкцій гичкозбиральних машин) для цього 
застосовувалися гичкорізальні апарати, які здійснювали зви-
чайне ковзне різання плоским, круглим горизонтальним (або 
похило розташованим) ножем і у більшості випадків не сте-
бел або листків гички, а безпосередньо головки коренеплоду, 
або суцільного пучка, що розташований близько від головки, 
оскільки при цьому обов'язково застосовувалося індивідуаль-
не копіювання. Численні теоретичні дослідження зрізання 
гички цукрових буряків [8-10 та ін.] присвячені здебільшого 
дослідженню в цілому гичкорізальних апаратів, яких існує ба-
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гато конструкцій, і які складаються з копіювальних (активних 
і пасивних) і ножових пристроїв, а також пристроїв навішу-
вання і приводів. Однак, останнім часом, при видаленні гич-
ки з головок коренеплодів стали широко використовуватися 
ротаційні різальні апарати, які здійснюють не індивідуальне 
обрізання гички з кожного рядка коренеплодів, а виконують 
суцільний безкопірний зріз з усієї ширини захвату. Простота 
конструкцій та висока якість процесу різання обумовлюють їх 
придатність для усіляких умов збирання, а також те, що гичку 
у більшості випадків перестали використовувати як корм, а 
тому найчастіше у подрібненому вигляді (та наявності великої 
кількості ґрунтових домішок) її розкидають по полю. Таким 
чином, гичку цукрових буряків зрізують ротаційними ножа-
ми, які мають дугоподібну форму, обертаються у повздовжньо-
вертикальній площині і встановлені на підвищену висоту зрізу 
(через нерівне розташування головок коренеплодів по висоті, 
як у межах самого рядка, так і в сусідніх рядках). Тобто, з те-
оретичної точки зору, такі апарати виконують звичайне без-
підпірне різання стеблових рослинних культур з інерційним 
підпором. Очевидно з цих причин окремо теорія безпідпірного 
різання гички цукрових буряків ротаційним різальним апара-
том, встановленим у повздовжньо-вертикальній площині, до 
цих пір докладно не розроблялася, оскільки вважається, що 
класична теорія безпідпірного різання цілком відображає вка-
заний процес. Однак, також безумовно, що при розробленні 
нової теорії ротаційного гичкорізального апарату класична 
теорія безпідпірного різання стеблевих культур може мати з 
нею багато спільного (зокрема, у тій її частині, що стосуєть-
ся фізичної суті процесу різання), проте, внаслідок відмінних 
фізико-механічних властивостей гички і розташування ко-
ренеплодів буряків, окремих конструктивних відмінностей, 
може мати і ряд особливостей.

Тому, при створенні теорії різального апарата гичкозби-
ральної машини використаємо основні положення класичної 
теорії безпідпірного, безкопірного зрізування зеленої маси ро-
таційним апаратом з горизонтальною віссю обертання, яка 
найбільш докладно розроблена Е.С. Босим і викладена у сучас-
ному вигляді у [7]. Однак, слід відразу зауважити, що вказана 
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теорія, на жаль, не позбавлена деяких неточностей, тим більш, 
що останнім часом вона без будь-якої перевірки наводиться у 
чисельних підручниках і навчальних посібниках з сільськогос-
подарських машин.

Мета дослідження. Розроблення основних положень те-
орії ротаційного гичкорізального апарату, який здійснює без-
підпірний, безкопірний зріз гички з головки коренеплоду, 
закріпленого у ґрунті.

Основний зміст дослідження. Нами була розроблена 
нова універсальна гичкозбиральна машина, яка виконує тех-
нологічний процес за принципом косарки-подрібнювача, що 
фронтально начеплена попереду на колісний трактор. У цій 
машині застосовується ротаційний гичкорізальний апарат, у 
якому зрізуючі ножі обертаються у повздовжньо-вертикальній 
площині і мають дугоподібну форму [11]. На рис. 1 показано 
конструктивно-технологічну схему цієї машини, яка зрізає як 
пучки і листя гички, так і рослини, що є на буряковій планта-
ції під час збирання, і транспортує зрізану масу у кузов тран-
спортного засобу, що рухається поруч. Технологічний процес 
збирання гички цукрового буряка відбувається таким чином. 
При русі трактора по рядках коренеплодів буряків, копію-
вальні колеса 2, що розташовані у передній частині рухомої 
рами 1, встановлюють ротор 3 з ножами на потрібну висоту 
зрізу. Ножі мають дугоподібну форму, шарнірно встановлені 
на циліндричній твірній і довжині ротора 3 таким чином, що 
забезпечується перекриття ними усієї ширини захвату, обер-
таються з великою частотою, що забезпечує зрізання усього 
масиву гички. Абсолютна швидкість кінців лез дугоподібних 
ножів для зрізу гички дорівнює 20...25 м/с, а для скошування 
інших, зокрема товстостеблових культур – 40...50 м/с [3]. Зрі-
зана дугоподібними ножами гичка рухається у верхню частину 
кожуха, де потрапляє на шнековий транспортер, який пере-
міщує зрізану масу у торцеву частину, після чого кидалка 4 че-
рез патрубок 5 вивантажує її в кузов транспортного засобу, що 
рухається поруч. Остаточно технологічний процес збирання 
гички відбувається при зрізанні безпосередньо головок корене-
плодів встановленим позаду дообрізувачем пасивного типу 6.
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Рис.1. Схема нової гичкозбиральної машини з ротаційним різальним апаратом

Проведемо теоретичне дослідження роботи ротаційного 
гичкорізального апарату вказаної гичкозбиральної машини 
з метою визначення оптимальних його конструктивних і кі-
нематичних параметрів. Предметом такого дослідження буде 
визначення зони різання гички у повздовжньо-вертикальній 
площині, залежно від кінематичних і конструктивних пара-
метрів ротаційного гичкорізального апарату, умови повно-
го перерізування пучка гички при одноразовому зіткненні з 
лезом ножа дугоподібної форми і аналітичне визначення ін-
ших конструктивних параметрів різального апарата. Для цьо-
го, насамперед, складемо еквівалентну схему взаємодії ножів 
ротаційного гичкорізального апарата з пучками гички. Роз-
глянемо гичкорізальний апарат у повздовжньо-вертикальній 
площині і представимо його у вигляді ротора, на периферії 
якого розташовані дугоподібні ножі, що встановлені шарнір-
но (рис. 2). Ротор рухається поступально (напрямок швидко-
сті  

М  поступального руху показаний стрілкою) і одночасно 
обертається (з кутовою швидкістю ω) в напрямку, що співпа-
дає з напрямком поступального переміщення. При цьому вісь 
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ротора (на схемі точка О) встановлена на висоті H1 над рівнем 
поверхні ґрунту і він рухається вздовж рядка коренеплодів цу-
крових буряків, у яких висота розташування гички над рівнем 
поверхні ґрунту позначена через Η. Ротор виконує суцільний 
зріз гички на встановленій висоті h над рівнем поверхні ґрун-
ту. Проведемо крізь центр ротора (точка О) прямокутну плоску 
декартову систему координат Oxy, у якої вісь x співпадає з 
напрямком поступального руху ротора, а вісь y напрямлена 
донизу. Покажемо на еквівалентній схемі дугоподібний ніж 1, 
що встановлений у шарнірі e, у самому нижньому положенні 
ротора (точка О1), при якому він фактично вже починає про-
цес різання гички. На схемі відносна траєкторія кінця ножа 
1 (як і будь-яких інших ножів) показана пунктирною лінією. 
У нижній частині ротора ніж 1 починає взаємодію з масивом 
гички і у прийнятій системі координат Oxy рівняння руху кін-
ця ножа 1 (тобто кромки його леза) у параметричному вигляді 
мають такий вид [7]:

 
1

1

sin ,
cos ,

Mx t R t
y R t

= + 
= 

 (1)

де  
М  – поступальна швидкість руху гичкозбиральної ма-

шини; R – радіус ротора (в даному випадку від осі обертання 
ротора до кромки леза дугоподібного ножа); ω – кутова швид-
кість обертання ротора.

Враховуючи поступальний і обертальний рухи ротора, 
траєкторією кінця ножа 1 буде крива O1a.

Розглянемо далі рух другого ножа ротора. Сусідній ніж 2, 
що розташований на роторі відразу за ножем 1, який зміще-
ний по довжині кола ротора на величину центрального кута 
α, опише точно таку ж криву, але зміщену у напрямку векто-
ра  М  на величину xb (оскільки ніж 2 починає різання гички 
у точці b). При цьому, центр ротора (точка О) переміститься 
поступально на величину υМtb. Таким чином, величина xb буде 
дорівнювати:

 
b M b Mx t= = , (2)
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де α – центральний кут між двома суміжними, але такими, 
що рухаються по одному сліду, ножами 1 і 2; tb – час, за який 
зміститься точка b від положення О1 при поступальному русі 
ротора.

Рис.2. Еквівалентна схема взаємодії ножів роторного 
гичкорізального апарата з масивом гички цукрового буряка

Рівняння руху кінця ножа 2 з урахуванням (2), як бачимо 
зі схеми рис. 2, у параметричному вигляді будуть мати вигляд:

( )
( )

2

2

sin ,

cos .
Mx t R t

y R t

= + − 


= − 
 (3)

Траєкторією кінця ножа 2 буде крива bc. 
Визначивши траєкторії O1a і bc руху двох сусідніх ножів 

(1 і 2) ротора, є можливість визначити зону різання S двох 
ножів по довжині різання. У проекції на вісь x зона різання S 
дорівнює:

 
c bS x x= − , (4)

де xс – абсциса точки c, тобто точки кінця різання.
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Абсцису xс точки c кінця різання визначимо таким чи-
ном. Якщо H – висота пучка гички, H1 – висота встановлен-
ня осі ротора над рівнем поверхні ґрунту, а δ – величина, що 
дорівнює δ = H1 – H, тоді ордината yс точки c кінця різання
yс = δ = Rcos(ωtс – α) дає можливість визначити cos(ωtс – α), з 
якого визначаємо час tс:

 1 arccosct R
  = +     

. (5)

Тепер, для моменту часу t = tс, використовуючи вираз (3), 
визначаємо абсцису xс. Вона буде дорівнювати:

 ( )sinc M c cx t R t= + − , (6)

або після перетворень:

 
2 2arccosM

cx R
R

  = + + −    
. (7)

Підставимо (7) і (2) у (4), остаточно одержимо значення до-
вжини зони різання S:

 
2 2

2 2

arccos

arccos .

M M

M

S R
R

R
R

  = + + − − =    
 = + − 
 

 (8)

Визначимо далі величину проникнення леза дугоподіб-
ного ножа у пучок гички у процесі його першого зіткнення 
з пучком гички. Для цього розглянемо взаємодію окремого 
пучка гички умовного діаметра d, розташованого на головці 
коренеплоду, і окремого дугоподібного ножа, що обертається 
з кутовою швидкістю ω разом з ротором (рис. 3). При цьому 
послідовно розглядаємо рух пучка гички, що має один ступінь 
вільності і приведену масу mпр., і рух дугоподібного ножа, що 
має приведену масу Mпр.. Відлік початку руху пучка гички під 
дією удару леза дугоподібного ножа починається від вертика-

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



205Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 4, т.1, 2011

лі, проведеної крізь точку О, яка визначає положення пучка 
гички, що є ще недеформованим. Крізь точку О проведемо го-
ризонтальну вісь x. Приймемо таке припущення, що перемі-
щення приведеної маси mпр. пучка гички і приведеної маси Mпр. 
леза дугоподібного ножа під час удару будуть прямолінійними 
на всій ділянці різання. Тоді пучок гички відхилиться від по-
чаткового положення (точка О) на відстань x, а кінець леза ду-
гоподібного ножа переміститься на відстань xн. Таким чином, 
для визначення величини проникнення леза ножа у пучок гич-
ки необхідно окремо скласти диференціальні рівняння руху 
приведеної маси пучка гички і приведеної маси дугоподібного 
ножа, для визначення їх законів переміщень, а потім розгля-
нути різницю цих переміщень, яка і буде величиною проник-
нення ε ножа у пучок гички.

Рис.3. Схема взаємодії дугоподібного ножа з пучком гички цукрового буряка

Складемо диференціальне рівняння прямолінійного руху 
пучка гички, яке буде мати такий вигляд (рис. 3):

 ( ).прm x P cx= −&& , (9)

де mпр. – маса пучка гички, приведена до точки удару; x – пря-
молінійне переміщення приведеної маси mпр.; P(ε) – сила, що 
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діє на пучок гички з боку ножа, яка залежить від величини 
ε проникнення ножа в пучок; сx – сила пружного опору згину 
пучка гички.

Для розв'язування рівняння (9) необхідно визначити зна-
чення сили P(ε). Залежність сили P від ε звичайно носить не-
лінійний характер. Однак, як показали попередні дослідження 
[7], для визначення сили P(ε) можна виходити з виразу:

 
( ) .ср

AP P
d

= = , (10)

де Рср. – середня сила різання; А – робота, необхідна на попе-
речного перерізання пучка гички; d – діаметр пучка гички.

Підставляючи (10) у (9), матимемо таке рівняння руху
пучка гички при зрізуванні дугоподібним ножем:

 
. .пр срm x c x P+ =&& . (11)

Після інтегрування отриманого диференціального рівнян-
ня (11) отримаємо остаточний вираз, що описує переміщення 
приведеної маси mпр. пучка гички в будь-який момент часу t:

.

.

1 cosср

пр

P cx t
c m

 
= −  

 
. (12)

Для знаходження закону руху дугоподібного ножа необ-
хідно скласти диференціальне рівняння його прямолінійного 
руху на ділянці різання. Дане диференціальне рівняння мати-
ме такий вигляд:

 ( ). .пр н ср н нM x P t x= − + −&& , (13)

де Mпр. – приведена маса ножа (маса ножа, що приведена до 
точки удару леза об пучок гички); xн – переміщення приведе-
ної маси ножа; υн – критична швидкість поступального пере-
міщення ножа, при якій можливий безпідпірний зріз вільно 
стоячих пучків гички; υнt – переміщення кромки леза ножа в 
момент часу t при відсутності зіткнення з пучком гички, коли 
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ніж перебуває у радіальному положенні; (υнt – xн) – відхилення 
ножа від радіального його положення внаслідок зіткнення з 
пучком гички в процесі різання; μ – коефіцієнт пропорційнос-
ті (інтенсивність навантаження, що діє на ніж при відхиленні 
його на одиницю довжини).

Після інтегрування диференціального рівняння (13) отри-
муємо закон руху дугоподібного ножа роторного гичкорізаль-
ного апарата у такому вигляді:

 
.

.

1 cosср
н н

пр

P
x t t

M
 

= − −  
 

. (14)

Тепер, використовуючи отримані вирази (12) і (14), є мож-
ливість визначити величину проникнення ε ножа в пучок гич-
ки (див. рис. 3), яка дорівнює ε = xн – x, або після підстановки 
виразів (14) і (12), з врахуванням того, що умовою повного зрі-
зання пучка гички діаметром d при першому зіткненні леза 
дугоподібного ножа з пучком гички необхідно, щоб ε = d, отри-
маємо:

 
. .

. .

1 cos 1 cosср ср
н

пр пр

P P cd t t t
M m

   
= = − − − −      

   
. (15)

Отриманий вираз (15) визначає умови повного зрізання 
пучка гички і дає можливість задавати такі конструктивні і 
кінематичні параметри роторного гичкорізального апарату, 
при яких зріз пучка гички відбувається у процесі одноразо-
вого зіткнення леза дугоподібного ножа з пучком гички. Для 
зрізання пучка гички необхідно, щоб ніж проникнув у пучок 
на величину його діаметра d перш, ніж відгин усього пучка x 
перевищить деяке задане значення xкр.. 

Характер розв'язку рівняння (15) буде залежати, головним 
чином, від закону зміни μ, оскільки μ = f(υн).

Дійсна колова швидкість ротора визначається з умови, що 
лінійна швидкість υ кінця ножа повинна бути більшою кри-
тичної швидкості υн, необхідної для зрізання вільно стоячих 
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пучків гички 
 

30 н
n R

= > , що дає визначити умову, за якою 
 30 нn

R
> .

Радіус ротора R обираємо з умови, що розмір зони різан-
ня по вертикалі не повинен перевищувати величину R, тобто 
R > H – h. Практично радіус R ротора знаходиться в межах 
300...350 мм [11]. Ширину дугоподібного ножа приймаємо ви-
ходячи з максимального діаметра dmax пучка гички, який до-
рівнює B = dmax + (30 ÷ 50), мм. Довжина робочої частини ножа 
O1e (див. рис. 2) визначається кутом встановлення ножа τ. При 
зменшенні кута τ погіршується сходження зрізаної маси гички 
з ножа, а при збільшенні – значно зростає енергія на різання 
і подолання опору повітря. Експериментальні дослідження [7] 
показали, що доцільно кут τ приймати в межах 30...40°.

Якщо гичкозбиральна машина зрізує масив гички без по-
переднього нахилу, то до кінця фази різання на робочій час-
тині ножа накопичуються зрізані шматочки гички за рахунок 
підпору ще не зрізаних пучків, а потім під дією відцентрових 
сил вони сходять з поверхні ножа. Таким чином, на робочій 
поверхні ножа повинні поміститися всі пучки гички, що зрізу-
ються на ділянці S. Якщо позначити K – кількість пучків гички 
на 1 м2,  K  – кількість пучків гички, розміщених на одиниці 
довжини, N – кількість пучків гички на довжині S зони різання 
а d – діаметр пучка гички, то  1O e N d K S d> = ⋅ .

Визначимо далі число рядів ножів, що проходять по одно-
му сліду. Якщо зрізуються довгі, попередньо нахилені стебла 
гички, або рослинних решток, то за довжину різання l можна 

прийняти лінію ac, що дорівнює Ma c l= = . Оскільки 
 2

z
= ,

то зв'язок l з числом рядів ножів z буде 
 2 Мl

z
= , звідки 

 2 Мz
l

= .

Якщо ж зрізуються прямостоячі пучки (стебла) гички, то 
згідно з рис. 2 максимальна довжина різання по вертикалі з 
достатньою для практичних розрахунків точністю також буде 
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ac = l. Таким чином, і для даного випадку можна користувати-
ся отриманими вище співвідношеннями.

Висновки:
1. Використовуючи основні положення теорії безпідпір-

ного, безкопірного зрізу рослинної маси складені основні те-
оретичні передумови розрахунку ротаційного гичкорізального 
апарату гичкозбиральної машини.

2. Аналітично знайдено зону різання гички, величину 
проникнення леза дугоподібного ножа у пучок гички, зокрема 
умови повного зрізу пучка гички при одноразовому зіткненні 
з ножем й інші умови, які забезпечують суцільний зріз масиву 
гички.

3. Отримані аналітичні залежності дають можливість роз-
раховувати і проектувати нові конструкції ротаційних зрізу-
вальних апаратів гичкозбиральних машин.
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У роботі визначено актуальність використання глюкозо-
фруктозного сиропу (ГФС-42) як сировини для виробництва етило-
вого спирту. Проведено дослідження складу ГФС-42 з точку зору 
спиртового виробництва. Досліджено процес спиртового зброджу-
вання ГФС-42 різними расами дріжджів. На основі проведених до-
сліджень показано необхідність внесення у сусло, яке готують з 
ГФС-42, ростових речовин для дріжджів, у вигляді кукурудзяного 
екстракту з розрахунку 1% до об‘єму середовища. Визначено, що 
найбільш ефективними дріжджами для зброджування ГФС-42 є дріж-
джі Saccharomyces cerevisiaе У-563, які накопичують максимальну 
кількість спирту у дозрілій бражці.

Ключові слова: глюкозо-фруктозний сироп, дріжджі, спиртове 
зброджування, дозріла бражка.

Вступ. Основними видами сировини для біотехнології 
етилового спирту в Україні та багатьох інших країнах світу є 
зернові культури (кукурудза, жито, пшениця) та цукровмісна 
сировина – цукробурякова та тростинна меляса [1,2]. На жаль, 
останнім часом в Україні спостерігається стійка тенденція до 
підвищення цін на традиційні види сировини для біосинтезу 
спирту, що призводить до підвищення собівартості етилово-
го спирту та ослаблення його конкурентоспроможності на зо-
внішньому ринку. У зв’язку з цим, актуальним напрямком для 
вітчизняної спиртової галузі є розширення сировинної бази 
шляхом використання для біосинтезу етанолу нових, більш де-
шевих видів джерел вуглеводів. Сировина для виробництва 
спирту повинна відповідати таким вимогам: бути дешевою і до-
бре зберігатися, мати високий вміст вуглеводів або крохмалю,
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які за допомогою існуючих технічних засобів та життєдіяль-
ності дріжджів можна перетворити у спирт етиловий.

Враховуючи те, що на сьогоднішній день цукровмісні крох-
малопродукти (патоки, глюкозні і глюкозо-фруктозні сиропи) 
є багатотоннажними продуктами харчової промисловості та 
мають стійкий і стабільно зростаючий попит, в Україні, як і 
в усьому світі, значно зростає інтерес до використання для 
біосинтезу етилового спирту вищевказаних продуктів. Ці про-
дукти широко використовують у виробництві безалкогольних 
напоїв, морсів, сиропів, кондитерських виробів, пивоварінні 
[3-5]. З огляду на це, одним з перспективних видів сировини 
для виробництва етилового спирту в Україні у промисловому 
масштабі є глюкозо-фруктозний сироп (ГФС).

Постановка завдання. Метою нашої роботи було дослі-
дження складу і біотехнологічних властивостей ГФС з точки 
зору придатності його для спиртового зброджування, оптимі-
зація складу середовища та підбір ефективних дріжджів для 
одержання максимального виходу спирту.

Матеріали та методи досліджень. Об'єктами досліджень 
були ГФС-42, процеси спиртового зброджування сусла, яке 
було приготовлено з ГФС-42 та дозріла бражка. У дослідах по 
зброджуванню сусла з ГФС-42, використовували чисті куль-
тури дріжджів з музею УкрНДІспиртбіопрод: Saccharomyces 
cerevisia раси В, У-563, ХІІ та штам М-5. Ці культури дріж-
джів традиційно використовують у спиртовому виробництві 
для зброджування цукро- та крохмалевмісної сировини. Дріж-
джі для дослідів розмножували за технологічним режимом, 
що застосовується у спиртовому виробництві. Показники 
ГФС-42 аналізували за методиками, прийнятими у практи-
ці спиртового виробництва [6]: концентрацію сухих речовин 
(СР) – ареометричним методом, масову частку суми зброджу-
ваних цукрів – поляриметричним методом, величину рН – по-
тенціометричним методом, масову часту загального азоту – за 
методом К'єльдаля, масову частку фосфору – колориметрич-
ним методом Бригса. В лабораторних умовах досліджували 
процес спиртового зброджування сусла з ГФС-42 за методом 
«бродильної проби» [7]. Розрахункову наважку сиропу ГФС-42 
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зважували на вагах з точністю до 0,01 г, готували сусло шля-
хом розведення наважки сиропу стерильною водопровідною 
водою та вносили необхідну кількість азотистого і фосфорного 
живлення (у вигляді діамонійфосфату та карбаміду з розра-
хунку, відповідно, 0,2% і 0,1% до маси сухих речовин сиропу). 
Зброджування проводили у колбах об'ємом 250 см3. В кожну 
колбу вносили дріжджі з розрахунку 5 г/л, закривали колби 
сірчанокислими затворами та ставили на бродіння. Зброджу-
вання проводили у термостаті за температури 30°С впродовж 
96 годин. Контроль процесу зброджування проводили за кіль-
кістю СО2, що виділявся під час бродіння. У дозрілій бражці 
визначали видиму густину та істинні сухі речовини СР – аре-
ометричним методом, вміст незброджених цукрів – методом 
з резорциновим реагентом [7]. В бражних дистилятах визна-
чали концентрацію етилового спирту ареометричним методом 
[6]. Біомасу дріжджів визначали ваговим методом.

Результати та їх обговорення. Досліджено фізико-
хімічний склад ГФС-42, який було одержано безпосередньо з 
ТОВ «ТД«Крахмалопродукт», який є виробником даного про-
дукту згідно з ТУ У 15.6-3216426-009:2005. Результати дослі-
джень основних показників ГФС-42 наведено в табл.1.

Таблиця 1
Показники сиропу глюкозно-фруктозного (ГФС-42)

Найменування показника Значення

Масова частка сухих речовин (СР), % 70,4

Масова частка суми зброджуваних цукрів, % 68,02

Значення рН, од 3,8

Кислотність, см3 (0,1н NаОН)/100г СР 2,8

Масова частка сірчистого ангідриду, % 0,024

Масова частка загального азоту, % 0,27

Масова частка фосфору, (у перерахунку на Р2О5), % 0,0014

Як показують дані табл.1, за показниками вміст СР, рН 
та масовою часткою суми зброджуваних цукрів ГФС-42 є си-
ровиною, яка придатна для спиртового зброджування. Але 
вміст загального азоту на рівні 0,27%, а особливо фосфо-
ру (0,0014%), дає змогу зробити висновок про те, що сусло з 
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ГФС-42 не буде мати необхідну кількість азоту та фосфору для 
нормальної життєдіяльності дріжджів та здійснення біосинте-
зу етилового спирту. З огляду на одержані дані, для забезпе-
чення дріжджів достатньою кількістю азотного та фосфорного 
живлення при приготуванні з ГФС-42 сусла для спиртового 
зброджування необхідно вносити додаткові джерела азоту та 
фосфору. Згідно з прийнятими нормами у практиці спирто-
вого зброджування живлення для дріжджів вносили у вигляді 
діамонійфосфату (ДАФ) та карбаміду. Результати спиртового 
зброджування сусла з ГФС-42 різними спиртовими дріжджа-
ми наведено у табл.2.

Таблиця 2
Результати спиртового зброджування ГФС-42

Показники дозрілої бражки
Значення показника при зброджуванні 
штамом або расою спиртових дріжджів

В М-5 У-563 ХІІ
Кількість СО2, (г/100 см3), 
що виділився за 96 год. 5,4 5,6 5,8 5,5
Видима густина, % СР 1,3 1,1 0,8 1,0

Істинні СР, % 5,4 5,2 4,8 5,0
Значення рН середовища, од 3,6 3,6 3,6 3,6

Кислотність, град. 0,43 0,44 0,45 0,45

Концентрація етилового спирту, % об. 6,4 6,5 7,1 6,8
Вміст незброджених цукрів, % 2,58 2,43 2,32 2,41

Біомаса дріжджів, г/дм3 9,6 9,8 10,4 9,7

Як видно з даних табл. 2, незалежно від раси дріжджів, 
процес спиртового зброджування сусла, приготовленого з 
ГФС-42 без додавання ростових речовин, гальмується, осно-
вний продукт метаболізму – етиловий спирт накопичується на 
низькому рівні (6,4-7,1% об.), хоча у середовищі є достатня 
кількість цукру. Кількість накопиченої біомаси дріжджів свід-
чить про те, що дріжджі відчувають дефіцит ростових речо-
вин, тобто середовище не має достатньої кількості амінокислот 
та вітамінів, які необхідні для розвитку дріжджових клітин та 
сприяють підвищенню питомої швидкості росту, а також їх 
ферментативній та спиртоутворюючій здатності. Тому в по-
дальших дослідах для оптимізації середовища крім азотного 
та фосфорного живлення як ростову речовину для дріжджів 
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використовували кукурудзяний екстракт (КЕ). Найкращі ре-
зультати зброджування сусла, приготовленого з ГФС-42, було 
одержано при використанні КЕ у кількості 1% від об’єму
середовища (табл.3).

Таблиця 3
Результати спиртового зброджування 

ГФС-42 з використанням КЕ

Показники дозрілої бражки
Значення показника при зброджуванні 
штамом або расою спиртових дріжджів

В М-5 У-563 ХІІ

Кількість СО2, (г/100 см3), 
що виділився за 96 год

9,7 9,8 9,95 9,8

Видима густина, % СР -1,2 -1,2 -1,6 -1,5

Істинні СР, % 2,1 2,0 1,8 1,9

Значення рН середовища, од. 3,4 3,4 3,4 3,4

Кислотність, град. 0,54 0,54 0,55 0,55

Концентрація етилового спирту, % об. 11,7 11,8 12,2 12,0

Вміст незброджених цукрів, % 0,68 0,63 0,32 0,44

Біомаса дріжджів, г/дм3 17,2 16,5 23,3 18,8

Як видно з даних табл.3, найкращі результати спиртового 
зброджування сусла, приготовленого з ГФС-42 при внесенні 
КЕ у кількості 1% від об'єму середовища, досягнуто при ви-
користанні дріжджів Saccharomyces cerevisia У-563. За од-
накових умов (температура бродіння на рівні 30-32°С при 
тривалості процесу 96 годин) цей штам дріжджів накопичує 
максимальну кількість спирту (12,2% об.) при мінімальному 
рівні залишкового цукру в дозрілій бражці. Також результати 
досліджень показують, що використання КЕ позитивно впли-
ває на накопичення біомаси дріжджів, яка збільшується майже 
у 2 рази у порівнянні з варіантами зброджування сусла без КЕ.

Висновки. Проведені дослідження складу та біотехно-
логічних властивостей ГФС-42 показали придатність цієї си-
ровини для спиртового зброджування. Встановлено, що для 
біосинтезу максимальної кількості спирту у дозрілій бражці 
необхідно вносити у сусло, яке готують з ГФС-42, ростові ре-
човини для дріжджів у вигляді кукурудзяного екстракту з роз-
рахунку 1% до об’єму середовища. Встановлено, що найбільш 
ефективними дріжджами для зброджування ГФС-42 є дріжджі
Saccharomyces cerevisiaе У-563.
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У статті розглянуто проблему створення нових матеріалів. Роз-
роблено математичну модель для автоматизації проектування, яка 
дозволяє визначити необхідні характеристики майбутнього матеріалу 
без дорогих експериментів.

Ключові слова: композиційні матеріали, керамічні матеріали, 
технологія виготовлення, термічне розширення.

Постановка проблеми. Область застосування неметале-
вих композиційних матеріалів досить широка, починаючи від 
авіаційно-космічної, ракетної техніки, медицини до сільсько-
господарського машинобудування, наприклад для ріжучих 
частин плугів, дискових косарок, деталей тракторів, а також 
для непереточувальних ріжучих пластин в технології механіч-
ної обробки твердих сталей і сплавів.

Аналіз останніх досліджень. Технологія виробництва і 
вивчення властивостей неметалевих композиційних матеріа-
лів потребує все більшої уваги розробників нової техніки. Осо-
бливе місце займає розроблення неметалевих композиційних 
матеріалів інструментального призначення на основі кераміки 
з жароміцною металевою сполучною матрицею (скорочено – 
кермет) та виготовлення способами порошкової металургії.

Теоретичний опис формування структури композицій-
ного матеріалу на основі кераміки, так само як і розрахунок 
термічних її властивостей все ще відстають від практичних 
інженерних розробок виробництва виробів. Так, економічно 
перспективний розвиток виробництва непереточувальних ке-
рамічних ріжучих пластин на основі оксидів, карбідів, нітри-
дів металів потребує розрахункового обґрунтування підбору 
компонентів і їх дольового складу з метою отримання необхід-
них експлуатаційних характеристик виробів.

Мета статті. Статтю присвячено створенню матема-
тичної моделі та автоматизації проектування, що дозволяє
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визначити необхідні характеристики майбутнього матеріалу 
без дорогих експериментів.

Викладення основного матеріалу. Виробництво інстру-
ментального матеріалу на основі кераміки пов'язано з високою 
температурою – до 2000 К і тиском – до 180 МПа, з викорис-
танням нейтрального середовища, що не дозволено з еконо-
мічних позицій в експериментальному порядку методом проб 
і помилок знаходити оптимальні співвідношення компонентів. 
Навіть при правильній технології виготовлення кермет, але 
методом проб обраних компонентів, отримати якісний виріб 
не завжди вдається: вийняті з форми вироби в міру остигання 
або змінюють форму, або покриваються тріщинами, іноді від-
бувається спікання із стінками форми.

Найчастіше причина невдач полягає у великому розходжен-
ні в значеннях коефіцієнтів термічного розширення складових 
компонентів і в неоднакових їх температурних залежностях. 
Тому на стадії розроблення інструментального матеріалу цільо-
вого призначення математичне моделювання й автоматизова-
не проектування дозволяє визначити необхідні характеристики 
майбутнього матеріалу без дорогих експериментів.

У робочому режимі ріжучі пластини з керамічного ком-
позиційного матеріалу схильні до дії динамічних і термічних
напруг, оскільки температура в зоні різання досягає 800°С. 
Тому компоненти кермет відповідають вимогам міцності, 
твердості, жароміцності і термічної сумісності в широкому ін-
тервалі зміни температури – від температури спікання до по-
вного охолодження. Крім того, необхідно забезпечити міцний 
зв'язок між компонентами шляхом часткової розчинності фаз 
один в одному на межі розділу. Отже сполучна матриця має 
меншу температуру плавлення в порівнянні з температурою 
плавлення керамічної фази.

Виходячи з технічного завдання на розроблювальний рі-
жучий матеріал, визначають основні вихідні параметри – екс-
плуатаційний діапазон робочих температур, термін служби 
без переточування, режими обробки.

За міцністю, твердістю, жароміцністю вибір відомих 
матеріалів карбідної, нітридної і оксидної кераміки досить 
великий. Особливу увагу слід приділяти функціональній
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температурній залежності коефіцієнта αі термічного розши-
рення компонентів. При значному розходженні αі компонентів 
на межах розділу фаз виникає напруга, що є причиною утво-
рення мікротріщин. Особливо небезпечні напруги утворюють-
ся при зміні знаку dα/dT, а також непостійних законів зміни 
αі у всьому інтервалі зміни температур.

Наприклад, в якості зносостійкої кераміки перспективне 
використання карбіду і нітриду титану (ТіС і ТіN), в якості жа-
ростійкої сполучної матриці можуть бути використані метали 
– молібден, вольфрам, ніобій. У табл. наведено їх властивості [1].

Таблиця
Властивості матриць кераміки

Інтервал 
температур, К

298-1273 298-1373 83-1947 125-2403 63-1200

Матеріал ТіС ТіN Mo W Nb

α•106 град-1 7,8-8,0 9,3-9,6 5,4-6,5 5,4-5,5 7,8-7,9

З наведених даних найбільш прийнятною матрицею для 
ТіС і ТіN є ніобій.

Особливого значення набуває розрахунок коефіцієнта тер-
мічного розширення кермет, коли композиційний керамічний 
матеріал використовується в контакті з іншим матеріалом, на-
приклад у шаруватих ріжучих пластинах, де підкладкою слу-
жить твердий сплав. У цьому випадку, окрім узгодження по 
термічній сумісності компонентів, необхідно враховувати їх 
модулі пружності Еі, а також зберігається умова обмеженості 
розчинення фаз по межі контакту.

Отриманий математичний вираз коефіцієнта αкм терміч-
ного розширення кермет має вигляд:
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де ki = Ei / 3(1 – μi), (2)

С≈1,1 – постійний коефіцієнт (поправка на розкид по μi);
μi – коефіцієнт Пуассона.
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У практиці розробки неметалевих композиційних мате-
ріалів пропорційний вміст компоненту виражають у масових 
частках, тоді

φiν = φi / γi, (3)

де φi – об'ємна частка і-го компонента;
γi – щільність і-го компонента.
Тоді розрахунок коефіцієнта αкм можна представити у

вигляді:
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де Еі – модуль пружності і-го компонента.
Використання формули (4) для розрахунку коефіцієнта 

термічного розширення кермет обмежено умовою хімічної 
сумісності – компоненти кермет не утворюють нові хіміч-
ні зв’язки по всьому об'єму виробу, має місце лише часткове 
розчинення зв'язку по межі керамічного зерна. Це положення 
продиктоване технологією виготовлення – температура спі-
кання значно нижча за температуру плавлення компонентів. 
Крім того, коефіцієнт температурного розширення сполучної 
матриці повинен бути дещо меншим коефіцієнта термічного 
розширення керамічного зерна, в іншому випадку відбува-
ються розтягуючі напруження в зоні сполучення, що стимулює 
в умовах зміни температури утворення тріщин.

Висновок. Використовуючи формулу (4) як математичну 
модель для розрахунку коефіцієнта термічного розширення 
композиційного неметалевого матеріалу, можна за допомогою 
ЕОМ спрогнозувати без дорогих експериментів адекватний 
вибір пропорційного вмісту різних складових компонентів.
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У статті виведено інтегрований закон розподілення сезонних на-
робітків комбайнів за загальними термінами їх експлуатації як по-
казник ефективності роботи зернозбиральних комбайнів. Це дає 
можливість порівнювати роботу машин в ідентичних умовах експлу-
атації при однаковій врожайності та впливу кліматичних факторів.

Ключові слова: відмови, фактори середовища, підсистема,
середній наробіток комбайнів, експлуатація, статистичні дані.

Постановка проблеми. Надійність складної сільськогос-
подарської техніки в цілому та її частин (хедер, молотарка, со-
ломотряс та ін.) – це властивість виконувати задані функції, 
зберігаючи значення експлуатаційних показників у встанов-
лених межах, відповідних режимам і умовам використання, 
технічного обслуговування, ремонту, зберігання і транспорту-
вання. Практичною основою надійності є інженерні методи 
проектування, випробувань, виробництва і експлуатації авіа-
ційної техніки.

Суть вирішення проблеми забезпечення надійності склад-
ної сільськогосподарської техніки полягає у вивченні фізич-
них причин появи і розвитку відмов, створенні інженерних 
методів проектування високонадійних виробів, розробленні 
виробничо-технологічних процесів виготовлення матеріалів, 
деталей і вузлів із заданими фізико-механічними і міцносними 
властивостями, вживанні ефективних методів і засобів екс-
плуатаційного контролю і технічного обслуговування виробів, 
розробленні наукових методів аналізу і прогнозування.

Основою виникнення і формування відмов, у тому чис-
лі і сільськогосподарської техніки, до якої належать зерноз-
биральні комбайни, є вплив зовнішніх і внутрішніх факторів 
середовища, в якому працюють машини. Насамперед це си-
лові фактори циркулюючих в механізмах потужностей, обу-
мовлених технологічними процесами, що виконують окремі 
підсистеми комбайнів. Суттєвий вклад у формування відмов 
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вносять зовнішні фактори навколишнього середовища такі, 
як температура, вологість, запиленість, хімічний вплив тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій вказує на дуже 
низький рівень якості виробництва і якості застосовуваних 
матеріалів, що знижують надійність машин, сприяють розви-
тку зношувальних, втомлюючих, корозійних та інших процесів, 
що розширюють період збільшення інтенсивності відмов [1-3]. 
Фактично, існуюча зернозбиральна техніка в більшості працює 
при поступовому зниженні рівня надійності основних підсис-
тем, що забезпечують технологічний процес збору врожаю.

Метою роботи є встановлення інтегрального показника 
ефективності роботи зернозбиральних комбайнів за допомо-
гою статистичного аналізу динаміки змін наробітку комбайнів 
від строків їх експлуатації для ефективного проведення польо-
вих робіт із збору врожаю в короткі терміни жнив.

Результати досліджень. Науковий інтерес становить ви-
явлення змін наробітку комбайнів не тільки в міру їх старіння, 
але й у вікових групах упродовж того чи іншого року експлуа-
тації. Такий підхід дає можливість порівнювати роботу машин 
в ідентичних умовах експлуатації за умови однакової вро-
жайності, впливу кліматичних факторів тощо. Однак різною 
є передісторія до моменту досліду. Вибірку даних про роботу 
комбайнів за роками представлено в табл.

За даними табл. побудовано графіки зміни наробітку від 
термінів експлуатації комбайнів за їх віковими групами. Як 
видно з отриманих залежностей (рис. 1), найменші значення 
наробітку відповідають новим комбайнам, які щойно вступи-
ли в роботу.

У міру напрацювань щорічний наробіток комбайнів, що 
вступили в експлуатацію («0» група), незначно відрізняється і 
в середньому складає  "0" 589ТQ = . Дещо вищий наробіток спо-
стерігається на початку експлуатації машин, який у подаль-
шому стабілізується біля середнього значення [3, 4].

Комбайни, що вступили в експеримент з попереднім 
річним стажем експлуатації (група «1»), мали більш високий 
середній наробіток "1" 728ТQ =  при менших відхиленнях за ро-
ками експлуатації, ніж у нових машин. Тобто, для цієї групи 
характерна більш висока стабільність наробітку.
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Таблиця
Середній наробіток комбайнів 

 __
Q  (т) по їх віковим групам

 

Рис.1. Динаміка зміни наробітку комбайнів залежно від років експлуатації:
1 – нові комбайни; 2 – комбайни після одного року експлуатації; 3 – комбайни 
після двох років експлуатації; 4 – комбайни після трьох років експлуатації
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Ще вищі показники середнього наробітку за п’ять років 
експлуатації виявлено у комбайнів, що до експерименту від-
працювали два роки. Їх середній наробіток за період переві-
рок і контролю склав  "2" 814ТQ = . Причому для них характерна 
наростаюча крива напрацювань, пояснити яку без аналізу 
прояву відмов і відновлень працездатності машин на даному 
етапі досліджень не видається можливим.

Загальний характер динаміки зміни середніх наробітків 
за роками отримано для комбайнів, що вступили в експери-
ментальне дослідження з попереднім стажем роботи в три 
роки (група «3») (рис. 1, крива 4). Середній наробіток за п’ять 
років досліджень для цієї групи машин складає  

"3" 814ТQ = .
Такий показник є дещо меншим, ніж для попередньої групи 
більш нових машин, й очевидно, відображає об’єктивну при-
чину старіння техніки. У цілому комбайни цієї групи на кінець 
експерименту мали вісім років експлуатації.

Науковий і практичний інтерес представляють дані про 
вплив віку комбайнів на їх працездатність [4, 5]. У дослідженні 
брали участь машини, початкові стани яких були різними: від 
нових, для яких тільки починалася експлуатація, до таких, які 
попередньо вже відпрацювали один, два і три сезони. Однак 
поставлені в рівні умови експлуатації і урожайності з метою 
аналізу можна провести вибірки за кількістю років напрацю-
вань для виявлення впливу терміну експлуатації (старіння ма-
шин) на їх сезонний наробіток. Для цього із табл. вибираються 
діагональні перерізи (пунктирні лінії) даних, які сумуються 
між собою. На підставі отриманих середніх значень сезонних 
наробітків побудовано відповідну гістограму (рис. 2).

Незважаючи на значну розбіжність даних за роками екс-
плуатації машин, загальна закономірність виявляється в тому, 
що найбільші сезонні напрацювання мають не нові машини. 
Наробіток поступово збільшується на другому й третьому році 
експлуатації. У подальшому, незважаючи на флуктуації наро-
бітку, їх загальний рівень зростає приблизно на 20…25%.

Недоліком такого аналізу є те, що для комбайнів, які були 
поставлені на дослідження не новими, а з попереднім терміном 
експлуатації в один, два і три роки, залишилася нез’ясованою 

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



224 Технічні науки

попередня історія їх роботи. Однак, спираючись на те, що вони 
експлуатувалися у тих же господарствах, тим же персоналом і 
в тих же умовах, що і до проведення досліду, можна вважати 
зовнішні фактори впливу як такі, що є відносно стабільними.

Рис.2. Гістограма розподілу сезонних наробітків комбайнів 
за загальними термінами їх експлуатації

Висновок. Сезонний наробіток комбайнів є інтегрованим 
показником ефективності їх роботи. У цілому його величина 
за рівних умов залежить від кількості відмов машин і витрат 
часу на їх усунення (ремонт). Тому для подальшого виявлення 
причин змін наробітку важливо встановити види відмов ком-
байнів за головними їх агрегатами (підсистемами), які безпо-
середньо виконують технологічний процес збору врожаю.
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У статті розглянуто можливості використання прогресивних ме-
тодів енергозабезпечення, запропоновано впровадження технології 
гравітаційного водопідйому та вдосконалених теплових насосів в
різних галузях сільського господарства.

Ключові слова: тепловий насос, гравітаційний водопідйомник, 
хладагент, теплозабезпечення.

Вступ. Проблеми теплозабезпечення і водопостачання 
сільськогосподарських об’єктів залишаються досить актуаль-
ними в нашій країні, особливо за часів світової економічної 
кризи.

Огляд патентно-інформаційних матеріалів та літератур-
них джерел щодо застосування технологій отримання альтер-
нативної енергії показав, що за допомогою теплових насосів 
можна вирішувати питання теплозабезпечення. У минулому 
столітті вже відбулося зростання виробництва теплових насо-
сів. Причиною такого явища були перша нафтова криза і по-
шук альтернативних джерел енергії. Але, на жаль, технологія 
теплових насосів ще не була достатньо добре відпрацьована і 
якість матеріалів залишала бажати кращого, їх строк експлу-
атації і коефіцієнт потужності були досить малі. З часом ажі-
отаж навколо теплових насосів знизився і на цілих 20 років 
вони були забуті.

З аналізу літературних джерел існуючих технічних рішень 
водопостачання виявлено, що вони потребують значних енер-
говитрат і мають низькі ККД [1].

Останнім часом вдосконалено технології і матеріали, які 
використовуються для виробництва теплових насосів і засобів 
водопостачання [2-4].

У всьому світі відбувається зростання попиту на теплові 
насоси як для промисловості, так і приватних потреб. У Німеч-
чині, США, Японії Швеції майже 30% всього опалення забезпе-
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чується тепловими насосами. Таке підіймання альтернативної 
енергетики обумовлено швидким зростанням цін на нафту, 
останніми роками ціна на нафту зросла майже в три рази. За 
прогнозами Світового енергетичного комітету, до 2020 року 
доля теплових насосів в теплозабезпеченні складатиме 75%.

Для вирішення проблеми енергозабезпечення і водопос-
тачання промислових і сільськогосподарських об’єктів пропо-
нується використання теплових гравітаційних енергетичних 
установок (ТГЕУ), які можна застосовувати як альтернативне 
джерело електроенергії з подальшим використанням її для різ-
них потреб (підготовки кормів, машинного доїння і т.д.) [3,4].

Викладення основного матеріалу. Технологія отри-
мання альтернативної енергії за допомогою теплових насосів 
отримує широке розповсюдження у світі.

Принцип дії теплового насоса аналогічний принципу дії 
холодильника, різниця лише в тому, що у випадку теплового 
насоса акумулюється не холод, а тепло.

Тепловий насос має чотири основних елементи: випарник, 
компресор, конденсатор, скидний клапан. Хладагент нагріва-
ється до температури 6-8˚С, відібравши тепло з навколишньо-
го середовища (землі, води, повітря), закипає і випаровується. 
Отримана пара стискається компресором, а при підвищенні 
тиску температура хладагента піднімається до 35-70˚С, ця 
температура віддається через теплообмінник конденсатора 
робочій рідині опалювального контуру, а хладагент конденсу-
ється. Скидний клапан скидає тиск, перепускаючи хладагент 
у випарник. Цикл замикається [2].

Не тільки зростання цін на енергоносії викликало ажіотаж 
навколо теплових насосів. Сама технологія їх застосування 
стала більш досконалою. Коефіцієнт потужності сучасних те-
плових насосів сягає 700%, температура подачі води +70˚С, 
термін експлуатації – близько 20 років.

Тепловий насос представляє собою ефективну заміну кот-
ла на рідкому, газовому паливі або електриці. Для приміщення 
площею 180 м2 необхідно10-12 кВт теплової енергії, яку мож-
на отримати двома заглибленими в землю (100 м) зондами.
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Переваги використання теплового насосу перед іншими
джерелами теплопостачання безспірні і наведено далі:

1. Економічність: низьке енергоспоживання за рахунок 
високого ККД теплового насосу (від 300% до 700%) дозволяє 
отримати на 1кВт витраченої електроенергії 3-7 кВт теплової 
енергії;

 - система довговічна, термін експлуатації ґрунтового зон-
да може сягати 100-150 років, опалювального контура – 100 
років. Єдиною частиною в установці, яка рухається, є компре-
сор, термін експлуатації якого складає 20 років і його можна 
легко замінити при необхідності;

 - відсутні закупівлі, транспортування, зберігання палива і 
розходу коштів, пов’язаних з цим;

 - звільняються значні території, необхідні для розміщення 
котельні, під’їзних шляхів і складів з паливом;

 - термін окупності обладнання не перевищує 6-8 опалю-
вальних сезонів.

2. Комфортність: тепловий насос працює стало, коливання 
температури і вологості в приміщенні мінімальні;

 - не потребує спеціальної вентиляції приміщення, де від-
бувається нагрівання води і теплоносія;

 - абсолютно вибухо- і пожежобезпечний;
 - обслуговування установки полягає у сезонному технічно-

му огляді і періодичному контролі режиму роботи.
3. Екологічність: екологічно чистий метод опалення, так 

як відсутня емісія СО2 та інших викидів, які призводять до 
руйнування озонового шару і кислотних опадів;

 - відсутні алергено – небезпечні викиди в приміщенні, оскіль-
ки не горить паливо, не використовуються заборонені хладагенти.

Насосно-силове обладнання для забезпечення водопоста-
чання сільськогосподарських об’єктів потребує для своєї робо-
ти електроенергії і ЛЕП, або палива для двигунів внутрішнього 
згорання, вітрової чи сонячної енергії (котрі також необхідно 
перетворити в електроенергію). Всі пересічні схеми є енерго-
ємними [1].

Таким чином, зменшення енерговитрат при експлуата-
ції систем водопостачання і підтримки необхідного напору, 
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одержання дешевої енергії для сільськогосподарських потреб 
є актуальним питанням. Вирішення цього питання цілком за-
безпечується впровадженням інноваційної технології гравіта-
ційного водопідйому на типовій гравітаційній енергетичній 
установці [3, 4].

На кафедрі МіЕСГВ факультету механізації сільського гос-
подарства МДАУ у 2004-2009 рр. було проведено дослідження 
за ініціативною тематикою на експериментальній установці 
«Система гравітаційного водопідйомника», коефіцієнт корис-
ної дії якої виявився 98,5%. Склад енергетичної установки 
такий: джерело живлення, базові ємкості для стиску повітря, 
транзитні ємкості, трубопроводи, крани для води і повітря, 
клапани герметизації і розгерметизації, гравітаційна башта, 
турбіна, генератор, блоки автоматичного регулювання, робо-
чий накопичувач води.

Підіймання води в накопичувач здійснюється за рахунок її 
витискання стиснутим повітрям з однієї транзитної ємкості в 
другу і так далі. Остання транзитна ємкість наповнює накопи-
чувач, з якого вода з максимальною потенціальною енергією 
направляється через трубопровід до турбіни для перетворення 
в кінетичну енергію електрогенератора. Енергія від електро-
генератора відводиться до споживача.

Технологія гравітаційного водопідйомну (ТГВ) та типова 
гравітаційна енергетична установка (ТГЕУ) дозволяють отри-
мувати дешеву електроенергію. ТГЕУ можливо ефективно ви-
користовувати у широкому діапазоні потужностей на великих 
і малих ріках, стоках водосховищ, каналах зрошувальних сис-
тем, при приливах і відливах в морях і океанах та інших місцях 
переміщення води, в яких можна використовувати перепад 
(∆Н) гравітаційного напору для стискання атмосферного по-
вітря з метою витиснення ним води з транзитних ємкостей в 
робочий накопичувач ТГЕУ.

Застосування ТГВ в ТГЕУ на річках і протоках не потре-
бує перекриття їх потоку і створення водосховищ з наступним 
затопленням величезних площ родючої землі, що покращує
екологію в місцях одержання електроенергії [3, 4].
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Вказані переваги і можливості інноваційної ТГВ в ТГЕУ ма-
ють величезне значення для всіх галузей виробництва і дозво-
ляють значно покращити рівень енергетичної забезпеченості
і природної екологічної чистоти навколишнього середовища.

Висновки. На даний момент теплові насоси є більш еко-
номічними, ніж котли на дизельному паливі або електричні, а 
в недалекому майбутньому, коли ціни на енергоносії зрівня-
ються з європейськими, вони стануть безперечними лідерами 
і будуть перевершувати навіть газові котли.

Тепловий насос є закінченою системою, але при необхід-
ності на об’єктах можуть бути створені системи автоматизації 
і диспетчеризації інженерних мереж. Такі системи автома-
тизації забезпечують економію енергоресурсів, високий ком-
форт, підвищують ресурс всього технологічного обладнання і 
дозволяють знизити затрати на його обслуговування [2].

Застосування ТГЕУ для виробництва електроенергії не по-
рушує екологічних умов, створених природою. Для надійної 
експлуатації ТГЕУ необхідна повна автоматизація послідов-
ності всіх операцій і співпадання за часом виконання [4].

Рівень автоматизації ТГЕУ повинен виключати людський 
фактор з системи управління. Використання теплових насо-
сів і типових гравітаційних енергетичних установок дозволя-
ють забезпечити сільськогосподарське виробництво дешевою 
енергією.
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Розроблено нову конструкцію фрезерного культиватора для об-
робітку ґрунту під штучні насадження. Наведено результати дослі-
джень експериментального зразка фрезерного агрегату. Зроблено 
пропозиції щодо вдосконалення конструкції агрегата для підготовки 
лісокультурних площ.

Ключові слова: штучні насадження, підготовка лісокультурної 
площі, обробіток ґрунту, культивація.

Сучасний стан питання. Забезпечення сталого розвитку 
лісового господарства, спрямованого на посилення екологіч-
них, соціальних та економічних функцій лісів України – головна 
мета Державної програми «Ліси України» на 2002-2015 роки, 
стратегічним завданням якої є подальше нарощування площі, 
стійкості, продуктивності лісових насаджень на основі засто-
сування лісокультурних методів та забезпечення ведення зба-
лансованого і невиснажливого лісокористування.

Для розв’язання проблеми безперервного і невиснажливо-
го лісокористування, вирощування високопродуктивних лісо-
вих насаджень, одержання максимального лісівничого ефекту 
першочергове значення має відтворення лісових ресурсів.

Дослідження палеографії і палеоботаніки [2] показали, що 
ліси з прадавніх часів, будучи складовою частиною природи, 
розвивалися за її законами, виконуючи притаманні їм функ-
ції. Поява людини супроводжувалася, як відмічають автори, 
виконанням лісами господарської функції. Поряд із законами 
природи на ліс починають впливати й економічні закони, дія 
яких значною мірою посилюється із розвитком суспільства, 
що значно збільшує потреби в деревині. Результатом надмір-
ної експлуатації лісів за відсутності науково обґрунтовано-
го ведення лісового господарства стало виснаження лісових 
ресурсів. Такі шкідливі явища, як ерозія грунтів, розвиток 
ярів, зсувів, катастрофічних масштабів повені є результатом 
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різкого зниження лісистості. Великомасштабні осушуваль-
ні роботи понизили рівень ґрунтових вод, що призвело до
всихання лісів.

Щорічний обсяг заготівлі деревини в лісах України скла-
дає 14-15 млн м3, з них 43-45 відсотків припадає на головне 
користування, при якому переважають суцільно-лісосічні спо-
соби рубок, загальна площа яких складає близько 35 тис. га.

До VIII ст. лісорозведення та лісовідновлення лісів прак-
тично не проводилося. У 1723 році було видано спеціальну 
інструкцію з розведення лісів для потреб флоту [1]. Для забез-
печення лісовідновлення з’являються нормативні документи 
з експлуатації лісів та раціональних способів рубки. Особли-
ва увага приділялася визначенню розміру лісокористування. 
Правилами лісовпорядкування від 1859 року замість вибірко-
вих рубок кращих дерев передбачалося впровадження суціль-
них рубок головного користування.

В Україні кожний другий гектар лісу – штучно створений, 
тому і лісистість території постійно зростає, хоча для досяг-
нення оптимальних її показників (в межах 20%) необхідно 
додатково створити близько 2 млн га лісових насаджень. У 
місцях інтенсивної лісогосподарської діяльності спостерігаєть-
ся заміна головних порід супутніми. Підріст головних порід, 
який з’являється в стиглих і перестиглих деревостанах, майже 
повністю знищується при суцільно-лісосічних способах рубок. 
Тому при такому способі ведення господарства відтворення 
лісів проводиться штучним шляхом, при цьому повною мірою 
слід використовувати природне відновлення як головних, так 
і супутніх порід.

При вирішенні комплексу питань, пов’язаних із лісовід-
новленням, важливе значення має вплив способів лісовіднов-
лення на ґрунтово-біологічні процеси в лісових екосистемах.

Мета досліджень. Дослідження показують [3, 4, 6], що 
властивості ґрунтів після проведення рубок дещо погіршу-
ються. Значний вплив на ґрунти чинить його обробіток під 
штучні насадження. Аналіз літературних джерел свідчить, що 
питанням підготовки лісокультурної площі і обробітку ґрунту 
присвячено багато робіт. Однак до теперішнього часу не виро-
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блено загальної території обробітку лісових ґрунтів. Звичайні 
прийоми, розроблені для сільськогосподарського виробництва, 
не враховували особливості лісових грунтів, що несприятливо 
впливало на їх властивості. Недостатньо розроблено якісні оці-
ночні показники оброблених під штучні насадження грунтів. 
Усі оціночні критерії даються лише на основі успішності рос-
ту лісових культур до їх змикання, або ж на кінець першого 
класу віку, без урахування змін, що відбуваються в ґрунтових 
комплексах. Немає чіткої уяви про тривалість впливу агро-
технічних заходів на ріст і розвиток штучних насаджень [6]. 
Для розроблення перспективних технологій створення лісових 
культур необхідно зробити оцінку ефективності впливу як тех-
нології в цілому, так і окремих її агротехнічних елементів.

Перед створенням штучних насаджень лісокультурна пло-
ща може бути підготовлена за допомогою вогню, хімічними 
або механічними засобами обробки. Останні є головними для 
обробітку лісових площ. Однак відсутність достатньої кількос-
ті машин та механізмів і невідповідність технологічних засо-
бів, що використовуються, умовам робіт, призводить до того, 
що рівень механізації на лісовідновленні залишається досить 
низьким. На схемі, запропонованій В.С. Шумаковим і В.Н. Ку-
раєвим [6], представлено варіанти, засоби та знаряддя, а та-
кож кінцеві результати способів обробітку лісових ґрунтів. Як 
відмічають автори, найбільш давнім способом підготовки лісо-
культурної площі є спалювання порубних залишків на зрубах. 
Однак багато лісоводів виступають проти такого способу під-
готовки лісокультурних площ [3]. Так, Н.П. Ремезов, П.С. По-
гребняк, відмічаючи негативну сторону способу, вказують на 
великі втрати зв’язаного азоту і органічної речовини. Однак в 
літературі є дані про позитивний вплив вогню на лісові ґрунти 
[5], який полягає в тому, що при згоранні лісової підстилки 
втрачається до 50% загального азоту, в той же час значно збіль-
шується кількість мінеральних форм азоту, активується його 
біологічна акумуляція. Як відмічають автори, нітрифікація 
стає домінуючим біохімічним процесом. Це свідчить про по-
кращення лісорослинних властивостей грунту, хоча переваж-
на більшість дослідників схиляється до того, що спалювання
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порубкових залишків на зрубах може використовуватися для 
сприяння природному та штучному відтворенню лісів.

Основними способами обробітку і підготовки лісокуль-
турної площі в даний час залишаються механічні способи її 
обробки. За даними Шумакова і Кураєва [6], способи меха-
нічної обробки грунту діляться на дві основні групи: суцільні 
та часткові. Cуцільний обробіток лісових грунтів можливий 
за умови раціональних способів очистки, пониження висоти 
пеньків або ж розкорчування зрубів. Однак в процесі корчу-
вання пеньків на зрубах значною мірою порушуються верхні, 
найбільш родючі, шари грунту. Тому, як правило, грунт на лі-
сокультурних площах обробляється борознами, що не забезпе-
чує відповідних умов для росту штучних насаджень. Пеньки, 
що залишаються на зрубах, сприяють розповсюдженню шкід-
ників і захворювань лісових насаджень, погіршують умови 
роботи машин та механізмів. Міжряддя залишаються необро-
бленими, а трав'яна рослинність складає конкуренцію для рос-
ту та розвитку саджанців, особливо в перші два-чотири роки.

Заслуговує на увагу такий спосіб підготовки лісокультурної 
площі, який починає впроваджуватися у господарствах галу-
зі. Після проведення рубок головного користування, суцільних 
санітарних рубок вся лісокультурна площа обробляється хі-
мічними засобами для знищення трав'яної рослинності. Після 
чого нарізуються плужні борозни на невелику глибину (6-8 см), 
з метою вилучення опаду та дернини і подальшою посадкою 
сіянців у мінералізований шар ґрунту та доглядами за ними.

В агрохімічному відношенні найбільшу цінність для рос-
ту саджанців має дрібна фракція ґрунту, яка створює кращі 
умови для розвитку кореневої системи. Подрібнена фракція 
ґрунту з рештками трав’яної рослинності, органічного скла-
ду дозволяє створити додатковий запас біологічних, хімічних 
та мінеральних елементів для живлення саджанців у штучних 
насадженнях.

Найбільш ефективним способом досягнення цієї мети є за-
стосування фрезерних робочих органів, що забезпечують якіс-
ний обробіток ґрунту.

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



234 Технічні науки

Матеріали досліджень. Фрезерні культиватори, що ви-
пускаються промисловістю для лісового господарства, не 
повною мірою відповідають вимогам технології створення 
штучних насаджень. Практично всі вони призначені для ро-
боти на зрубах після полосної або суцільної розчистки площі 
від пеньків. Культиватори всіх видів не мають системи захис-
ту від попадання порубкових залишків, коріння у фрезерний 
робочий барабан, що супроводжується його пошкодження-
ми, зниженням продуктивності роботи агрегата. Всі фрезерні 
культиватори, що серійно випускаються для лісового госпо-
дарства, агрегатуються з тракторами класу 1.4, 3, що супро-
воджується великими енерговитратами. Також обмеженість 
у використанні таких агрегатів обумовлюється висотою пе-
решкод у вигляді пеньків, які може долати агрегат при ви-
конанні технологічних операцій. У зв’язку з цим науковий і 
практичний інтерес представляють дослідження, спрямовані 
на розроблення технологій створення штучних насаджень із 
застосуванням фрезерних культиваторів, вивченням динамі-
ки їх роботи при фрезеруванні ґрунту і подоланні перешкод.

Результати досліджень. Фрезерний культиватор КФП-0.7
(рис.), розроблений співробітниками кафедри технології лісо-
господарського виробництва НУБіП України, оснований на 
принципі роботи лісового фрезерного універсального куль-
тиватора ФЛУ – 0.8. Конструкція розробленого культиватора 
КФП-0.7 передбачає захист робочих ножів від попадання по-
рубкових залишків, можливість подолання перешкод у вигляді 
пеньків, збільшення частоти обертання фрезерного барабану, 
збільшення швидкості руху агрегата при обробітку ґрунту.

Культиватор фрезерний смуговий КФП-0.7 складаєть-
ся із несучої рами (1), на якій встановлено конічний редук-
тор (2), а також ланцюговий механізм з системою зчеплення 
(3). На фрезерному барабані (4) знаходяться захищені ріжу-
чі ножі (5), закріплені на запобіжних дисках. Диски захища-
ють робочі ножі від попадання порубкових залишків, а також 
зменшують динамічні навантаження. Рама культиватора має 
можливість підійматися угору за рахунок виконавчих гідро-
циліндрів, встановлених на навісці трактора. Висота підйому 
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рами – 0,6 м. Для регулювання глибини фрезерування ґрунту 
на тракторній навісці встановлено обмежник опускання фре-
зерних робочих органів на задану глибину обробітку 10 см і 
15 см. Особлива увага була приділена якості обробітку ґрунту. 
Так, для знищення трав’яної рослинності повинен бути вста-
новлений оптимальний рух агрегату та крок подачі на ріжучий 
ніж. Крок подачі на ріжучий ніж не повинен перевищувати 
8-10 мм на один оберт фрезерного барабану. Розміри часток 
грунту при фрезеруванні не повинні перевищувати 4-5 мм, 
що досягається кількістю робочих органів, встановлених на 
фрезерному барабані.

Рис. Фрезерний культиватор КФП-0.7: 1 – рама культиватора; 2 – редуктор; 
3 – ланцюговий механізм; 4 – фрезерний барабан; 5 – ріжучі ножі

Відомо, що розміри шматків грунту залежать від співвід-
ношення швидкості руху агрегату і кутової швидкості обер-
тання фрезерного барабана. Розміри шматків грунту при її 
фрезеруванні можна визначити за формулою

В = 6·1000Vд/ZN, (1)

де В – розмір шматків фрезерування грунту, мм;
Vд – робоча швидкість руху фрезерного культиватора,

м/сек;

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



236 Технічні науки

Z – кількість робочих ножів, встановлених на фрезерному 
барабані, шт.;

N – кількість обертів фрези культиватора за хв.
З формули (1) видно, що чим більше ножів на фрезерному 

барабані і його оберти, тим менше розміри шматків грунту, 
що відрізаються від грунту, отже, можна збільшити при цьо-
му і швидкість руху трактора. Для КФП-0.7 середньо статис-
тичне значення розмірів шматків грунту на першій передачі 
коробки швидкостей трактора склало – 2,6 мм. Використання 
математичної формули (1) для обертального руху фрезерного 
барабану знизу нагору не дає точності в обчисленнях і визна-
ченні розмірів шматків грунту, що відриваються, тому що у 
формулі не враховано відцентрові сили для перевороту грунту 
через фрезерний барабан, вагу самого грунту, його вологість.

У процесі випробувань було запропоновано удосконале-
ну систему огородження робочих органів, що складається із 
комплексу запобіжних пластин, що також додатково зменшує 
розміри частинок грунту.

Висновки. Критерієм роботи фрезерного агрегата є зни-
щення трав’яної рослинності і якість обробітку грунту. Про-
веденим дослідженням встановлено, що трав’яна рослинність 
знищується на 85-90%, що залежить від якості проведен-
ня очищення лісосік від порубкових залишків та кількості 
пеньків. Розміри частинок грунту не перевищували 5-7 мм,
 щільність грунту зменшилася в 1,5 раза.
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У статті розглянуто типи висівних апаратів зернових сівалок. Про-
аналізовано їх переваги та вади. Запропоновано конструкцію вібра-
ційного висівного апарату та методику первинних розрахунків його 
основних параметрів – частоти та напряму коливань. Побудовано графік
визначення режиму роботи апарату залежно від цих параметрів.

Ключові слова: висівний апарат, вібрація, параметри вібрації, 
вібраційний висів.

Постановка проблеми. Рядовий висів зернових культур 
потребує сталості потоку насіння, що виходить з висівного апа-
рату, тобто потік повинен йти без розривів та пульсацій. Усі 
елементи сівалки, які забезпечують транспортування насіння 
у борозну (насіннєпровід, сошник), в кращому випадку, збері-
гають сталість створеного потоку. Тому висівний апарат, який 
формує потік, є найбільш відповідальною частиною сівалки.

Класичним та найбільш поширеним є котушковий висів-
ний апарат, але особливості його конструкції не дозволяють 
збільшувати ширину захвату сівалки звичайним збільшенням 
їх кількості. Частковим рішенням цієї проблеми було створення 
зчіпок з декількох сівалок. З часом були розроблені сівалки з 
централізованим пневматичним висівним апаратом. Така кон-
струкція дозволяла значно збільшити ширину захвату без зна-
чного ускладнення конструкції, але деякі агротехнічні вимоги, 
зокрема нерівномірність висіву між апаратами, не завжди
дотримувалися.

У зв’язку з цим актуальною є проблема розроблення кон-
струкції висівного апарату, який би дозволив збільшувати ши-
рину захвату сівалки без погіршення якості її роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліди 
А. Мачкаріна [1] показали, що вібраційний висівний апа-
рат, що працює в режимі «без підкидування», дає пульсацію 
потоку насіння. Тому він запропонував на виході з апарату
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застосовувати вирівнювач потоку. Це ускладнює конструк-
цію. Крім того, для визначення найбільшої середньої швид-
кості руху насіння взагалі рекомендується використовувати 
експериментальну номограму [2], оскільки різноманітність 
фізико-механічних властивостей насіння не дає можливості 
достатньо точно визначити цей параметр теоретично.

Метою роботи є розроблення удосконаленої конструкції 
вібраційного висівного апарату зернової сівалки та теоретич-
не дослідження основного технологічного параметра, який 
впливає на якість його роботи.

Результати досліджень. З урахуванням перелічених вад 
та переваг нами було запропоновано конструкцію вібраційно-
го висівного апарату (рис. 1).

Рис.1. Структурна схема вібраційного висівного апарату:
1 – транспортуючий жолоб; 2 – активний віброзбудник;

3 – реактивний віброзбудник; 4 – віброізолятор; 5 – бункер

Працює запропонований висівний апарат таким чином. 
Насіння самопливно поступає з бункера на транспортуючий 
жолоб, закріплений на двох віброізоляторах. Активний віброз-
будник при обертанні передає імпульс на реактивний віброз-
будник, який закріплено на жолобі, що транспортує. Причому 
активний віброзбудник може змінювати своє положення від-
носно реактивного віброзбудника, змінюючи кут вібрації.

Розглянемо фізико-механічний процес створення вібра-
ційного руху.
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Диференційні рівняння руху частки у висях xOy, жорстко 
пов’язаних з поверхнею, що вібрує, мають вид: 

m
..
x = mAω2cosβsinωt – mgsinα + F; (1)

m
..
y = mAω2sinβsinωt – mgcosα + N. (2)

Вісь Ох спрямована вздовж, а вісь Оу – впоперек поверхні 
(рис. 2).

Рис.2. Схема сил, що діють на об’єкт транспортування

Поперечна складова сили інерції, що переносить, буде:

J = mAω2sinβ,
де m – маса частки; A – амплітуда коливань; ω – частота ко-
ливань; β – кут нахилу траєкторії коливань відносно поверхні 
(кут вібрації).

Поперечна складова сили тяжіння:

P = mgcosα,
де α – кут нахилу поверхні до горизонту; g – прискорення 
вільного падіння.

При x ≥ 0

F = –fN, (3)

де f – коефіцієнт тертя ковзання частки по поверхні; N – нор-
мальна реакція поверхні; F – сила опору руху частки (сила
сухого тертя).

N = N(t) = mgcosα – mAω2sinβ. (4)
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Частка буде рухатися без відриву від поверхні (режим «без 
підкидування») при N(t) ≥ 0.

Тобто

 2 sin 1
cos

A
g

Ω = ≤ . (5)

Для горизонтальної площини (α = 0)

 2 sin 1A
g

Ω = ≤ ; (6)

де Ω – параметр перевантаження.
Режим «з підкидуванням» визначиться з умови польоту 

частки, тобто коли нормальна реакція N(t) = 0. Тоді параметр 
перевантаження

 2 sin 1A
g

Ω = ≥ . (7)

Найбільша середня швидкість руху частки «без підкиду-
вання» буде при Ω = 1, тобто для граничного стану

 2 sin 1A
g

Ω = = . (8)

Звідси можна визначити амплітуду коливань при задано-
му значенні кута вібрації або навпаки – кут вібрації при за-
даній амплітуді.

Спираючись на ці дані, нами було вирішено використову-
вати режим «з підкидуванням». Найбільша середня швидкість 
в цьому режимі спрощено визначається за рекомендацією [3]:

V ≈ ωcosβ. (9)

Основним показником для визначення параметрів вібра-
ційного висівного апарату рядової сівалки буде норма висіву. 
Базовою обираємо сівалку СЗ-3,6. Максимальна норма висі-
ву цієї сівалки – 250 кг/га. Швидкість сівалки – 11,7 км/г. 
При таких значеннях об’ємна швидкість потоку насіння через 
один висівний апарат з урахуванням об’ємної маси пшениці
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650-810 кг/м3 складе 20-25 см3/с. Параметри лотка, що тран-
спортує, приймаємо такі: форма лотка – прямокутник, ши-
риною b = 4 см (ширина котушки висівного апарату сівалки 
СЗ-3,6), висота – h ≥ 2A. Причому, бажано приймати A = 2lmax 
[4], де lmax – найбільший розмір частки, що транспортується. 
Найбільший розмір зернини пшениці є довжина, яка, в серед-
ньому, складає 5 мм, приймаємо A = 10 мм = 1 см. Висота 
лотка, відповідно, b = 2A = 2 см. Площа поперечного перерізу 
лотка – Sлотка = 8 см2. Лінійна швидкість руху потоку насіння 
складе:

Vл = q / S, (10)

де q – об’ємна швидкість потоку насіння через один висівний 
апарат.

Відповідно до прийнятих величин q, лінійна швидкість 
руху потоку насіння буде Vл = 2,51 см/с – 3,125 см/с. Тоді час-
тота коливань лотка визначиться з (9):

ω = (Vл / Acosβ)k, (11)

де k – емпіричний коефіцієнт, який враховує фізико-механічні 
властивості тіл, що взаємодіють. А саме – коефіцієнт внутріш-
нього тертя насіння, коефіцієнт тертя насіння по поверхні 
лотка. За рекомендацією [4], k = 1,1-1,3. Приймаємо k = 1,2. У 
формулі (11) змінною величиною візьмемо кут вібрації β. Тоді 
частота коливань, що визначається за цією формулою, складе 
ряд значень, зведених в таблиці 1 для Vл = 2,51 см/с та 2 для 
Vл = 3,125см/с.

Таблиця 1
Частота коливань лотка при заданих кутах вібрації

β, град 10 20 30 40 50 60 70 80

ω, с-1 3,1 3,24 3,5 3,9 4,7 6,02 8,8 17,3

Таблиця 2
Частота коливань лотка при заданих кутах вібрації

β, град 10 20 30 40 50 60 70 80

ω, с-1 3,8 4,0 4,33 4,9 5,8 7,5 11,0 21,6
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Виходячи з максимальних значень частоти коливань та 
кута вібрації, визначимо за формулою (8) параметр переван-
таження Ω = 0,47. Таке значення параметра перевантаження 
відповідає режиму «без підкидування». Визначимо величини 
частоти коливань та кута вібрації для граничного режиму, 
тобто для Ω = 1 и зведемо результати в таблицю 3.

Таблиця 3
Частота коливань лотка при заданих кутах 

вібрації для граничного режиму

β, град 10 20 30 40 50 60 70 80

ω, с-1 75 53,53 44,27 39,05 35,77 33,64 32,29 31,55

Графічно зобразивши величини частоти коливань лотка 
при заданих кутах вібрації для граничного режиму з таблиці 3 
отримуємо криву, що розподіляє співвідношення параметрів 
β та ω на режими «без підкидування», та «з підкидуванням» 
(рис. 3). Для точок, розташованих під кривою, співвідношення 
частоти коливань лотка та кута вібрації забезпечує режим «без 
підкидування». Над кривою – «з підкидуванням».

Рис.3. Розподіл параметрів відносно параметра перевантаження

Використовуючи запропонований графік, можна визначи-
ти необхідні значення параметрів вібрації висівного апарату, 
що проектується з урахуванням необхідного режиму роботи.

Прийняті припущення, різноманітність фізико-механічних 
властивостей насіння в межах одного сорту та наявність
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емпіричних коефіцієнтів потребують експериментальних до-
сліджень для прийняття кінцевих рішень щодо параметрів та 
режимів роботи вібраційного висівного апарату.

Висновки:
1. Запропоновано принципову схему вібраційного висів-

ного апарату рядового висіву.
2. Запропоновано методику попереднього розрахунку 

основних параметрів та режимів роботи вібраційного висів-
ного апарату.

3. Наведено графік залежності режиму роботи висівного 
вібраційного апарату від співвідношення частоти коливань 
лотка та кута вібрації.
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Наведено результати теоретичних досліджень процесу роботи 
пружинного загортача та показано вплив його основного технологіч-
ного параметра на якість загортання насіння.

Ключові слова: пружинний загортач, кут установки, дальність 
переміщення ґрунту.

Постановка проблеми. Підвищення врожайності цукро-
вих буряків є основною метою при вирішенні більшості за-
вдань, які пов’язані із удосконаленням технологічних процесів 
робочих органів просапної сівалки. Одним із найважливіших 
етапів вирощування є посів насіння. Посів повинен забезпе-
чити найбільш сприятливі умови для проростання насіння і 
подальшого розвитку рослин, що дає можливість прискорити 
їх появу на денній поверхні і, як результат, збільшити врожай-
ність культури. Загортання насіння в ґрунт є заключною ста-
дією посіву, при якій відбувається утворення умов найбільш 
сприятливих для його проростання. Однак в реальних умовах 
загортанню насіння приділяється дуже незначна увага з боку 
виробників сівалок і, як наслідок, ця важлива операція ви-
конується разом з прикочуванням, або за допомогою загор-
тальних систем (трубчасті, пластинчасті загортачі, ланцюгові 
шлейфи), що в свою чергу веде до змішування верхніх (сухих) 
і нижніх (вологих) шарів ґрунту, а це може значно впливати на 
швидкість проростання насіння.

У зв’язку з цим актуальною є проблема удосконалення тех-
нології загортання насіння і конструкції загортачів просапної 
сівалки, яка спрямована на покращення умов проростання 
насіння.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогод-
нішній день існує чітко сформований принцип загортання 
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насіння цукрових буряків, який виконується різними типами 
загортачів шляхом переміщення в борозну змішаних шарів 
ґрунту різних горизонтів, що є їх основним недоліком. Дослі-
дження, які були проведені в роботах [1-3], показали, що по-
трібен подальший розвиток конструкцій загортачів, а також, 
що пріоритетним напрямком удосконалення є поетапне роз-
ділення процесу загортання насіння спочатку вологими, а по-
тім укривання всієї борозни верхніми більш сухими шарами 
ґрунту. Найбільш придатною для подальших досліджень є кон-
струкція загортачів пружинного типу. Основними перевагами 
таких загортачів є: простота конструкції, легкість налашту-
вання та за рахунок їх пружної дії на ґрунт відбувається не 
тільки самоочищення від рослинних решток, а і від налипання 
вологого ґрунту. Аналіз існуючих конструкцій пружинних за-
гортачів [4-6] показав (рис.1), що всі вони мають схожу будову 
і відрізняються лише розміщенням робочої поверхні в верти-
кальній або горизонтальній площині.

  

Рис.1. Існуючі конструкції пружинних загортачів

Метою роботи є розроблення удосконаленої конструкції 
пружинного загортача та теоретичне дослідження основного 
технологічного параметра, який впливає на якість його роботи.

Результати досліджень. Для проектування нової кон-
струкції робочого органа нами було сформульовано основні 
вимоги до його роботи, а саме – загортач повинен: спочатку 
зрушувати нижні вологі шари ґрунту в борозну, тим самим 
укривати висіяне насіння; укривати загорнуту борозну верх-
німи шарами ґрунту; утворювати ефект мульчування.

З цією метою новий загортач виконано у вигляді пружини 
(рис. 2) і має три складові частини. Основна частина має стри-
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жень 1, в нижній частині якого розміщений робочий елемент 
у вигляді пластини 2, яка встановлена в горизонтальній пло-
щині під кутом до напрямку руху і служить для переміщення 
верхніх шарів ґрунту поверх борозни. На кінці загортача роз-
міщений зрушувач 3 вологих шарів ґрунту, який встановле-
ний під кутом у вертикальній площині і розміщений вздовж 
борозни. Загортач працює таким чином: під час руху сівал-
ки розміщений в зоні борозни над висіяним насінням зрушу-
вач зміщує нижні вологі шари ґрунту на насіння, після чого 
ґрунт, який переміщується пластинчастою частиною загорта-
ча, накриває закриту борозну. За рахунок бокового зміщення 
пластинчастою частиною загортача шару ґрунту утворюється 
ефект мульчування.

Рис.2. Конструктивна схема удосконаленого загортача просапної 
сівалки: 1 – стрижень пружини; 2 – пластина; 3 – зрушувач

Основним технологічним параметром удосконаленого за-
гортача є кут установки в горизонтальній площині його плас-
тинчастої частини, яка забезпечує відокремлення необхідного 
об’єму верхнього шару ґрунту і зміщення його в бік борозни. 
Оскільки при роботі загортача насіння спочатку укривається 
нижніми вологими шарами ґрунту, а потім вже верхніми, то 
необхідно, щоб дальність їх змішення під дією загортача була 
максимальною.

Для аналізу роботи удосконаленого загортача розглянемо 
процес його взаємодії з ґрунтом. При теоретичному розгляді 
поведінки шару ґрунту в процесі дії на нього пластинчастої 
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частини загортача робимо припущення про дискретну його 
будову. Оскільки в період посіву ґрунт є достатньо сипким 
середовищем, то його рух будемо розглядати як рух окремих 
часток. Для обґрунтування кута установки пластинчастої час-
тини загортача, яка забезпечує зміщення ґрунту в бік борозни, 
дослідимо дію загортача як клина на частку (рис. 3). На частку 
діють: сила ваги –  mg , сила тертя частки ґрунту об поверх-
ню загортача –  

1 1F f N=  і сила тертя часток ґрунту об ґрунт 
 

2 2F f mg= .

Рис.3. Схема швидкостей і сил, які діють на частку ґрунту

Аналіз сил, діючих на частку під дією загортача як клина в 
горизонтальній площині, показує, що поступальна швидкість 
 
ПV  в точці дотику розкладається на нормальну  

ПnV  і дотичну 
 
ПV  (рис. 3):

 sinПn ПV V= ,  sinПn ПV V= ,

де β – кут установки загортача.
Абсолютна швидкість руху частки ґрунту  

aV  розкладаєть-
ся на нормальну  

nV  і дотичну  V . Складова  V  з’являється в 
результаті захоплення часток ґрунту поверхнею пластини.

Запишемо основне диференціальне рівняння динаміки 
руху частки ґрунту [7] по поверхні загортача:

 ma F= , (1)

де  a  – прискорення,  a V= & ;
 F  – рівнодіюча всіх активних сил.
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В даному випадку:
 ( )1 2 1 2 cosF F F Nf f mg= + = − + , (2)

де  
2 sin( )N f mg= + .

Після підстановки (2) в (1) отримуємо:
 ( ) ( )2 1 sin cosV gf f= + − +  
& . (3)

Із рис. 3 видно, що:
 ( ) 2 2sin / /n a n nV V V V V+ = = + , (4)

 ( ) 2 2cos / /a nV V V V V+ = = + . (5)

Підставимо (4) і (5) в (3):
 2 2

2
1

n

n

V V
dV gf dt

f V V
+

=
−

. (6)

Інтегруючи, знаходимо:
 ( )( )

( )( )
( )

2 2 2
1 12

1 2 2 2
1 1

2 2
2 2

1 22 2

1 1
1ln

1 1

ln

n n

n

n n

n n
n n n

n n

f V f V V V
V f

f V f V V V

V V V V
V V V V f gf t C

V V V V

+ + + + +
+ −

+ − + + +

+ + +
− + + − = +

+ + −
, (7)

де С – постійна інтегрування.
Визначаючи С при початкових умовах t = 0, N(t=0) = 0, із 

(7) маємо:

 
( ) ( )

( ) ( )

( )

2
1

1

1
2 2 2

1 1

2 2 2
1 1

2 2
22 2

1 1
ln

1 1

1

f

n n

n

n n

f

n
n

n

V f f V V V
V

V f f V V V

V V V gf t
V V V

+
− + − + +

×
 + + − + +


 
 × + − + = + +    

.  (8)
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Із (8) видно, що швидкість  V  прямує до деякої межі (сили 
тертя частки ґрунту об загортач і об ґрунт рівні). Цю межу мож-
на визначити із (3) за умови  0V =&  або  ( ) ( )1 sin cosf + = + .

Тоді  ( ) 1/ 1/ntg V V f+ = = ,  1nV V f= .

Швидкість зміщення частки ґрунту за напрямком руху ви-
значається величиною проекції абсолютної швидкості  

aV  на 
вісь OX:

 2 2 2
10, cos cos 1 cosx a n ПX V V V V V f∑ = = = + = + .

Після підстановки величин швидкостей  
nV  і  V , а також 

кута α отримаємо:
 ( )( )2 2

1 11 sin cos arcsin 1/ 1x ПV V f f= + ⋅ + − . (9)

Швидкість зміщення частки ґрунту на середину борозни 
визначається величиною проекції абсолютної швидкості  aV  на 
вісь OY:

 2 2 2
10, sin sin 1 siny a n ПY V V V V V f∑ = = = + = + .

Після підстановки величин швидкостей  
nV  і  V , а також 

кута α отримуємо:
 ( )( )2 2

1 11 sin sin arcsin 1/ 1y ПV V f f= + ⋅ + − . (10)

Максимальна дальність зміщення частки ґрунту після схо-
ду із поверхні пластини, якщо розглядати її рух як рух част-
ки по нерухомій горизонтальній площині [8] можна визначити 
підстановкою рівнянь (9) і (10) швидкості зміщення часток 
ґрунту по осі OX і OY в рівняння максимальної довжини шля-
ху, який пройдений часткою:

 2
2/ 2ПL V f g= . (11)

Після відповідних перетворень отримаємо дальність змі-
щення часток ґрунту. При

 
( )2 2 2 2

1 22
1

1sin 1 cos arcsin / 2
1

x ПL V f f g
f

 
 = + −
 + 

,
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( )2 2 2 2

1 22
1

1sin 1 sin arcsin / 2
1

y ПL V f f g
f

 
 = + −
 + 

.

Максимальна дальність переміщення ґрунтових часток за-
гортачем:

 
( ) ( )

2 222 2 2
1 1 1

2

sin 2 2 1 2 cos 2 sin 2 sin 2
2
П

xy x y
VL L L f f f

f g
= + = + − − + . (12)

Аналіз виразу (12) показує, що дальність зміщення час-
ток ґрунту збільшується із збільшенням кута атаки загортача 
β і швидкості його переміщення VП . При графічному аналізі 
з’ясовуємо, що раціональним кутом установки пластинчастої 
частини загортача в горизонтальній площині (при сучасних 
швидкостях руху просапних сівалок VП = 2 – 2,5 м/с) буде кут 
β = 20 – 30о.

Висновки:
1. Використання нової конструкції загортача буде сприя-

ти підвищенню врожайності цукрових буряків і покращенню 
економічних показників їх виробництва.

2. Теоретично встановлено вплив кута установки плас-
тинчастої частини загортача на дальність відгортання верхніх 
шарів ґрунту в бік борозни, раціональними значеннями якого 
можна вважати β = 20 – 30о.

3. Для визначення інших технологічних характеристик 
удосконаленого загортача потрібні додаткові експерименталь-
ні дослідження.
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оплаты труда в Украине с точки зрения законодательно-нормативной базы.

Л.П. Марчук. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.

Рассмотрены сущность, основные принципы, цели и задачи техноло-
гической политики в Украине. Освещены особенности современного тех-
нологического развития отечественного производства. Определена сис-
тема мер технологической политики, способных существенно ускорить 
позитивные преобразования в технологической сфере.

О.Р. Полишкевич. ПEРСПEКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНEРГEТИ-
ЧЕСКОГО ПOТEНЦИAЛА КУКУРУЗЫ В НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Рассмотрены пути выхода из топливного кризиса Украины за счет 
получения этанола из кукурузы. Обоснован проект строительства завода 
по производству биоэтанола.

Т.А. Бурова. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

В статье проведено исследование этапов процесса оценки 
эффективности хозяйственной деятельности предприятия и формиро-
вание алгоритма мониторинга внедрения сбалансированной системы
показателей.

C.С. Гринкевич. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОМПОНЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.

В статье проведен обзор основных теорий, которые концептуали-
зируют функционирование компонент трудового потенциала в условиях
информационного общества.
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Е.В. Орленко. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

В статье рассмотрено современное состояние налогообложения 
сельскохозяйственных предприятий в условиях принятия нового Налого-
вого кодекса Украины. Раскрыты особенности развития аграрной отрасли 
в современных условиях и предложены пути совершенствования налого-
обложения.

Н.І. Степаненко. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИ-
РОВАНИЯ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ.

В статье определены актуальные проблемы разработки теорети-
ческих и методологических основ маркетинговой товарной политики 
сельскохозяйственных предприятий.

Н.А. Мазур. ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОГО РЫНКА В УКРАИНЕ.

Рассмотрены имеющиеся проблемы мирового продовольственного 
рынка, а также стратегические направления развития аграрного потен-
циала Украины и проблемы его реализации в условиях глобализации.

О.Н. Загурский, М.В. Пивторак. ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

В статье предложен авторский подход к оценке рисков финансово-
хозяйственной деятельности предприятия в условиях неопределеннос-
ти. Усовершенствована методика оценки комплексного показателя риска 
предприятия. На основе обобщений сформированы выводы и практичес-
кие рекомендации по усовершенствоанию системы управления рисками 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Ю.П. Макаренко. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
УКРАИНЫ.

В статье рассмотрена современная хозяйственная структура в аграр-
ном производстве Украины. Охарактеризована роль предприниматель-
ства в формировании системы производственных отношений

А.П. Величко. РАЗВИТИЕ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЛО-
ГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ В АПК УКРАИНЫ.

Исследованы особенности организации контроля логистической 
цепи в современном АПК Украины и обоснованны перспективные пути 
интеграции отдельных звеньев агробизнеса. Предложена классификация 
форм контроля цепи создания ценности аграрной продукции и авторское 
определение понятий «агрологистическая система» и «логистическая
организация аграрного бизнеса».

А.Г. Максименко. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БИОМЕТОДА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ.

Рассмотрено влияние на инновационное развитие сельско-
хозяйственных предприятий биологического и агрохимического направ-
лений НТП. Рассмотрена биологизация защиты растений как один из
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путей инновационного развития сельскохозяйственных предприятий. 
Приведен пример биологических средств защиты растений, используемых 
в области.

О.Н. Бурова. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ УКРАИНЫ.

В статье проведено исследование особенностей функционирования 
рынка молока в современных условиях, разработаны основные направле-
ния его реформирования.

И.А. Кравчук. ИЕРАРХИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОВАРНОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Исследованы особенности реализации товарной политики пред-
приятий в зависимости от их отраслевого статуса и приоритетности 
выполнения маркетинговых функций. Выявлены направления иерархи-
ческой поддержки реализации товарной политики в процессе использова-
ния технологий маркетинга на разных уровнях управления. Предложены 
направления оптимизации маркетинговых технологий на принципах
интеграции и координации.

В.В. Вакараш. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМ АГРАРНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА.

Доказано, что именно благодаря разнообразным экономическим 
формам аграрного предпринимательства возможно достичь надлежащего 
обеспечения продовольственной безопасности в нашем государстве.

А.Ф. Гойчук, В.В. Розенфельд. ТЕРМИНЫ «ПАТОГЕН», «ПАРА-
ЗИТ», «ВОЗБУДИТЕЛЬ БОЛЕЗНИ» В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМООТНО-
ШЕНИЙ МЕЖДУ ВИДАМИ АУТОМИКРОФЛОРЫ СЕМЯН СОСНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ.

Показано, что среди различных систематических и функциональных 
групп микроорганизмов аутомикрофлоры семян сосны обыкновенной 
обнаружены в минорных количествах бактерии, биологической особен-
ностью которых является способность использовать для своего онтогенеза 
живые клетки. Акцентируется внимание на том, что между составляющи-
ми микробного комплекса этой аутомикрофлоры практически отсутству-
ют антагонистические взаимоотношения, и лимитирующим фактором 
распространения и развития фитопатогенов являются сапротрофные 
бактерии, а также грибы. Предлагается разграничить определение тер-
мина «патоген» как возбудитель болезней и «патоген» аутомикрофлоры 
здоровых растений (органов растений).

Л.К. Антипова. ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ МНОГОЛЕТНИХ 
ТРАВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ.

Исследованы статистические данные за 31 год по урожайности сена 
многолетних трав на юге Украины. Выявлены большие колебания этого по-
казателя, что обусловлено разными погодными условиями, неодинаковым 
количеством внесенных удобрений. Установлено, что при внесении опти-
мального для растений количества элементов питания урожайность трав 
была большей на 50,4% по сравнению со средней (24,4±4,6 ц/га сена) за 
годы, когда удобрений вносили недостаточно для формирования высокого 
урожая, эффективнее использовались гидротерморесурсы зоны.
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В.О. Ушкаренко, С.А. Лавренко, К.В. Петрова, О.Л. Новак. ВОДО-
ПОТРЕБЛЕНИЕ КОРНЕПЛОДОВ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СРОКОВ СЕВА В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ ЮГА УКРАИНЫ.

В статье приведены данные водопотребления корнеплодов сто-
ловой свеклы послеукосного и послеуборочного сроков сева, которая 
выращивалась после озимой ржи, использованной на зеленую массу, и 
озимой пшеницы на зерно. Суммарное водопотребление и коэффициент 
водопотребления корнеплодов столовой свеклы зависели от предпосев-
ного фона, фона питания, сроков сева и густоты стояния растений.

Л.С. Киричок. ОБЪЕМЫ ПОГЛОЩЕНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И 
ВЫДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА СОСНОВЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ И ИХ 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА.

Посчитан в динамике текущий прирост запаса, а также объемы погло-
щения углекислого газа и выделения кислорода высокопродуктивными 
пригородными сосновыми рекреационными лесами и проведена их 
санитарно-гигиеническая оценка.

В.М. Соколова. ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПЛОДОВ АБРИКОСА
РАСТВОРАМИ АКМ НА ИЗМЕНЕНИЕ ИХ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА ПРИ 
ХРАНЕНИИ.

Установлено, что найболее эффективной является обработка плодов 
абрикоса раствором антиоксидантной композиции АКМ с концентрациями 
дистинола 0,003-0,036% – для сорта Краснощокий и –0,0015-0,024% – 
для абрикосов сорта Мелитопольский поздний.

Л.А. Покопцева, О.А. Иванченко. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
ПОДСОЛНЕЧНИКА АНТИОКСИДАНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДИСТИНОЛ.

Исследовано влияние предпосевной обработки семян подсолнеч-
ника препаратом дистинол на сохранность технологических и биохи-
мических показателей качества. Полученные данные обработаны ме-
тодом многокритериальной оптимизации, на основе которого построен 
ранжированный ряд и обоснован выбор оптимального варианта опыта.

Н.В. Маркова. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ СЕВА И ПРИЕМОВ 
БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ.

В статье приведены результаты исследований влияния сроков сева и 
приемов борьбы с сорняками на показатели продуктивности и урожайнос-
ти семян гибридов подсолнечника разных групп спелости.

А.В. Панфилова. ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЯЧМЕНЯ
ЯРОВОГО.

Приведены результаты изучения влияния минеральных удобрений на 
питательный режим почвы при выращивании ячменя ярового.

И.И. Ибатуллин, В.В. Отченашко. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ КОРМОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ КОРМЛЕНИЯ МЯСНЫХ 
ПЕРЕПЕЛОВ.

Освещены результаты исследований относительно динамики пере-
варимости питательных веществ, баланса азота, кальция и фосфора у 
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перепелов породы фараон при использовании комбикормов с содержани-
ем обменной энергии от 1,07 до 1,63 МДж/100 г. Самые высокие уровни 
использования нутриентов наблюдались при скармливании корма с со-
держанием обменной энергии 1,34 МДж. Влияние уровня энергетического 
питания и возраста на переваримость протеина, усвоение кальция и фос-
фора имеет обратный характер.

В.С. Топиха, С.С. Крамаренко, С.И. Луговой. ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНА 
ИНСУЛИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА РОСТА СВИНЕЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ 
ПОРОДЫ.

Приведены результаты исследования полиморфизма гена инсулино-
подобного фактора роста IGF2 свиней. Установлено, что частота жела-
тельной аллели Q среди свиней крупной белой породы хозяйств Запо-
рожской и Николаевской областей относительно высокая – 0,543...0,870. 
При этом, в стаде свиней крупной белой породы СГЧП «Техмет-Юг» мож-
но ожидать большей эффективности селекции по мясным и откормочным
качествам, основанной на использовании генетических маркеров (MAS).

В.М. Ткачук. ВНУТРЕННИЕ ЛИПИДЫ БЕЛОЙ И ПОЖЕЛТЕВШЕЙ 
ШЕРСТИ АСКАНИЙСКИХ ТОНКОРУННЫХ ОВЕЦ.

Исследовали состав внутренних липидов белой и пожелтевшей шер-
сти. Показано, что в шерсти асканийских тонкорунных овцематок со-
держится в два раза больше связанных форм липидов, чем свободных. 
Процессы пожелтения шерсти сопровождаются глубокими изменения-
ми структурных липидов шерсти. В результате гидролитических про-
цессов возрастает количество неэтерифицированных жирных кислот 
как в свободной, так и связанной форме липидов, однако уменьшает-
ся содержание практически всех стериновых компонентов, особенно 
этерифицированного холестерола и церамидов.

В.М. Булгаков, Н.Г. Березовый, А.Н. Борис. УСОВЕРШЕНСТВОВАН-
НАЯ ТЕОРИЯ СПЛОШНОГО СРЕЗА БОТВЫ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ.

Разработана усовершенствованная теория сплошного среза ботвы 
сахарной свёклы роторным режущим аппаратом ботвоуборочной машины, 
который осуществляет сплошной безподпорный безкопирный срез.

Аналитически определены зона резания ботвы, величина проникно-
вения лезвия дугообразного ножа в пучок ботвы, а также условия полного 
среза пучка ботвы при однократном столкновении с ножом и прочие усло-
вия, обеспечивающие качественное сплошное срезание массива ботвы.

Л.В. Ткаченко, Н.В. Процан, Ю.В. Горшунов, О.М. Дуган. ЭФФЕКТИВ-
НЫЕ ДРОЖЖИ ДЛЯ СПИРТОВОГО СБРАЖИВАНИЯ ГЛЮКОЗО-
ФРУКТОЗНОГО СИРОПА.

В работе показана актуальность использования глюкозо-фруктозного 
сиропа (ГФС-42) как сырья для производства этилового спирта. Проведены 
исследования состава ГФС-42 с точки зрения спиртового производства. 
Исследован процесс спиртового сбраживания ГФС-42 разными расами 
дрожжей. На основании проведенных исследований показана необходи-
мость внесения в сусло, приготовленное из ГФС-42, ростовых веществ для 
дрожжей в виде кукурузного экстракта из расчета 1% к объему среды. По-
казано, что наиболее эффективными дрожжами для сбраживания ГФС-42
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являются дрожжи Saccharomyces cerevisiaе У-563, которые накапливают 
максимальное количество спирта в зрелой бражке.

Ю.В. Селезнев, А.П. Галеева, Н.В. Завирюха. ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

В статье рассмотрена проблема создания новых материалов. Разра-
ботана математическая модель для автоматизации проектирования, по-
зволяющая определить необходимые характеристики будущего материа-
ла без дорогостоящих экспериментов.

К.Н. Думенко. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ.

В статье приведен интегрированный закон распределения сезонных 
наработок комбайнов по общим срокам их эксплуатации как показатель 
эффективности работы зерноуборочных комбайнов. Это дает возмож-
ность сравнивать работу машин в идентичных условиях эксплуатации при 
одинаковой урожайности и влиянии климатических факторов.

О.С. Шкатов, Т.Б. Гурьева. ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ ЭНЕРГО-
СНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

В статье рассматриваются возможности применения прогрессивных 
методов энергоснабжения, предлагается внедрение технологий грави-
тационного водоподъема и усовершенствованных тепловых насосов в 
различных отраслях сельского хозяйства.

В.М. Гриб, С.В. Маслай. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРЕЗЕРНЫХ КУЛЬТИВА-
ТОРОВ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЛЕСОВ.

Разработана новая конструкция фрезерного культиватора для об-
работки почвы под искусственные насаждения. Приведены результаты 
исследований экспериментального образца фрезерного агрегата. 
Подготовлены предложения по усовершенствованию конструкции
агрегата для подготовки лесокультурных площадей.

С.А. Мартыненко, Т.Н. Аулина, Л.С. Свитецкая. ВИБРАЦИОННЫЙ 
ВЫСЕВАЮЩИЙ АППАРАТ ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ.

В статье рассмотрены типы высевных аппаратов зерновых сеялок. 
Проанализированы их преимущества и изъяны. Предложена конструк-
ция вибрационного высевного аппарата и методика предварительных 
расчетов его основных параметров - частоты и направления колебаний.
Построен график определения режима работы аппарата в зависимости от 
этих параметров.

Д.Ю. Артеменко, А.С. Магопец. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА УСОВЕРШЕНСТВО-
ВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРУЖИННОГО ЗАГОРТАЧА ПРОПАШНОЙ 
СЕЯЛКИ.

Приведены результаты теоретических исследований процесса 
работы пружинного загортача и показано воздействие его основного
технологического параметра на качество заделки семян.
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The impact of organizational and management systems on the 
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methodological approaches to formation of effective systems of management 
of organizational support of strategic development of enterprises.

V.P. Klochan, N.I. Kostanevich. THE CONSUMERS' COOPERATIVE 
SOCIETY NEEDS TO BE REVIVED.

In the article the assessment of consumers' cooperative society potential 
in Nikolaev region is given. The relevance of its revival is proved.

О.E. Novikov. TRENDS OF IMPROVING GOVERNMENT REGULATION 
OF GRAIN PRODUCTION.

In the article the organizational and industrial activities to increase the 
pro tability of grain production are substantiated.

M.V. Dubinina, K.V. Bondarenko. THE IMPACT OF INSTITUTE 
ENVIRONMENT ON THE REFLECTION IN THE ENTERPRISE COSTS 
CALCULATION ON LABOUR FORCE REPRODUCTION.

The expediency of the calculation costs regulation under the institutional 
environment in uence is proved. The problems of Ukrainian labour 
remuneration regulation are examined from the view point of legislatively-
standard base.

L.P. Marchuk. TECHNOLOGICAL POLICY AS A FACTOR OF 
ECONOMICS INNOVATIVE DEVELOPMENT.

The essence, main principles, purposes and problems of technological 
policy in Ukraine are considered. The features of modern technological 
development of native production are re ected. The system of measures 
of technological policy, which promoted essentially accelerate positive 
transformations in technological sphere has been de ned.

O.R. Polishkevich. PROSPECTS OF THE CORN POWER POTENTIAL 
USE IN THE NIKOLAEV AREA.

The ways to overcome the Ukrainian fuel crisis are considered due to the 
corn processing into ethanol. The project of factory building on a production 
bioethanol has been grounded.

Т.А. Burova. EFFICIENCY MONITORING OF ENTERPRISE ACTIVITY.
The stages of the evaluating process of the business enterprise 

effectiveness and the monitoring algorithm formation for the implementation 
of balanced metrics are studied in this paper.

S.S. Grinkevich. SCIENTIFIC RESEARCH DIRECTIONS OF EMPLOYMENT 
POTENTIAL COMPONENT STRUCTURES.

This article provides an overview of the main theories that conceptualizes 
the functioning of the labor component in the information society environment.

O.V. Orlenko. WAYS OF TAXATION PERFECTION OF AGRICULTURAL 
ENTERPRISES.

The modern state of agricultural enterprises taxation under the conditions 
of acceptance of the new Tax code of Ukraine is discussed. The features of 
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agrarian industry development in modern terms are exposed. The ways of 
taxation perfection are offered.

N.I. Stepanenko. CONCEPTUAL FEATURES OF AGRICULTURAL 
ENTERPRISES COMMODITY POLICY FORMING.

The paper deals with acute issues of the development of theoretical and 
methodological aspects of agricultural enterprises marketing product policy.

N. Mazur. STATE INFLUENCE ON FOOD MARKET DEVELOPMENT IN 
UKRAINE.

The present problems of world food market, and also strategic 
development directions of Ukrainian agrarian potential and problems of its 
realization, are considered under the conditions of globalization.

O.N. Zagurskyi, M.V. Pivtorak. WAYS OF IMPROVEMENT THE RISK 
ASSESSMENT METHODS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF 
THE ENTERPRISE.

In article the author's approach to risk assessment of  nancial and 
economic activity of the enterprise in conditions of uncertainty is offered. 
The strategy of complex characteristics risk assessment of the enterprise is 
advanced.

On the basis of generalizations the conclusions and practical 
recommendations on improving risks control systems of the enterprise 
 nancial and economic activity are generated.

YU.P. Makarenko. THEORETICAL ASPECTS FOR DETERMINING 
SUBJECTS OF AGRICULTURAL ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN 
UKRAINE.

Modern economic structure in Ukrainian agrarian production is 
overviewed. The role of entrepreneurship in the formation of productive 
relation system is de ned.

O.P. Velichko. DEVELOPMENT OF ORGANIZING CONTROL FORMS 
OVER THE LOGISTIC CHAIN IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINIAN 
ECONOMY.

Peculiarities of organizing control over the logistic chain in modern APC of 
Ukraine have been studied and the prospective ways of integration in certain 
 elds of agribusiness have been grounded. Classi cation of forms of control 
over the creating value of agrarian products chain and author’s de nition of 
terms «agrilogistic system» and “logistic organization of agribusiness” have 
been suggested.

A. Maksimenko. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 
ENTERPRISES ON THE BASIS OF APPLICATION OF BIOMETHOD PLANT 
DEFENCE.

The effect on the innovative development of agricultural enterprises in 
biological and agrochemical areas of STP is described. A biologization plant 
protection as a way of innovative development of agricultural enterprises is 
viewed. An example of biological plant protection products used in the region 
is presented.
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O.M. Burova. CURRENT STATUS AND CHARACTERISTICS OF DAIRY 
PRODUCTS MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE.

Іn the article the features of the milk market functioning today have been 
studied, the main directions of its reform have been designed.

I.A. Kravchuk. HIERARCHICAL SUPPORT OF COMMODITY POLICY 
OF FOOD ENTERPRISES.

The peculiarity of realization of enterprise’s product policy depending on 
their branch status and the priority of marketing functions ful llment has been 
researched. The directions of hierarchy’s support of product’s policy realization 
in a process of marketing technologies using on different management levels 
have been shown. The optimization schemes of the marketing technologies on 
the principles of integration have been suggested.

V.V. Vakarash. DEVELOPMENT OF ECONOMIC FORMS OF 
AGRICULTURAL ENTERPRISE AS A BASIS FOR ENSURING FOOD 
SECURITY.

It is established that exactly due to the various economic forms of 
agrarian enterprise it is possible to attain the proper providing of food safety 
in our state.

A.F. Gojchuk, V.V. Rozenfeld. TERMS «PATHOGEN», «PARASITE», 
«EXCITER OF ILLNESS» IN THE CONTEXT OF INTERACTION BETWEEN 
THE TYPES OF THE PINE ORDINARY SEEDS AUTOMICROFLORA.

The paper deals with the different systematic and functional groups 
of microorganisms of automicro ora seed of Scots pine in which the minor 
amounts of bacterium arefound out, the biological feature of which is ability 
to use living cages for the ontogenesis. Attention is accented on that between 
the constituents of microbal complex of these automicro ora antagonism 
mutual relations absent practically, and the limiting factor of distribution and 
development of phytopathogenes are saprotroph bacteria, and also fungi. It 
is suggested to delimit the determination of term «pathogen» as an exciter of 
disease and «pathogen» of automicro ora of healthy plants (organs of plants).

L.K. Antipova. DEPENDENCY OF CROP YIELD OF PERMANENT 
GRASSES ON FERTILIGERS AND WEATHER CONDITIONS.

The article gives results of research of statistical data for 31 years on crop 
yield of permanent grasses hay in the southern Ukraine. Fluctuations were 
determined due to different amount of fertilisers applied. It was established 
that under the conditions of optimum amount of fertilisers the grasses crop 
yield was 50,4% higher in comparison with the average (24,4±4,6 c/hа hay) 
in years when fertilisers applied for were not suf cient for production of 
rich harvest ; the hydro and thermo resources of the zone were used more 
ef ciently.

V.A. Ushkarenko, S.A. Lavrenko, K.V. Petorva, A.L. Nowak. ROOT BEET 
WATER CONSUMPTION DEPENDING ON SOWING TERM UNDER THE 
IRRIGATION OF THE SOUTHERN UKRAINE.

The article presents the data beet root water consumption stubble and 
sowing time, which was grown after winter rye, used for the green mass, and 
winter wheat for grain. The total water consumption and water consumption 
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coef cient beet roots depended on preseeding background, the background 
power, timing of sowing and density of standing plants.

L. Kirichok. THE VOLUME OF CARBON DIOXIDE ABSORPTION AND 
OXYGEN RELEASE IN PINE PLANTATIONS AND THEIR SANITARY AND 
HYGIENIC ASSESSMENT.

Current increase in reserves, as well as the volume of carbon dioxide 
absorption and oxygen release is calculated in dynamics in highly productive 
suburban pine recreational forests; and sanitary and hygienic assessment is 
carried.

V.M. Sokolova. THE INFLUENCE OF APRICOT FRUITS TREATMENT BY 
AKM SOLUTIONS ON THE CHANGE OF THEIR COMMERCIAL QUALITY 
IN THE PERIOD OF STORAGE.

It is established that the most effective is the apricot fruit treatment with 
antioxidant compositions AKM with distinol concentrations 0.003%-0.036% – 
for the variety Krasnoschoky and –0.0015%-0.024% – for the apricot variety 
Melitopolsky pozdniy.

L.A. Pokoptseva, O.A. Ivanchenko. THE USE OF THE MULTI-OBJECTIVE 
OPTIMIZATION METHOD FOR SUBSTANTIATION OF OPTIMAL VARIANT 
OF SUNFLOWER SEEDS PRESOWING TREATMENT BY ANTIOXIDANT 
PREPARATION DISTINOL.

The in uence of sun ower seeds presoving treatment by preparation 
distinol on preserving technological and biochemical quality indices is 
investigated. The obtained data are processed by multi-objective optimization 
method on which basis is constructed ranked number and the choice of 
optimum variant experiment is proved.

N.V. Markova. FORMATION OF SUNFLOWER HYBRIDS EFFICIENCYF 
IN DEPENDING ON TERMS OF SOWING AND METHODS OF STRUGGLE 
AGAINST WEEDS IN THE CONDITIONS OF SOUTHERN STEPPE OF 
UKRAINE.

In the paper the results of researches about in uence of sowing terms and 
methods of struggle against weeds on indicators of ef ciency and productivity 
of sun ower hybrids seeds of different ripeness groups are resulted.

A.V. Pan lova. EFFECT OF FERTILIZERS ON SOIL NUTRIENT REGIME 
UNDER GROWING SPRING BARLEY.

The results of studying the effects of fertilizers on soil nutrient regime 
under growing spring barley are con rmed.

I.I. Іbatullin, V.V. Otchenashko. USE OF NUTRIENTS AT VARIOUS 
LEVELS OF FEEDING MEAT QUAIL.

Deals with the results of studies on the dynamics of nutrient digestibility, 
balance of nitrogen, calcium and phosphorus in quail breed Pharaoh when 
using feed containing the metabolizable energy from 1.07 to 1.63 MJ/100g. 
Highest levels of nutrient digestibility were observed when intake of feed 
containing metabolizable energy of 1.34 MJ. The in uence of level energetic 
nutrition and age on the digestibility of protein, calcium and phosphorus 
retention is reversed.
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V.S. Topiha, S.S. Kramarenko, S.I. Lugovoy. VARIABILITY OF INSULIN 
GROWTH FACTOR GENE IN PIGS OF LARGE WHITE BREED.

The results of the study of polymorphism of the gene IGF2 insulin-like 
growth factor in pigs are shown. It is established that the frequency of the 
desired Q allele among pigs of Large White breed farms of Zaporozhye and 
Mykolaiv regions is relatively high – 0.543 ... 0.870. At the same time, in a 
swine herd of Large White breed SGPP «Techmet-Yug» can expect greater 
ef ciency of selection for pork and fattening qualities, based on the use of 
genetic markers (MAS).

V.M. Tkachuk. QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHANGES OF 
INTERNAL LIPIDS OF ASKANIAN FINE-FLEECE EWE’S YELLOWED 
WOOL.

The internal lipids of white and yellowed wool have been investigated. 
It has been found that wool of Askanian  ne- eece ewes contains twice 
as much bound than free forms of lipids. Yellowing processes of wool lead 
to profound changes in the structural lipids of wool keratin. As a result of 
hydrolytic processes the content of nonetheri cated  fatty acids as the free 
and bound form increased but decreased the amount of all sterols components, 
particularly cholesterol and nonethery cated ceramides.

V. Bulgakov, M. Berezovyi, А. Borys. IMPROVED THEORY OF SUGAR 
BEET HAULM FLAT CUTTING.

The improved theory of sugar beet haulm  at cutting by a rotary cutting 
apparatus of the top-gathering machine is developed. The cutting apparatus 
carries out continuous non-supported cutting of haulm without copying.

Haulm cutting area, magnitude of penetration of a bow-shaped knife 
blade in a haulm cluster and also conditions of full cutting of haulm cluster 
and the other conditions providing qualitative continuous cutting of a haulm 
block are de ned analytically.

L. Tkachenko, N. Protsan, Y. Gorshunov, A. Dugan. EFFECTIVE YEAST 
FOR ALCOHOL FERMENTATION OF GLUCOSE-FRUCTOSE SYRUP.

The relevance of the glucose-fructose syrup (GFS-42) as a raw material 
for ethanol production has been shown. An investigation of the GFS-42 in terms 
of alcohol production has been held. The process of alcoholic fermentation 
of GFS-42 different races of yeast has been studied. Based on the taken 
researches the necessity of entering into a mash made from GFS-42, growth 
substance for yeast in the form of corn extract at the rate of 1% to the volume 
of the medium has been proved. It is shown that the most effective yeast 
for fermentation GFS-42 yeast are Saccharomyces cerevisiae U-563, which 
accumulate the maximum amount of alcohol in a fermented wash.

Y.V. Seleznev, A.P. Galeeva, M.V. Zaviryuha. THERMAL PROPERTIES 
OF NON-METALLIC COMPOSITE MATERIALS.

The article deals with the issue of new materials design. A mathematical 
model for computer-aided design, which allows to determine the required 
characteristics of the future material without applying expensive experiments 
has been developed.
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K.M. Dumenko. INTEGRATED INDEX OF COMBINE HARVESTERS 
WORK EFFICIENCY.

In the article the integrated law of seasonal operating time distributing 
of combines is shown out after the general terms of their exploitation, as an 
index of combine harvesters work ef ciency. It enables to compare work of 
machines in identical external environments under the conditions of identical 
productivity and in uence of climatic factors.

A. Shkatov, Т. Gureva. PROGRESSIVE METHODS OF ENERGY SUPPLY 
OF AGRICULTURAL PRODUCTION.

Possibilities of progressive methods application of energy supply are 
examined in the article. The introduction of Aquatic lift gravitation technologies 
and improved thermal pumps in different industries of agriculture is offered.

V.M. Gryb, C.V. Maslay. APPLICATION OF MILLING UNITS AT 
CARRYING OUT FOREST RENEWAL.

 A new design of a milling cultivator for soil processing under arti cial 
plantings is developed. The research results of the milling unit experimental 
sample have been given. Offers to improve the design of the unit for forest 
plant areas preparation are prepared.

S.A. Martinenko, T.M. Aulina, L.S. Svitecka. VIBRATION SOWING 
DEVICE OF GRAIN SEEDER.

The types of sowing devices of grain seeders are considered in the 
article. Their advantages and defects are analysed. The construction of 
oscillation sowing device and methodology of preliminary calculations of its 
basic parameters - frequencies and directions of vibrations- are offered. The 
determining chart of the device operation mode is built depending on these 
parameters.

D.Yu. Artemenko, А.S. Magopec. THEORETICAL RESEARCH OF THE 
BASIC TECHNOLOGICAL PARAMETER OF THE ADVANCED DESIGN OF 
SPRING BODY SEEDS SEALER OF THE CULTIVATED SEEDER.

The results of theoretical researches of work process of spring body 
seeds sealer are con rmed. The in uence of its basic technological parameter 
on the quality of sealing seeds is shown.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимо-

гам ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка про-
блеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
опирається автор, виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання 
цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; ви-
сновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний ва-
ріант CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора наук; 
квитанція про оплату, відомості про автора.

Обсяг статті – до 8 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 ряд-
ків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редакто-
ра Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через 
інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. 
При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: “Дослідження 
питання…”, “Деякі питання…”, “Проблеми…”, Шляхи…”, в яких не 
відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стис-
лим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: “Досліджено…”, 
“Розглянуто…”, “Установлено…” (наприклад, “Досліджено гене-
тичні мінливості… Отримано задовільні результати…”).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, 
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити 
після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), 
далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, 
то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках 
(наприклад, [4, 8,]. Не подавати в тексті розгорнутих посилань, 
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таких як (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000, – С.54) 
(ГОСТ 7.1-84).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело 
і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках 
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі ри-
сунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 
таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за 
допомогою функції “Створити рисунок”, а не виконувати рису-
нок поверх тексту. Написи на рисунках виконувати засобами 
Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в 
них необхідні виправлення.

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за 
допомогою функції “Додати таблицю”. Кожна таблиця повинна 
займати не більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тек-
сту таблиці не менш ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульно-
му редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також ско-

рочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при пер-
шому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище).
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