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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
Миколаївський державний аграрний університет
У статті обґрунтовано основні теоретико-методологічні аспекти організаційного розвитку вітчизняних підприємств, акцентовано
увагу на необхідності управління змінами та застосуванні системного
підходу.
Ключові слова: організаційний розвиток, управління змінами,
системний підхід, підприємство.

Постановка проблеми. З метою формування в організації повноцінної готовності до сприйняття змін керівництву
необхідно передбачити здатність до такого сприйняття безпосередньо в побудові організації та управлінських діях. Розуміння цього привело до створення концепції організаційного
розвитку, яка розвивалася Р. Бекхардом, У. Бурком, П. Вейлом, У. Френчем, С. Беллом, М. Біром, Т. Камінгсом, С. Ворлеєм
та ін. У результаті її швидкої еволюції було одержано методи
для системного аналізу, планування, реалізації та підтримки
змін з метою підвищення рівня результативності організації.
Однак управління вітчизняними підприємствами здебільшого
не передбачає використання методів і процедур організаційного розвитку, що сприяє руйнуванню організацій на ранніх
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стадіях життєвого циклу, оскільки вони не здатні реалізувати
ефективні зміни.
Формулювання цілей статті. Ціллю статі стало обґрунтування основних теоретико-методологічних аспектів організаційного розвитку вітчизняних підприємств з акцентуванням
уваги на необхідності управління змінами та застосування
системного підходу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для досягнення цілей організаційного розвитку необхідно цілісне і
перманентне управління змінами (табл. 1), яке об’єднує функціональну структуру, бізнес-процеси, ресурси і враховує індивідуальні особливості колективу організації.
У сучасних же умовах трансформаційних перетворень відбуваються процеси прискореного руху соціально-економічних
систем. Вони охоплюють усі підсистеми останніх: біологічну;
технологічну; технічну; інформаційну; кадрового забезпечення; інституціональну; маркетингову; обліково-аналітичного
забезпечення та ін. Темпи здійснення змін в усіх підсистемах не є рівнозначними і збалансованими в часовому вимірі. Співвідношення міри і гармонії у факторах забезпечення
успіху діяльності підприємств не завжди є адекватним вимогам середовища та положенням цільової програми трансформаційних перетворень. Особливо це проявляється в
підприємницьких структурах, які прагнуть переходити на
ринкові типи управлінського профілю – цільовий, асоціативний, інноваційно-стратегічний, спрямований саморозвиток
із самоорганізаційним підходом. Це обумовлено недостатньою готовністю управлінської команди проводити організаційні перетворення і відсутністю обґрунтованого підходу до
зміни положення організаційних центрів в системі підприємницької діяльності. Поглиблена функціональна спеціалізація
та системно-функціональна інтеграція не завжди випереджає трансформаційні перетворення в соціально-економічних
системах. Тому виникає розбалансованість як в допустимих
межах роздвоєності функцій, так і в допустимих межах їх
укрупнення. Це характерно для всіх рівнів управління.
4
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Таблиця 1
Тактика боротьби із спротивом до змін
Тактика

Переваги

Недоліки

Освіта та передача
інформації

При спротиві,
який оснований на
відсутності інформації
або на неточній
інформації та аналізі

Може допомогти
одержати згоду на
зміни з боку людей,
коли їх впевнять

Може зайняти
багато часу,
якщо в цей
процес залучено
багато людей

Залучення
працівників до
прийняття рішень

У ситуаціях,
коли ініціатори
не володіють
всією необхідною
інформацією
для розробки
нововведень і
коли інші мають
значні можливості
для спротиву

Може допомогти
людям усвідомити
необхідність змін та
обов’язок сприяти
їм; може інтегрувати
існуючу інформацію
для створення
плану інновацій

Може зайняти
багато часу
і призвести
до помилок в
здійсненні змін

Підтримка

Для випадків, коли
люди здійснюють
спротив лише
через острах
перед особистими
проблемами

Оптимальна практика
для рішення
особистих проблем

Може зайняти
багато часу,
коштів і не
допомогти

Переговори

У ситуаціях, коли
хтось один або
група програють
при введенні
нововведень і мають
великі можливості
здійснювати спротив

Може бути відносно
легким способом
уникнути основного
спротиву

В багатьох
випадках може
бути занадто
дорогим; може
спровокувати
інших досягати
згоди умовляннями

Кооптація

Для специфічних
ситуацій, в яких інша
тактика пов’язана із
значними витратами
або взагалі не може
бути реалізованою

Може допомогти
знайти підтримку
в здійсненні змін
(але меншу, ніж при
участі працівників в
прийнятті рішень)

Може створити
проблеми, якщо
люди розпізнають
кооптацію

Маневрування

У ситуаціях, коли
інша тактика є
неефективною
або затратною

Може стати порівняно
швидкодіючим
і невитратним
рішенням проблеми
спротиву

Ініціатори можуть
втратити частину
довіри до себе;
може призвести
до появи нових
проблем

Змушування

Для ситуацій, коли
необхідна швидкість
і коли ініціатори змін
мають значну владу

Може швидко
побороти спротив

Ризикована,
може викликати
негативну реакцію
у людей по
відношенню до
ініціаторів змін

Джерело: побудовано за [1]
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У цілому організаційна складова системи менеджменту
за своїм сформованим потенціалом і рівнем розвитку відстає
від вимог принципів системного підходу щодо забезпечення
результативності діяльності підприємств в умовах трансформаційних перетворень. Як наслідок, не використовуються
потенційні можливості підприємницьких формувань. За нашими дослідженнями, рівень використання їх потенційних
можливостей не перевищує 0,65–0,70 коефіцієнта.
Організаційна складова як системна цілісність у наукових дослідженнях розкрита недостатньо. Зокрема, основний
акцент спрямований лише на дослідження здійснення організаційних процесів при виробленні, прийнятті і реалізації
управлінських рішень; удосконаленні структур управління;
виконанні робіт та реалізації програм тощо (табл. 2). Організаційний розвиток як системна цілісність також слабо
розкривається в наукових працях управлінського спрямування, незважаючи на те, що цей науковий напрям сформувався близько 1969 р.
Організаційна складова в системі діяльності і менеджменту підприємств нами розглядається в контексті взаємодіючих елементів: ціннісної орієнтації, організаційних структур
і структур управління; формальних і неформальних інститутів; організаційних компонентів (культури, клімату, поведінки, взаємодії, управлінського профілю); технологічних
процесів і процедур; функціонально-забезпечуючих компонентів. Статично-динамічні характеристики організаційної
складової найбільш повно розкриваються через економічну
категорію «організаційний розвиток», під яким ми розуміємо
здатність організації здійснювати системно-комплексний динамічний процес проведення змін в підприємницьких структурах як системних цілісностях та в окремих їх складових,
спрямованих на досягнення стратегічних цілей соціальноекономічного та екологічного спрямування.
Потенціал організаційного розвитку підприємств визначається як рівнем розвитку його складових, так і здатністю
організацій і менеджменту використовувати його з найвищою результативністю в процесі досягнення цілей згідно
6
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з обраними стратегіями. При цьому ми робимо акцент на
забезпечення розвитку складових організаційного потенціалу, а саме: ціннісних орієнтацій, управлінських структур,
організаційної культури, управлінського профілю, організаційного клімату, організаційної поведінки, організаційної
взаємодії. Від рівня їх розвитку і здатності системи менеджменту використовувати сформований потенціал через механізми організаційної поведінки і організаційної взаємодії
складових внутрішнього і зовнішнього середовища залежить
кінцева результативність діяльності господарюючих структур. Створюються передумови забезпечення гармонізації
відносин в системі факторів готовності суб’єктів діяльності
як носіїв інтелектуального потенціалу до проведення широкомасштабних змін та рівня розвитку потенційних можливостей підприємств.
Потенційні можливості підприємств – це системні можливості, які охоплюють у взаємозв’язку різні види: біологічний, технічний, технологічний, організаційний, фінансовий,
економічний, комунікаційний, маркетинговий, логістичний,
кадровий, іміджевий, експортно-орієнтований, взаємодії із
зовнішнім середовищем, мотиваційний, управлінський та ін.
Рівень їх просторово-часової збалансованості і адаптивності до змін у зовнішньому середовищі визначає потенційну можливість організації як системи. Через рівень
використання її потенційних можливостей та рівень досягнення цілей в процесі здійснення організаційної взаємодії
визначається потенціал менеджменту як здатність забезпечувати конкурентоспроможність підприємства.
Особливо великого значення слід надавати інноваційностратегічному потенціалу в системній цілісності його збалансованості,
гнучкості,
динамічно-упереджувальної
адаптованості. Шляхом співставлення змінних факторів потенційних можливостей інноваційно–стратегічного спрямування з кінцевими результатами господарської діяльності
при досягненні стратегічних цілей визначатиметься рівень
результативності сформованих і реалізованих складових організаційного розвитку в процесі організаційної взаємодії.
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Таблиця 2
Особливості наукових поглядів на сутність
поняття «організаційний розвиток»
Основний акцент
у визначенні
сутності поняття

Важливість
організаційних
процесів

Досягнення
відповідності
між стратегією,
структурою,
культурою та
процесами організації

«Пакет» теорій,
цінностей, теорій
і технік

Дослідники

Визначення поняття

Р. Бекхард

Цілеспрямована направлена робота, яка
здійснюється
вищим
керівництвом
для
підвищення ефективності та життєстійкості
організації засобами планових змін процесів,
що протікають в ній, використовуючи при цьому
знання і методи науки про поведінку і управління

У. Бурк

Плановий
процес
змін
організаційної
культури через використання технологій,
досліджень
і
теорії
поведінських
наук

П. Вейл

Організаційний процес, спрямований на
розуміння і покращення всіх самостійних
процесів в організації, які можна розвивати,
тобто це процес для покращення процесів

У. Френч,
С. Белл

Довготривала
робота
з
вдосконалення
процесів вирішення проблем і оновлення
організації
шляхом
більш
ефективного
спільного
регулювання
культурних
постулатів організації при особливій увазі
до культури формальних робочих груп за
допомогою агента змін, застосовуючи теорію
і технологію прикладної науки про поведінку

М. Бір

Процес, метою якого є: 1) досягнення
відповідності між організаційними структурами,
процесами, стратегією, людьми і культурою;
2) розвиток і створення нових організаційних
рішень; 3) розвиток здатності організації
до
самооновлення
і
самовідродження

Т. Камінгс,
С. Ворлей

Система застосування знань поведінських
наук для планування розвитку і перегляду
організаційних стратегій, структур, процес з
ціллю підвищення організаційної ефективності

Набір
науково
обґрунтованих
теорій,
цінностей, стратегій і технік, націлених
на
здійснення
планових
змін
роботи
Д. Порас,
організації для досягнення індивідуального
П. Робертсон
розвитку
та
покращення
організаційної
поведінки,
через
зміну
і
перебудову
членами
організації
робочої
поведінки

Джерело: систематизовано авторами
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже,
найбільш адекватним вимогам сьогодення є системний підхід
до здійснення організаційного розвитку підприємства, оскільки відповідно до теорії відкритих систем організації реагують
на зовнішні та внутрішні зміни, а змінити одну частину організації, не вплинувши на іншу, неможливо. Тому управління
змінами підприємства можливе за умови організаційного розвитку всіх підсистем підприємства. З практичної точки зору,
найбільш перспективними методами сприяння організаційному розвитку будуть дослідження діяльності щодо формування
команд (допомагає досягти згуртованості та успіху), налагодження зворотного зв’язку (для залучення працівників у процес прийняття рішень), втручання великої групи (врахування
різних точок зору допомагає встановити діалог та шляхом загального обговорення прийняти рішення щодо майбутнього
розвитку організації).
Література:
1. John P.Kotter. Organization: Text, Cases, and Reading on the Management of
Organizational Design and Change, 2nd. ed. / John P.Kotter, L.A.Schlesinger, V.Sathe. —
Homewood, III.: Irwin, 1986. — 359 p.
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УДК 339.564:631.11:633.1

ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Доні, магістр
А.О. Матолич, магістр
Миколаївський державний аграрний університет
У статті розглянуто поняття експортного потенціалу як вагомого
чинника впливу на економічне зростання, інтеграцію країни у світове господарство. Обґрунтовано концепцію взаємозв’язку експортного потенціалу підприємств зернопродуктового підкомплексу країни
з конкурентоспроможністю з урахуванням дії комплексу чинників.
Ключові слова: зернопродуктовий підкомплекс, експортний
потенціал, експорт, фактори формування експортного потенціалу,
складові експортного потенціалу.

Постановка проблеми. Формування, розвиток та нарощування експортного потенціалу є особливо актуальною для
країни з перехідною економікою, де недостатньо розвинені
правові та економічні механізми його формування, недостатньо використовуються методи державної підтримки експорту,
розробки, реалізації та оцінювання ефективності програм розвитку експортної діяльності.
Нині Україна тісно взаємодіє із багатьма країнами світу:
розвивається зовнішня торгівля, збільшується кількість спільних підприємств, залучаються інвестиційні ресурси. Проте
розвиток ринкових відносин потребує активізації зовнішньоекономічної діяльності. Це покращить також кількісні та якісні показники власного виробництва, сприятиме створенню
сприятливих умов для стабілізації економіки, збільшення валового внутрішнього продукту та валового національного продукту, покращення рівня життя населення. Тому найбільш
важливим є вивчення експортного потенціалу аграрних підприємств, від рівня якого значною мірою залежить успіх їх
зовнішньоекономічної діяльності.
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів формування експортного потенціалу аграрних підприємств зерно10
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продуктового підкомплексу, його особливостей й перспектив
розвитку в умовах сучасної економічної ситуації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми,
присвячені визначенню суті та особливостей формування
експортного потенціалу економіки, розглядаються у працях
багатьох науковців, серед яких Л.А. Антонечко, О.А. Богуцький, П.Т. Саблук, І.А. Тернова, В.В. Третяк, Б.П. Дмитрук.
Але незважаючи на велику кількість досліджень і численних
публікацій, формування і реалізація експортного потенціалу
в аграрному секторі на сьогодні вимагають більш глибокого
дослідження.
Виклад основного матеріалу. Реалізація експортного потенціалу України та використання переваг від світової торгівлі потребують формування ефективного механізму розвитку
зовнішньоекономічної діяльності, аналізу експортних можливостей країни та проблем їх реалізації насамперед з точки
зору оцінки потенціалу, стану зовнішньоекономічних зв'язків,
аграрної та торговельної політики. Тому, на нашу думку, є
підстави розглядати експортний потенціал у рамках економічного потенціалу як його складову, в якій відображаються можливості економічної системи інтегруватися у світовий
економічний простір. З цієї точки зору економічний потенціал
охоплює найбільш агреговані складові (рис. 1).

Рис. 1. Структура економічного потенціалу (вищий рівень агрегованості)

Проблеми реалізації експортного потенціалу виникали на
різних етапах економічного розвитку багатьох країн світу. Особливої актуальності вони набули в країнах з трансформаційною економікою, де реалізація власної зовнішньоекономічної
політики стала найважливішою умовою економічного і поліВісник аграрної науки Причорномор’я,
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тичного самовизначення держави та входження її у світову
господарську систему на правах рівноправного партнерства.
Нині активним мотиваційним фактором розвитку експортного потенціалу стали процеси посилення глобалізації, що охопили майже всі країни світу. Для України вагомість розвитку
експортного потенціалу, окрім зазначеного, пов’язана з особливостями перехідного періоду, коли в умовах тривалого економічного спаду і скорочення попиту на внутрішньому ринку
експорт відігравав роль стримуючого факторау, запобігаючи
кризовому розвитку подій [1].
Значну увагу вчені-економісти присвятили визначенню поняття «потенціал» (від лат. «potential» – сила, міцність) – це економічний суб’єкт ресурсу, його оптимальна структура, вміння
раціонально використовувати досягнення поставленої мети.
Інші вчені трактують поняття «потенціал» як сукупність наявних засобів та можливостей для діяльності приховані здібності
та наснага для будь-якої діяльності, яка може проявлятися у
визначених сферах. Виходячи з цього, можна відмітити, що в
широкому розумінні «потенціал» означає: можливість, приховані здібності, запаси, ресурси, кошти, які можуть бути використані для досягнення поставленої мети. Переважна більшість
авторів дотримується думки, що експортний потенціал включає в себе лише наявний ресурс, що вже реалізується, відкидаючи твердження інших про те, що до його структури входить і
здатність створити відповідні ресурси та з успіхом їх використати в перспективі. Поняття «експортний потенціал» доцільно
розглядати на рівні підприємства, галузі й економіки в цілому. Вчені-економісти дуже багато робіт присвятили проблемі
формування експортного потенціалу на окремих його рівнях
(мікро-, мезо-, макро-), вони по-різному визначають місце експортного потенціалу в структурі економіки.
Експортний потенціал країни слід визначити як складну
систему її виробничого, трудового, організаційно-технічного,
фінансового, науково-інноваційного,
агроресурсного,
природно-ресурсного та біопотенціалу, складові якої можуть бути використані для розвитку її зовнішньоекономіч12

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

ної діяльності. Елементи експортного потенціалу наведено
на рис. 2.

Рис.2. Складові елементи експортного потенціалу

Особливого значення експортний потенціал в сучасних
умовах набуває на рівні регіону. Експортний потенціал регіону визначається якісними та кількісними показниками. При
виході регіону і країни в цілому на світовий ринок впливає дві
групи факторів, а саме: зовнішні та внутрішні.
Зовнішні фактори знаходяться поза регіональною системою господарства і відображають світові тенденції розвитку
міжнародного ринку. До них належать особливості розвитку світової економіки, глобальна конкуренція, місце країни
у світовій торгівлі, рівень економічного розвитку країни та
запровадження досягнень науково – технічного прогресу. Існує залежність: чим більше економіка країни є відкритою,
тим визначальну роль будуть відгравати зовнішні фактори.
Внутрішні фактори визначаються особливостями регіону, до
яких можна віднести рівень економічного розвитку регіону,
ємність внутрішнього ринку, забезпеченість ресурсами, розвиток інфраструктури, маркетингу, економіко-географічні
та соціальні фактори [2].
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Значну роль у формуванні експортного потенціалу в країні
відіграють підприємства, що реалізують зерно і продовольчі
продукти із зерна (табл.).
Таблиця
Місце зерна і харчових продуктів із нього в експорті
сільськогосподарської та продовольчої продукції України
Продукти

2005 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Усього експортовано,
тис. дол.

4304840

6287009

10837592

9514866

9935979

З них:
рослинного походження

1694787

1726505

5577382

5034893

3976213

1383083

763729

3703796

3556197

2467061

1290788

2095337

2518162

2087982

2571064

97736

166736

245829

204893

254290

32,1

12,2

34,2

37,4

24,9

б) продукція
борошномельнокруп’яної промисловості

0,7

1,2

1,7

0,9

0,8

в) харчові продукти
із зерна

2,3

2,6

2,3

2,2

2,6

81,6

44,2

66,4

70,6

62,0

7,5

8,0

9,8

9,8

9,9

у т. ч.: - зерно
Готові харчові продукти
у т. ч. із зерна
У відсотках до загального
підсумку всіх видів
продукції:
а) зерно

Зерно у відсотках від
загального підсумку по
продуктах рослинництва
Харчові продукти із зерна
у відсотках від загального
підсумку по готовим
харчових продуктах

Як видно із наведеної таблиці, питома вага експорту зерна продовольчих продуктів із зерна від загального підсумку
складає за останні три роки від 28,3% у 2010 році до 45,0% у
2009 році. Зерно від загального підсумку експорту продуктів
рослинництва займає за вказані роки 62,0–70,6%. Достатньо
велику частку займають харчові продукти із зерна в експорті
харчової продукції (9,8-9,9%). У подальшому, з виконанням
стратегічних планів, роль зернопродуктового підкомплексу у
формуванні експортного потенціалу країни зросте.
14
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Станом на 27 вересня 2012 року в Україні намолочено
39 млн т зерна. Експортний потенціал зернових культур в
цьому році складе 24-25 млн т. У цілому отримано в заліковій
вазі: 22 млн т пшениці (на 3,2 млн т більше, ніж у попередньому році); ячменю зібрано 9 млн т (на 0,5 млн т більше,
ніж у попередньому році); жита – 567 тис. т (на 102 тис. т
більше, ніж у попередньому році).
Україна експортувала у вересні 1,635 млн т зерна у порівнянні з 1,237 млн т у серпні. Переважно відвантажувалися
пшениця і ячмінь. Всього з початку сезону через Україну було
відвантажено 1545 тис. т пшениці, 1452 тис. т ячменю. За
оцінками УкрАгроКонсалт, експорт ячменю в цілому за сезон
не перевищить 3,2 млн т.
Мінагропрод і зерноторгові компанії, що працюють на
внутрішньому ринку, досягли домовленості про те, що в поточному маркетинговому році з країни буде вивезено не більше 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн
кукурудзи.
За офіційними статистичними даними, урожай зерна в
Україні у 2011 році був рекордним і склав – 56,7 млн тонн
при внутрішньому споживанні 26700 тис. тонн. У минулому
маркетинговому році було експортовано майже 22 млн тонн
зерна. Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує в 2012/2013 МР експорт зерна з України на рівні 2021 млн тонн.
Міжнародна рада по зерну (IGC) підвищила прогноз виробництва пшениці в Україні в 2012 р. на 0,5 млн т до 13,5
млн. т. Це менше врожаю 2011 р. на 39,5%. Очікується, що
споживання пшениці в Україні зменшиться в 2012/13 МР на
8,6% до 12,7 млн т.
Міжнародна рада по зерну знизила прогноз виробництва
пшениці в світі у 2012/13 МР на 5 млн т до 657 млн т, що
на 6% менше врожаю в попередньому маркетинговому році.
Очікується, що споживання скоротиться на 2% - до 679 млн
т, що пов'язано із зростанням цін [3].
Проте, не зважаючи на світові події, які відбуваються
на сьогоднішній день в сільськогосподарській галузі, як підВісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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твердив Віце-прем'єр-міністр з АПК Віктор Слаута, Україна
збереже свій експортний потенціал на світовому ринку зернових. Це він заявив після урочистої церемонії з приводу початку будівництва першої черги комплексу по прийняттю та
зберіганню зерна філії «Золотоніське ТОВ СП« Нібулон».
На позабіржовому ринку продовольчої пшениці у вересні
2012 року відзначалося збільшення кількості пропозицій зерна. Оператори ринку інформували, що в продаж почали надходити також великотоннажні партії пшениці. Разом з тим,
зміни цінових тенденцій не відбулося. Аграрії, як і раніше,
наполягали на високих цінах, у той час як переробники чекали їх зниження.
У вересні 2012 року пропозиція на пшеницю класу А на
франко-елеваторі становила 2000 грн за 1 тонну для пшениці
1 класу, 1950 грн – на пшеницю 2 класу, 1800 грн – на пшеницю 3 класу. Попит переробників на франко-елеваторі був
зафіксований на рівні 1830 грн на пшеницю 1 та 2 класу,
1715 грн переробка та 1605 грн експорт на пшеницю 3 класу. Закупівельні ціни в Центральному регіоні на пшеницю 2
класу становили 1850-2000 грн, 3 класу – 1700-1850 грн. У
західному регіоні 1850-1930 грн – пшениця 2 класу та 17501830 грн - пшениця 3 класу; Східному регіоні 1850-1950 грн
– пшениця 2 класу та 1750-1850 грн пшениця 3 класу; Південному регіоні 1850-1950 грн – пшениця 2 класу та 17501900 грн – пшениця 3 класу [4].
Згідно з попередніми домовленостями щодо формування
зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, Україна може
безмитно експортувати 1,6 млн тонн зернових першого року
та до 2 млн тонн через п’ять років. Одночасно зростуть квоти
на пшеницю – від 950 тис. тонн до 1 млн тонн, кукурудзу –
від 250 до 350 тис. тонн, ячмінь – від 400 до 650 тис. тонн.
Висновки. Отже, з наведених визначень експортного потенціалу можна зробити, принаймні, два висновки: по-перше,
експортний потенціал притаманний економічним суб’єктам
усіх рівнів — підприємство, галузь чи вид діяльності, регіон
всередині країни, національна економіка, угруповання кількох держав, які реалізують цей потенціал шляхом розвитку
16
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зовнішньої торгівлі насамперед експорту. Тобто експортний
потенціал країни складається з експортних потенціалів окремих галузей, першою чергою промисловості як найважливішого продуцента готових виробів, а експортний потенціал
галузі – з експортних потенціалів окремих підприємств; подруге, експортний потенціал об’єктивно пов'язаний з конкурентоспроможністю продукції, призначеної для реалізації на
світовому ринку. Формування експортного потенціалу в країні має тенденцію до зростання, це зумовлено тим що обсяги
експорту зерна і харчових продуктів із зерна зросла від 10 до
13% порівняно з попередніми роками.
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УДК 336:13

ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В
УКРАЇНІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ
О.І. Котикова, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет
У статті досліджено напрями розподілу фінансових ресурсів, їх
структуру та визначено тенденції щодо фінансування системи освіти
в Україні.
Ключові слова: освіта, система фінансування, Державний бюджет, рівень освіти, витрати.

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України, визначальний чинник політичної, соціально-економічної, культурної та
наукової життєдіяльності суспільства [1]. Освіта відтворює і
нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Вона є стратегічним ресурсом поліпшення
добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету й конкурентоспроможності держави на
міжнародній арені.
Огляд публікацій із проблем фінансування вищої освіти
засвідчує, що вчені все більше починають приділяти увагу
дослідженню цієї проблематики. Про це свідчать праці вітчизняних учених: В. Андрущенка, Й. Бескида, В. Боброва,
Є. Бойко, Т. Боголіб, О. Василика, Д. Грішнової, Б. Данилишина, М. Євнуха, В. Євтушевського, І. Каленюка, К. Корсака,
В. Кременя, В. Куценко, В. Лугового, О. Навроцького, Ю. Ніколенка, С. Ніколаєнка, К. Павлюк, О. Падалка, О. Сидоренка, А. Чухно, Г. Штейна, В. Юхименка й ін.
Ми надаємо належне цим працям та дослідженням, проте
звертаємо увагу на необхідність постійного розвитку наукових
поглядів щодо вирішення проблем фінансування вищої освіти
в Україні, її орієнтації на світові тенденції.
За роки незалежності на основі Конституції України [2]
визначено пріоритети розвитку освіти, створено відповідну
правову базу, здійснюється практичне реформування галузі.
Водночас, стан справ у галузі освіти, темпи та глибина пе18
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ретворень не повною мірою задовольняють потреби особистості, суспільства і держави. Глобалізація, зміна технологій,
перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства,
утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші властиві сучасній цивілізації риси зумовлюють розвиток людини як головну мету, ключовий показник й основний важіль прогресу,
потребу в радикальній модернізації галузі, ставлять перед
державою та суспільством завдання забезпечити пріоритетність розвитку освіти і науки, першочерговість розв'язання їх
загальних проблем.
Одним із напрямків вирішення зазначених проблем є реформування економічних засад системи освіти, яке має спрямовуватися на створення прозорих фінансово-економічних
механізмів цільового накопичення та адресного використання
коштів, необхідних для реалізації в повному обсязі конституційних прав громадян на освіту. Необхідність вжиття низки заходів щодо реформування економічних засад системи освіти,
зокрема її фінансування, визначено Національною доктриною
розвитку освіти [3]. З цією метою Національна доктрина передбачає необхідність збереження контролю держави за механізмами забезпечення обсягів фінансування освіти, які поступово
збільшуватимуться за рахунок бюджетного фінансування та
залучення додаткових джерел фінансування з метою доведення їх до середніх показників європейських держав. При цьому
джерелами фінансування освіти мають бути кошти державного та місцевих бюджетів; кошти юридичних і фізичних осіб,
громадських організацій та фондів, у тому числі благодійні
внески і пожертвування; кошти від надання навчальними закладами додаткових освітніх та інших послуг; гранти; кредити
на розвиток навчальних закладів усіх рівнів та здобуття освіти; кошти від здійснення навчальними закладами економічної
діяльності, регламентованої державою.
За даними Державної служби статистики України, загальні витрати на освіту в Україні у 2007 році склали 53,47 млрд
грн, у 2008 – 70,39, 2009 – 77,41, 2010 – 91,07 млрд грн. Порівнюючи з показниками національної економіки, у 2007 та 2008
роках Україна витратила 7,4% валового внутрішнього продукВісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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ту на освіту, у 2009 р. – 8,5% та у 2010. цей показник становив
8,4% (державні та приватні витрати разом з урахуванням офіційних та неофіційних прямих платежів населення).
Відповідно, за освітніми рівнями ці витрати у 2010 р. склали 1% ВВП – для МСКО 0; 1,1% – МСКО 1; 2,7% – МСКО 2-4;
3,6% – МСКО 5-6. Частка витрат державного сектору на освіту
склала 6,9% ВВП, що відповідає рівню розвинутих країн Європейського союзу (табл.).
Основними фінансуючими організаціями в Україні є адміністратори бюджету (центральні та регіональні/місцеві урядові
установи) та приватний (недержавний) сектор, представлений
домогосподарствами (рис.).
Міністерство освіти і науки виступає найбільшим адміністратором центрального бюджету і контролює 72,6% центрального фінансування (27,3% всіх витрат державного сектору),
тоді як решта коштів розподіляється Міністерством аграрної
політики та продовольства України (9,3%) та іншими центральними урядовими органами. Решта фінансових посередників,
з числа органів державного управління, контролювали лише
4,1% коштів Державного бюджету, спрямованих на освіту. Але
більш суттєву роль у розподілі коштів, спрямованих в систему
освіти відігравали регіональні та місцеві органи управління,
що здійснювали пряме фінансування освіти за рахунок коштів
місцевих бюджетів, які майже в 2 рази перевищували кошти
з Державного бюджету. Місцеві урядові структури розподіляли
у 2010 році 62,3% всіх державних фондів і 50,8% загальних
відповідних рівнів освіти: початкова загальна освіта (МСКО
0-1), середня освіта (МСКО 2-3), післясередня, не вища освіта
(МСКО 4), перший та другий етап вищої освіти (МСКО 5-6).
Навчальні заклади, що надавали освіту за рівнями, які відповідають МСКО 2-3 та МСКО 5 є найбільшими споживачами
фінансових ресурсів: 25,5 та 41,4% від загальних витрат на
освіту відповідно. Водночас, якщо серед постачальників початкової загальної освіти кошти на рівні МСКО 0 та МСКО 1
розподілялися майже на одному рівні, то серед постачальників
середньої освіти кошти, здебільшого, спрямовувалися для забезпечення МСКО 2 – 71,8% від витрат на середню освіту, а
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серед постачальників першого етапу вищої освіти для МСКО
5А (вищі навчальні заклади ІІІ-ІУ рівнів акредитації) – 80% від
витрат на перший етап вищої освіти.
Таблиця 1
Допоміжні рахунки освіти України
Показник

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

1

2

3

4

5

Загальна чисельність
населення, млн осіб

46,4

46,1

46,0

45,8

Обмінний курс US$ 1=1 UA

5,05

5,27

7,79

7,94

720731

948056

913345

1082569

142719,0

179992,4

117227,8

136419,3

- у національній валюті, млн грн

53470,4

70386,1

77412,0

91070,8

- у іноземній валюті, млн дол. США

10588,2

13356,0

9937,4

11469,9

- у національній валюті, грн

5793,6

7833,6

8893,1

10758,6

- у іноземній валюті, дол. США

1147,2

1486,5

1141,6

1355,0

Загальні витрати на освіту як %
від номінального ВВП

7,42

7,42

8,48

8,41

Державні витрати на освіту як %
від номінального ВВП

5,59

5,89

6,78

6,86

75,4

79,3

80,0

81,5

- приватні компанії

1,1

1,0

1,0

1,0

- домогосподарства

23,5

19,7

19,0

17,5

-

-

-

-

- допочаткове навчання

10,3

10,7

11,2

11,7

- початкова освіта

12,6

12,7

13,0

13,6

- перший етап середньої освіти

18,9

18,5

19,2

18,3

- другий етап середньої освіти

9,1

8,8

7,1

7,2

Сукупний номінальний валовий
внутрішній продукт :
- у національній валюті, млн грн
- у іноземній валюті, млн дол. США
Загальні витрати на освіту:

Загальні витрати на одного
учня/студента:

Розподіл загальних витрат за
фінансуючими організаціями, %:
- державні

- донори та інше
Розподіл загальних витрат за
провайдерами освіти, %:
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Продовження таблиці 1
1

2

3

4

5

5,8

6,1

6,0

6,2

- перший етап вищої освіти

41,6

41,5

42,0

41,4

- другий етап вищої освіти

1,7

1,7

1,5

1,6

- послуги у сфері освіти

72,1

74,8

77,5

77,2

- другорядна діяльність в
межах закладів освіти

19,5

17,7

16,3

16,3

8,4

7,5

6,2

6,5

- післясередня, не вища освіта

Розподіл загальних витрат
за функціями освіти, %:

- другорядна діяльність, що
пов'язана з навчанням

Домогосподартсва;
17,5
Приватні фірми; 1
Міністерство освіти
і науки, молоді та
спорту України ;
22,3
Регіональні
бюджети; 50,8
Мінестерство
аграрної полівтики
та продовольства
України; 2,9

Міністерство
охорони здоров'я
України ; 1,8

Інші органи
державної влади;
3,7

Рис. 1. Структура загальних витрат на освіту за
фінансуючими організаціями в Україні, %

Слід відмітити, що постачальниками, які надавали послуги з отримання освітніх рівнів за МСКО 0-4, переважно,
споживалися кошти, що надходили з державного сектора (9196%). Навчальні заклади, що здійснюють підготовку за освітніми рівнями МСКО 5-6, споживали кошти державного (66%)
та недержавного секторів (34%). Причому, навчальні заклади,
що забезпечували підготовку рівня МСКО 5, на 32% фінансувалися за рахунок коштів домогосподарств.
В Україні у 2010 році витрати на освіту на рівні провайдерів розподілялися нерівномірно (рис. 2). Якщо порівняти
структуру витрат за фінансуючими організаціями та провай22
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дерами послуг освіти, то можна відмітити, що серед органів
державного управління лише Міністерство внутрішніх справ
спрямовувало кошти на допочакове навчання (МСКО 0). Початкову освіту (МСКО 1) та перший і другий етап середньої
освіти (МСКО 2-3) фінансували Міністерство освіти та науки,
молоді та спорту України та Міністерство культури і туризму;
післясередню, не вищу освіту (МСКО 4) – Міністерство освіти
та науки, молоді та спорту України та Міністерство аграрної
політики та продовольства України.

Рис. 2. Структура загальних витрат на освіту по
провайдерах в Україні у 2010р., %

Також слід зазначити, що переважна більшість органів
державного управління виділяла кошти на перший етап вищої
освіти (МСКО 5). Поряд з цим, як вже зазначалось, регіональні
та місцеві органи управління здебільшого спрямовували ресурси на фінансування початкової (МСКО 0-1) та середньої
освіти (МСКО 2-3) відповідно по 46% від витрат на освіту регіональних органів управління. Частка коштів, направлених
на фінансування МСКО 4-6 з боку зазначених регіональних
органів становила відповідно 2,1; 4,8 та 0,7%.
Отже, стан фінансування освіти і науки в Україні є недостатнім так само, як і рівень оплати праці працівників галузі.
Актуальним завданням є забезпечення доступності здобуття
якісної освіти для всіх громадян та подальше утвердження її
національного характеру. Мають постійно оновлюватися зміст
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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освіти та організація навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки,
сучасних науково-технічних досягнень. Потребують державної підтримки дошкільна, загальна середня освіта у сільській
місцевості, професійно-технічна освіта, навчання здібних та
обдарованих учнів і студентів, а також дітей з особливостями
психічного і фізичного розвитку. Необхідно істотно зміцнити
навчально-матеріальну базу, здійснити комп'ютеризацію навчальних закладів, впровадити інформаційні технології, забезпечити ефективну підготовку та підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників, запровадити нові економічні та управлінські механізми розвитку освіти.
Усі ці проблеми потребують першочергового розв'язання. В
Україні повинен забезпечуватися прискорений, випереджальний інноваційний розвиток освіти, а також створюватися
умови для розвитку, самоствердження та самореалізації особистості протягом життя.
Література.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ХЕРСОНЩИНИ
О.М. Білоусов, доктор економічних наук, доцент
Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон
Проведено аналіз сучасного стану експортно-імпортної діяльності
Херсонської області та, зокрема, зовнішньоекономічні перспективи її
аграрного сектор економіки
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експортноімпортний потенціал, аграрна продукція, регуляторна політика.

Постановка проблеми. Аграрний сектор економіки України традиційно був і залишається експортно-орієнтованою
галуззю народного господарства, що зумовлено високою
якістю сільськогосподарських угідь, здатних забезпечити
ефективне виробництво рослинницької продукції, природнокліматичними умовами, що дозволяють вирощувати як озимі,
так і ярі культури (а на півдні – збирати по два-три врожаї
в рік окремих сільськогосподарських культур), міцними традиціями аграрного виробництва, наявністю кваліфікованих
працівників, системи аграрної освіти та науки тощо. Перевагою України є і її вигідне географічне розташування (наближеність до ринків збуту на Близькому Сході, у Північній Африці,
країн СНД та ЄС), вихід до Чорного моря за наявності низки
глибоководних портів, відносно розвинута, хоча і застаріла,
внутрішня логістична інфраструктура [1].
Господарська діяльність в різних галузях сільського господарства має свої особливості і різний за сприятливістю економічний простір регіонів, що є необхідною умовою розвитку
міжнародних економічних відносин.
Регіональні економічні простори розрізняються між собою
структурою своїх сукупних економічних процесів та процесів
зовнішньоекономічної діяльності. Тому економічний простір
Херсонщини, як одного з провідних аграрних регіонів, доцільно розглядати з різними рівнями деталізації: міжнародний,
національний, регіональний.
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Стан вивчення проблеми. Вступ України до СОТ більшістю учасників ринкових відносин розглядався як завдання
центрального уряду та парламенту, що забезпечують переговорний процес та адаптацію національного господарства і
законодавчої бази до міжнародної економічної спільноти. Однак, поступово психологія товаровиробників почала адаптуватися до роботи в умовах лібералізації торгівлі. При цьому
відповідальність за роботу економіки країни в умовах відкритих ринків в однаковій мірі стали поділяти як центральний
уряд, так і місцеві органи влади – ті, хто безпосередньо наближений до виробників та споживачів.
Вступ України до СОТ оцінюється економістами переважно як позитивний фактор, разом з тим існують думки, що протягом трирічного її перебування в цій організації не відбулося
ефективних структурних та інституційних реформ, не сформувалася стабільна нормативна база, а отже не спостерігається загального зростання економіки. Крім того, в чому згодні
всі дослідники зовнішньоекономічного розвитку держави, так
це у тому, що територіальний процес економічної інтеграції є
досить незбалансованим та несиметричним, оскільки регіони
відрізняються за своїм економічним розвитком, структурою
виробництва, структурою зовнішньої торгівлі, кількістю населення тощо. У деяких областях зосереджені виробництва, орієнтовані на внутрішнього споживача, а в інших переважають
експортоорієнтовані галузі та підприємства [2].
Існуючий стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності
України є наслідком цілого розмаїття напрямів його формування і тенденцій, що характерні для його нинішнього стану.
Це стало предметом вивчення і визначення перспективних
напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності, зокрема
в аграрній сфері України, тенденцій та факторів, що характеризують і випливають на цей процес в працях цілого ряду
вчених-економістів – В.І. Бойка, В.П. Галушки, А.М. Кандиби,
О.М. Онищенка, А.П. Румянцева, А.Є. Юзеровича та інших.
Разом з тим, не достатньо вивченими залишаються питання впливу територіальної структури експорту товарів та
економічні показники галузі, оцінки потенціальних загроз від
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зменшення імпортних бар’єрів, ступенів чутливості до лібералізації зовнішньої торгівлі та ін.
Метою статті є вивчення тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонального АПК та прогнозування
найбільш ефективних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності агроформувань Херсонської області.
Результати досліджень. До зовнішніх чинників, що
впливають на конфігурацію економічного простору, належать
глобалізація, регіональна політика, асиметричність розвитку
регіонів і політична складова.
Наші дослідження ставили за мету проаналізувати, яким
чином впливає економічне середовище на можливість або бажання сільськогосподарських товаровиробників здійснювати
експортні операції в таких важливих політико-економічних
складових, як фіскальна політика; регуляторні механізми зовнішньоекономічної діяльності; заходи економічного стимулювання; інфраструктура зовнішньоекономічної діяльності.
Існуюча на сьогодні в Україні фіскальна політика дає право
сільськогосподарським товаровиробникам обирати пільговий
режим оподаткування, суть якого зводиться до можливості
замість звичайного режиму оподаткування проводити сплату
фіксованого сільськогосподарського податку, а також обирати
спеціальний режим оподаткування.
Зокрема, Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» передбачає можливість сільгоспвиробників
обирати сплату фіксованого сільськогосподарського податку
(ФСП) замість низки інших податків та зборів, зокрема і податку на прибуток (стаття 1 Закону). Вочевидь, така альтернатива є досить привабливою для сільгосптоваровиробників,
і більшість аграрних підприємств перейшла на сплату ФСП.
Натомість більший вплив на мотивацію аграріїв до здійснення експортної діяльності мають пільги з податку на додану вартість. Зокрема, Законом України «Про податок на
додану вартість» (в редакції 2008 року) сільськогосподарські
виробники, дохід яких від сільськогосподарської діяльності
складає більш ніж 75% сукупного валового доходу, стягують
ПДВ з продажу своєї сільськогосподарської продукції, але
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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не повинні перераховувати його до бюджету (статті 11.21 і
11.29). Вони залишають дохід від ПДВ у себе і можуть використовувати його для придбання матеріалів і технічних ресурсів у виробничих цілях.
При цьому придбання сільськогосподарської продукції у
сільгосптоваровиробників давало право вимагати надання
вхідного податкового кредиту на суму сплаченого ПДВ. Тобто експортери сільгосппродукції, що купували її у аграріїв або
посередників, мали право претендувати на відшкодування
податкового кредиту при здійсненні експортних операцій. Натомість, безпосередні аграрії не мали такої можливості, оскільки не перераховували податок на додану вартість до бюджету.
Вищезгадана схема не охоплювала молоко й м’ясо, яке
сільськогосподарські виробники постачали переробним підприємствам; ця продукція оподатковувалася за нульовою
ставкою (стаття 6.2.6 Закону України «Про податок на додану вартість» 1997 р.). Переробні підприємства стягували
ПДВ з наступного продажу молока і м’яса, але замість того,
щоб перераховувати його до бюджету, вони перераховували його на спеціальні рахунки виробників молока й м’яса. В
такій ситуації переробне підприємство при безпосередньому
здійсненні експорту також не мало права претендувати на
бюджетне відшкодування ПДВ.
Норми Закону України «Про податок на додану вартість»
в редакції 2008 року були чи не найголовнішим дестимулюючим чинником для здійснення експортних операцій сільськогосподарськими товаровиробниками. Навіть за наявності
ринків збуту і персоналу, здатного обслуговувати експортні
потоки, аграріям з точки зору податкового законодавства,
вигідніше було створити власну посередницьку структуру
для отримання права бюджетного відшкодування ПДВ. Таким чином, розривався зв'язок між здійсненням експорту та
економічними результатами роботи сільськогосподарського
підприємства в цілому.
Починаючи з 1 січня 2009 року набули чинності зміни
до Закону України «Про податок на додану вартість», пункти 6.2.6., 11.21, 11.29 були вилучені із закону, натомість в
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ньому з’явилася стаття 8-1 «Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства
та рибальства».
Один з пунктів цієї статі, а саме пункт 8-1.4, говорить про
те, що «При вивезенні сільськогосподарських товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту сільськогосподарське
підприємство - виробник таких товарів (послуг) має право на
бюджетне відшкодування податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів (послуг), вартість
яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється у загальному порядку».
Таким чином, при здійсненні експортних операцій безпосередньо сільськогосподарським підприємством воно вправі
претендувати лише на відшкодування ПДВ, сплаченого при
придбанні матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільгосппродукції. У випадку ж, коли експорт здійснюватиме посередник, він претендуватиме на відшкодування
ПДВ, сплаченого при купівлі самої сільськогосподарської продукції, що враховуватиме і додану вартість, створену сільгосппідприємством. Таким чином, експорт сільськогосподарської
продукції безпосередніми товаровиробниками, виходячи з
норм податкового законодавства, залишається невигідним.
Ще одним податковим бар’єром на шляху прямого експорту продукції сільгосппідприємствами є затримки із бюджетним
відшкодуванням ПДВ експортерам, зокрема сільгосппродукції. Оскільки такі затримки властиві для всіх експортних
компаній, у тому числі тих, що не є сільгоспвиробниками, на
перший погляд, в цьому прямої дискримінації аграріїв не існує. Тим не менше, великі експортні компанії, які працюють
в Україні, в переважній більшості мають можливість залучати кредитні ресурси для поповнення обігових коштів на зарубіжних фінансових ринках за ставками 7-10% річних, у той
час як українські агропідприємства змушені кредитуватися
за ставками 20-30% річних. Таким чином, невідшкодування
ПДВ при експорті також найбільш боляче б’є по інтересах сільськогосподарських товаровиробників.
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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Щодо регуляторного механізму, що визначає на законодавчому рівні правила поведінки підприємницьких структур
на зовнішньому ринку агропродукції, визначення регуляторної політики дано Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Спрощуючи законодавче визначення, можна трактувати мету
регуляторної політики як таку, що покращує підприємницьке
середовище, обмежує державне регулювання лише тими заходами, які є дійсно необхідними, вивільняє підприємницьку
ініціативу. Держава переходить від регулювання до стимулювання, від обмежень до формування економічних передумов,
від адміністрування до прозорого економічного інструментарію. І формує відповідне законодавче поле як інструмент підприємницького та суспільного контролю за цим процесом [3].
Позитивним моментом зовнішньоторговельного обороту
Херсонської області залишається наявність великої питомої
ваги експортованої продукції з високим ступенем переробки
та спрямованість на експорт готових виробів (табл. 1).
Таблиця 1
Питома вага Херсонської області у експорті
та імпорті продукції України
Назва показника

Одиниця
виміру

Україна

Херсонська
область

одиниць

15538

223

питома вага, %

100

1,44

млн дол. США

66954,4

400,3

питома вага, %

100

0,6

одиниць

34447

249

питома вага, %

100

0,72

млн дол. США

85535,3

305,8

питома вага, %

100

0,36

млн дол. США

-18580,9

94,5

Експорт
Кількість учасників ЗЕД

Вартість
Імпорт
Кількість учасників ЗЕД

Вартість
Сальдо

Протягом останніх років підприємства області здійснювали зовнішньоторговельні операції товарами з партнерами з 99
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країн світу. До країн СНД було експортовано 22,0% усіх товарів, до країн ЄС – 27,2%.
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися
до Туреччини – 12% від загального обсягу експорту, Норвегії
– 11,3, Російської Федерації – 9,7, Грузії – 8,8, Болгарії
– 7,6 та Німеччини – 6,1% (рис. 1).

Рис. 1. Географічна структура експорту Херсонської області, 2009 р.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали:
Туреччина – 17,4, Китай – 14,3, Німеччина – 12, Російська
Федерація – 10,8 та Нідерланди – 8,1%. Імпортні поставки
порівняно з січнем-вереснем 2008 р. найбільше зросли з Нідерландів і Грузії. Одночасно зменшились обсяги імпорту
згідно з угрупуваннями країн з Казахстану, Російської Федерації, Австрії, Італії, Німеччини, Польщі, Китаю, Об'єднаних
Арабських Еміратів, Туреччини та інших [4].
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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У структурі експорту товарів значна частка припадала
на поставки продуктів рослинного походження – 29,8% від
загального обсягу експорту області (у т.ч. насіння і плодів
олійних рослин – 14,8, зернових культур – 11,4), транспортних засобів та шляхового обладнання – 24,7 (у т.ч. плавучих
засобів морських та річкових – 22,4%), готових харчових
продуктів – 9,9, механічного та електричного обладнання –
10,2 (у т.ч. електричних машин та устаткування – 7,7, котлів, машин та апаратів – 2,5%), недорогоцінних металів та
виробів з них – 12,0% (у т.ч. чорних металів – 4,5, виробів з
них – 5,7%) та ін. (табл. 2).
Таблиця 2
Питома вага сільгоспродукції у структурі експорту
та імпорту Херсонської області, 2009 р.
Експорт

Імпорт

млн дол.
США

у % до січнявересня
2008 року

у % до
загального
обсягу

млн дол.
США

у % до
січнявересня
2008 року

у % до
загального
обсягу

251,8

82,9

100,0

59,4

37,8

100,0

74,9

98,6

29,8

4,1

79,8

4,6

зернові
культури

28,7

139,3

11,4

0,9

30,2

1,0

насіння і
плоди олійних
рослин

37,2

154,8

14,8

0,8

191,6

0,9

IV. Готові
харчові
продукти

25,0

66,7

9,9

10,1

190,5

11,3

Країна

Усього по
області
у тому числі
II. Продукти
рослинного
походження
з них

Зростання показника вивезених з області товарів відбулося за рахунок збільшення кількості поставок на експорт зернових культур на 39,3%, плавучих засобів морських або річкових
на 426,5%, насіння і плодів рослинного походження на 54,8%.
Найбільша частка на Херсонську область припадає у виробництві таких видів продукції, як овочі (8,7 %), соняшник
(5,7 %) та зернові культури (4,1 %). За базовий брався 2008
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рік, що характеризується досягненням цілої низки рекордних
врожаїв в новітній історії України. Але з урахуванням того, що
експорт овочів і соняшнику забезпечує лише незначну частку
експортних надходжень України, пріоритети в плані товарних
позицій для порівняння дещо змінюються (табл. 3)
Таблиця 3
Вагомість товарної групи сільськогосподарської
продукції в обсягах виробництва і структурі експорту
Частка Херсонської області, %

Вид продукції

у виробництві в експорті

зважена частка
у виробництві,
приведена
до частки в
експорті*

1

2

3

4=2х3

Зернові та зернобобові культури

4,1

34,2

1,414

Овочі відкритого та
закритого ґрунту

8,7

0,8

0,066

Соняшник

5,6

0,3

0,017

Плоди та ягоди

2,7

1,6

0,044

Висновки та пропозиції. Аналіз розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового
комплексу Херсонської області показує, що вони володіють
виробничим потенціалом та ресурсами не лише для виробництва продуктів та задоволення потреб населення, а й для
реалізації на зовнішніх ринках. Одним із стратегічних напрямів розвитку Херсонської області є входження її економіки
в систему міжнародних і світових економічних відносин та
нарощування експортного потенціалу.
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УДК 332.3.003.13

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЯК ОБ’ЄКТ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
М.В. Дубініна, кандидат економічних наук, доцент, докторант
Миколаївський державний аграрний університет
Розглянуто основні проблеми, що постають в процесі розвитку
земельних відносин в аграрному секторі економіки. Проаналізовано
складнощі, що виникають у зв’язку із формуванням інституту земельного ринку.
Ключові слова: інститут земельного ринку, земельна політика,
ринок, держава, регулювання.

Актуальність. Ефективне використання земельних ресурсів має винятково важливе значення для сталого розвитку
аграрного сектору України. Проте в державі поки що не вирішено проблему забезпечення ефективного управління та раціонального використання земельних ресурсів.
Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у дослідження ефективності землекористування та управління земельними
ресурсами зроблено у працях українських учених В.Г. Андрійчука, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука, Т.О. Осташко та інших науковців.
Мета статті – проаналізувати сучасний стан земельних
відносин в аграрній сфері та основні проблеми, що стримують
розвиток інституту земельного ринку.
Основний матеріал дослідження. Агропромисловий
комплекс як об’єкт управління представляє собою підсистему
суспільного виробництва, отже, є підвладним загальним законам його розвитку. Разом з тим, найважливішою галуззю АПК
є сільськогосподарське виробництво, яке поряд із загальними
властивостями має свої, властиві тільки йому, об’єктивні особливості. Вони обумовлені, у першу чергу, використанням у
процесі виробництва такого специфічного фактора як земля.
Суб’єктами земельних відносин є держава з її різними органами, організаціями та установами, підприємства та організації
виробничої та невиробничої сфери, різні установи ринкової
інфраструктури, підприємці, окремі працівники, населення.
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Досвід реформування аграрних підприємств дозволяє
стверджувати, що зміна організаційно-правових форм господарювання сама по собі не може забезпечити зростання ефективності виробництва. При цьому реалізація ідеї перетворення
селян у власників землі через надання їм земельних паїв не викликала підвищеної зацікавленості працівників у результатах
колективної праці.
Найбільш дискусійним у проблемі земельних відносин є
питання про землю як про об’єкт “купівлі-продажу”. На наш
погляд, земля як об’єкт господарювання не виключає розвиток земельного ринку, але не ринку як такого в його повному
розумінні, а ринку прав володіння, користування та оренди,
що вимагає своїх структур, механізмів обліку руху земельних
ресурсів і управління ними, суворого визначення прав і відповідальності земельних користувачів.
Земля як об’єкт власності в результаті її потенційно високої ціни стає практично не доступною широкому колу землекористувачів. У той же час як об’єкт господарювання земельні
ділянки більш привабливі, оскільки орендна плата (у будь-якій
обґрунтованій системі орендних відносин), становить лише
частину річного доходу, а оренда землі не вимагає значних
разових вкладень у її придбання. І не випадково, у світовій
системі земельних відносин роль оренди неухильно зростає.
Земельна політика як сукупність умов, цілей, форм реалізації та методів управління в сфері використання земельних
ресурсів включає в себе необхідність обґрунтування цілого комплексу дій, здатних забезпечити успішний соціальноекономічний розвиток держави.
Як правило, в поняття “земельна політика” більшість сучасних авторів вкладає більш конкретний зміст. Зокрема, в
цей термін включається діяльність влади щодо розпорядження
та управлінню землею для оптимізації її використання з метою
задоволення потреб суспільства. На нашу думку, ці завдання
можуть вирішуватися насамперед за рахунок досягнення економічної ефективності використання території. З цієї позиції,
обґрунтування розробки та реалізації земельної політики розглядається більшістю авторів фрагментарно, в контексті виВісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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рішення певних завдань. Те ж стосується питань визначення
факторів регіональної політики у сфері землекористування,
використання яких повинно бути обумовлено ефективним
землекористуванням. Таким чином, формування земельної
політики, адекватної сформованим в регіонах проблемам, виявляється неможливим без реалізації системного підходу до
забезпечення ефективного використання земельних ресурсів.
Держава зобов’язана перш за все забезпечити економічний і соціальний ефект своєї діяльності в межах території (за
рахунок використання наявних земельних ресурсів). Питання
про ефективного власника земельної ділянки – це питання, що
вимагає всебічного обґрунтування. Прибутковість земельної
ділянки – тільки одна зі сторін оцінки ефективності використання. Разом з тим, на нашу думку, інтегральним показником
використання землі є її вартість, що включає оцінку різних
видів діяльності. Управління вартістю представляє собою серйозну можливість для держави забезпечити максимальну віддачу від земельних ресурсів.
Можна стверджувати, що державна земельна політика
спрямована на вирішення соціально-економічних завдань
держави. Економічні, соціальні, екологічні “результати” діяльності на території є проявом цього рішення. По суті справи, це
не ефект як такий, а швидше обмеження. У всіх цих результатах чітко проявляється роль землі як їх матеріальної основи.
Тому можна говорити про відповідну ролі землі у вирішенні
соціально-економічних завдань держави. Завдання ж ці вирішуються в тому числі за рахунок досягнення економічної
ефективності, що розуміється традиційно як співвідношення
витрат і отриманих результатів. При цьому один із засобів підвищення економічної ефективності – це інвестиції.
Формування інституту земельного ринку є суперечливим
процесом, що несе за собою не тільки економічні переваги, але
також економічні ризики і соціальні загрози. Розвиток ситуації на земельному ринку визначатиметься як об’єктивними
чинниками, так і суб’єктивними, серед яких визначальним
стане політика держави. Політичний вплив не обмежиться
прийняттям рішень щодо відміни або подовження мораторію
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на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення і встановленням обмежень земельного ринку. Ефективність
політики державного регулювання земельного ринку визначатиме можливість реалізації потенційних переваг, зниження
ризиків і нейтралізації негативних наслідків.
Передумовою ефективного розвитку сільського господарства є гарантування суб’єктам господарювання захисту прав
власності на землю, майно та результати їх праці. Більш того,
практика світового господарювання беззаперечно доводить,
що приватна власність на землю у будь-якій країні стимулює
її економічне зростання завдяки більш ефективному використанню земельних ресурсів. У свою чергу, ефективність ринкової системи, а власне і її “ринковість” визначається тим,
наскільки повно реалізується право власності, включаючи
можливість купівлі-продажу об’єкту відносин власності.
Мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення став результатом компромісу, досягнутого
в ході протистояння прибічників і противників формування земельного ринку. Деякі політичні сили розглядають приватизацію землі здебільшого як засіб для її купівлі-продажу і
вбачають в останньому потенційну загрозу втрати землі для
селян. Слід визнати, що ставлення політичних партій лівого
спрямування до проблеми купівлі-продажу землі загалом відображає ситуацію в суспільстві. Тому для обґрунтування
доцільності прискорення формування земельного ринку важливо з’ясувати, чи відбуваються позитивні зміни в суспільній
думці щодо проблеми купівлі-продажу землі і виявити соціальні групи, заінтересовані у якнайшвидшому впровадженні
механізмів земельного ринку.
З другого ж боку, затримки з введенням і подальшим
обмеженням ринку землі створюють небезпеку розвитку тіньового ринку землі. Останнім часом в засобах масової інформації з’явилися тривожні сигнали появи “чорного ринку” землі.
Земельні частки оформлюють через дарчу або безстрокову
оренду. Деякі фірми, що займаються постачанням пального,
мінеральних добрив, елітного насіння, засобів захисту рослин,
укладають з керівниками сільгосппідприємств незаконні угоВісник аграрної науки Причорномор’я,
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ди щодо застави землі. Умови цих угод не виключають ризику
втрати землі селянами за безцінь. Отже, доцільність якнайшвидшого законодавчого забезпечення інституту земельного
ринку і іпотеки землі в Україні диктується необхідністю захисту прав власників земельних часток.
Створення інститутів, що здатні ініціювати і просувати
розвиток фінансових і кредитних ринків в сільському господарстві, залишається одним із найскладніших завдань
на наступному етапі реформ. Неформальні інститути, зокрема, культурні традиції, впливають на особливості і темпи формування фінансових і кредитних ринків, особливо у
сільській місцевості.
На нашу думку, якщо і можливо зараз передбачити рівень
цін на майбутньому земельному ринку, то тільки шляхом вивчення намірів майбутніх учасників ринку.
Можна припустити, що потенційними покупцями землі
стануть керівники сільгосппідприємств, представники комерційних структур, що обслуговують сільське господарство,
і фермери. У нашому розпорядженні є дані щодо намірів
фермерів взяти участь у земельному ринку. За даними соціологічного дослідження 2011 р., половина голів фермерських
господарств хотіли б купити землю, а бажаючих продати землю майже немає.
Отже, при формуванні земельного ринку існують дві альтернативи: жорсткий контроль за нижньою границею цін на
земельні ділянки, або відсутність адміністративного втручання у ціноутворення, але за умови проведення широкомасштабної інформаційної кампанії з метою пояснення селянам їх
можливостей на земельному ринку. Хоча вже зараз ясно, що
в умовах збіднілості сільського населення буде важко уникнути низьких цін на землю без адміністративного втручання, адже справжня ринкова ціна може бути тільки низькою,
бо на ринок вийде велика маса бідних продавців. До того
ж, як показує практика реформування, важко буде уникнути тиску на власників земельних часток з боку керівництва
сільгосппідприємства. У більшості країн діють численні обмеження на користування землею, які вводилися протягом
38

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

багатьох років з метою подолання недосконалості земельних
ринків. І було б дуже необачно розраховувати на ефективність державного регулювання земельного ринку України на
стадії його формування.
Приймаючи рішення щодо продажу своєї земельної частки, селянин буде робити вибір між різними способами розпорядження землею, переважно між передачею в оренду,
продажем і обробкою землі власними силами.
Опонентам земельного ринку, які оперують аргументами
захисту економічних інтересів селян (загрозою втрати землі)
можна також заперечити, що орендна плата, яку отримують
селяни за землю, є мізерною у порівнянні з тою, якою вона
могла бути за умови реально працюючого земельного ринку.
Орендні відносини необхідно будувати на основі правової
урегульованості права власності на землю і майно. Тільки так
можливо запровадити оптимальні строки і умови оренди землі, щоб, з одного боку, не порушувати інтересів орендодавців,
а з другого – не створювати перепон для капіталовкладень в
підвищення родючості ґрунтів. Формування земельного ринку створить також умови для переходу до грошової форми
розрахунків за оренду.
Отже, з одного боку, економічна доцільність вимагає
концентрації земельного капіталу, а з другого – існує необхідність супроводження земельного ринку заходами захисту
інтересів власників земельних часток. Такими заходами, на
нашу думку, повинні стати створення досконалого законодавства, прозорість та інформаційна підтримка земельного
ринку і адміністративне втручання у процес ціноутворення
на початковому етапі.
Можна передбачити цілий ряд негативних наслідків від
подовження мораторію.
Мораторій на купівлю-продаж землі унеможливлює іпотечне кредитування під заставу землі. Банки не стануть надавати
кредити під заставу невеликих земельних ділянок, наприклад,
паю площею в кілька гектарів.
Негативні наслідки пов’язані зі створенням перешкод для
іпотечного кредитування. Земельна застава площі, меншої
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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ніж 100 гектарів, є проблематичною. Як предмет застави земля використовується переважно для придбання сільськогосподарської техніки, племінної худоби, спорудження будівель,
споруд виробничого призначення, відповідно, сума іпотечних
кредитів має бути достатньо великою.
Позитивні чинники полягають у створенні додаткового
бар’єра проти масової скупки землі за демпінговими цінами
орендаторами крупних земельних масивів.
Формування земельного ринку стане найбільш суперечливим чинником впливу на сільській соціум. Подовження
мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення може мати як негативні, так і позитивні
соціально-економічні наслідки.
Ситуація в аграрній сфері розвивається таким чином, що
механізми захисту прав власників земельних часток набули
ще більш критичної актуальності. Однак така позиція не виключає підтримку доцільності формування земельного ринку
після відповідного законодавчого забезпечення і створення
відповідних інституцій.
Висновки. На нашу думку, національну земельну політику слід провадити не у напрямку вирішення завдань повної
зміни форм земельної власності, а формуванню комплексу
факторів, що забезпечують збереженість земель, їх ефективне використання. Ми згодні з прийнятою думкою, що у землі
має бути господар. Але в нашому розумінні, господар – це не
обов’язково суб’єкт інституту приватної власності. Ефективне
виробництво на землях сільськогосподарського призначення в
широкій практиці ведеться й без приватної власності, що підтверджує досвід країн з розвиненим орендним землекористуванням. У зв’язку із цим у першу чергу увагу варто приділяти
не питанням власності на землю, а проблемам удосконалювання управління земельними ресурсами.
Управління земельним фондом представляє собою розпорядницьку діяльність відповідних державних органів,
спрямовану на забезпечення раціонального використання
та охорону єдиного земельного фонду країни. У забезпеченні раціонального використання та охорони земельного фон40
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ду крім державного управління суттєве значення має також
внутрішньогосподарське управління ним, яке можна розглядати як невід’ємний елемент державної системи управління
земельним фондом.
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
І.Г. Крилова, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет
Визначено сутність поняття «трудова міграція». Проведено аналіз
міграційного руху населення України. Визначено фактори, що мають
суттєвий вплив на інтенсивність трудової міграції. Розглянуто особливості зовнішньої трудової міграції населення України та проаналізовано її наслідки.
Ключові слова: еміграція, трудова міграція, демографічний розвиток, природний приріст, сальдо міграції, доходи, робоча сила, зайнятість, ринок праці.

Постановка проблеми. На ринок праці України значний
вплив здійснює глобалізація економіки. В першу чергу це виявляється в значних масштабах та інтенсивності зовнішньої
трудової міграції працездатного населення. Причини та наслідки трудової міграції є предметом для вивчення та обговорення як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Більшість
їх зосереджують свою увагу на таких проблемах: вигоди та
втрати для країни; масштаби української трудової міграції та
прогнози її динаміки. Таким чином, аналіз міграційного руху
населення України має надзвичайно актуальне та важливе
значення, особливо при дослідженні основних проблем функціонування ринку праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем, пов’язаних з трудовою міграцією працездатного населення України, займаються відомі вчені: Астахова О.,
Маршавін Ю., Малиновська О., Макарова О., Майданік І. та
багато інших. Їх наукові надбання є цінними для дослідження цієї проблеми у сучасних економічних умовах розвитку
соціально-орієнтованої економіки країни. Проте актуальними
залишаються питання постійного дослідження наслідків зовнішньої трудової міграції населення України.
Формулювання цілей статті. Метою нашого дослідження є аналіз міграційного руху населення України та визначення наслідків трудової міграції для країни.
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Виклад основного матеріалу. У визначенні сутності поняття «міграція» серед науковців немає єдиної думки, але більшість дослідників вважають, що під цим терміном необхідно
розуміти процес переміщення (переселення) людей, пов’язаний
із зміною ними місця проживання. Дане явище можна розглядати в соціально-економічному та демографічному аспекті.
Особливу увагу слід приділити поняттю «трудова міграція». Найбільш вдалим є трактування трудової міграції І. Майданіком: «…територіальне переміщення особи або групи осіб
між населеними пунктами різних країн або всередині держави, пріоритетним чи визначальним чинником яких виступає
зміна (пошук) місця прикладання праці, і які впливають на
динаміку соціальної структури та статусних характеристик
різних прошарків населення, а також на характер і ступінь
розвитку соціально-економічних відносин у районах прибуття
і вибуття мігрантів» [1].
При дослідженні міграційного руху населення можливо застосовувати таку класифікацію переміщень населення:
міграція з метою підвищення рівня життя, для уникнення
військових конфліктів, переслідування або техногенних катастроф. Зовнішні трудові міграції за тривалістю диференціюються таким чином: постійні та тимчасові (зворотні). Трудові
міграції можна класифікувати і за принципом легальності –
легальні (дані офіційної статистики) та нелегальні. Першим
повномасштабним спостереженням щодо визначення масштабів та соціально-демографічних характеристик учасників
трудової міграції стало вибіркове обстеження, яку було проведено у 2008 році.
Динаміка населення України характеризується демографічним спадом. За період 1989-2011 років чисельність
населення зменшилася на 5,9 млн осіб внаслідок зниження народжуваності та від’ємного сальдо міграції. Як свідчать дані
таблиці 1, найбільші втрати населення України за рахунок міграції відбулися у період 1994-2001 років, а переваження чисельності померлих над кількістю народжених триває з 1991
року по сьогодення [5].
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Існує імовірність, що більшість трудових мігрантів залишаться в країнах перебування, отже перетворення значної
частини тимчасової міграції на стаціонарну буде мати негативні наслідки для демографічного розвитку країни. Навіть
при поверненні мігрантів на батьківщину можливі демографічні втрати внаслідок порушення сімейних стосунків, відмови від народження дітей або погіршення стану здоров’я.
Таблиця 1
Формування загального приросту
населення України (тис. осіб)
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Роки

Загальний приріст

Природний приріст

Сальдо міграції

1989

136,6

90,4

46,2

1990

105,9

27,6

78,3

1991

112,2

-39,1

151,3

1992

187,2

-100,3

287,8

1993

-129,7

-184,2

54,5

1994

-386,0

-243,1

-142,9

1995

-431,3

-299,7

-131,6

1996

-478,7

-309,5

-169,2

1997

-447,6

-311,6

-136,0

1998

-452,7

-300,7

-152,0

1999

-488,3

-350,0

-138,3

2000

-506,6

-373,0

-133,6

2001

-521,7

-369,5

-152,2

2002

-398,0

-364,2

-33,8

2003

-381,0

-356,8

-24,2

2004

-341,6

-334,0

-7,6

2005

-351,3

-355,9

4,6

2006

-283,5

-297,7

14,2

2007

-273,4

-290,2

16,9

2008

-229,0

-243,9

14,9

2009

-180,8

-194,2

13,4

2010

-184,4

-200,5

16,1

2011

-144,9

-162,0

17,1
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Не викликає сумніву той факт, що потоки трудової міграції формуються в умовах зростання рівня безробіття, низької заробітної плати та значного розшарування населення за
рівнем доходів. Отже, основними причинами міграції українського населення є бажання підвищити рівень життя. Але
зауважимо, що різниця в доходах мігрантів за кордоном та
середньою заробітною платою в Україні не є єдиним мотиваційним чинником – особливе значення мають соціальні переваги та культурні цінності. За експертними даними, сукупна
кількість емігрантів (вихідців з України за переписами населення зарубіжних країн, де вони проживають) складає 6,5
млн осіб, які щорічно привозять в Україну приблизно 7 млрд
доларів. Є припущення, що українська економіка втратила
б приблизно 7% свого потенціалу без стимулюючого впливу
грошових переказів мігрантів. Найбільша частина коштів
витрачається на прожиття (73%) та товари широкого вжитку (26%), тоді як лише 3,3% використовується для створення
власного бізнесу [2].
Як відмічають більшість дослідників, для українців еміграція до сусідніх країн (РФ, Польща) є тимчасовою – поїздки
двічі на рік та на короткі терміни, а трудові міграції до Італії,
Португалії, Іспанії мають тривалий характер – більше року.
При цьому більшість емігрантів, особливо жінок (старше 30
років), працює нелегально. В гендерному розподілі трудових
мігрантів переважають чоловіки (67%), при цьому основна їх
частина – до 30 років. Міські мешканці становлять більше половини трудових мігрантів, але інтенсивнішу участь в трудових міграціях бере сільське населення [3].
За даними Світового банку, Україна посідає 4 місце у
світі серед країн-донорів, що постачають мігрантів [4]. Найпоширенішими видами економічної діяльності українських
трудових мігрантів є сільське господарство, будівництво,
домашня прислуга. У нашій країні переважають трудові мігранти з Молдови, Узбекистану, Білорусії, Вірменії, В’єтнаму,
Індії, Пакистану та Бангладеш, основна сфера їх діяльності –
послуги, торгівля, будівництво та сільське господарство. Але
слід зауважити, що у більшості випадків мігранти уникають
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соціокультурну інтеграцію в країні перебування, ігноруючи
закони того суспільства, де проживають і це – загальносвітова проблема. За дослідженнями Світового банку стосовно економічних наслідків трудової міграції встановлено, що
збільшення числа мігрантів всього на 0,5% знижує заробітну
плату корінного населення на 1% [3]. Даний показник не залежить від особливостей економіки чи розвитку ринку праці, отже, розширення трудової міграції можливо лише у тому
разі, якщо український ринок праці цього потребує. Адже висока питома вага працездатного населення не є обов’язковою
умовою інноваційного розвитку економіки країни. Проблеми
економічного розвитку можуть бути вирішені за рахунок модернізації виробництва, покращення якості освіти та оптимізації галузевої зайнятості, а не за рахунок імпорту робочої
сили, до того ж з менш розвинутих країн.
Географічний розподіл українських трудових мігрантів за
регіонами походження свідчить про суттєві відмінності у рівнях міграційної активності населення: рівень участі населення
працездатного віку в трудовій міграції зменшується в напрямку із Заходу на Схід. Найактивнішу участь у зовнішніх трудових міграціях беруть мешканці західних регіонів (близько 13%
населення працездатного віку), що можна пояснити близькістю до кордону з країнами ЄС, налагодженими міграційними і
культурними зв’язками. Найменше залучені жителі північних
регіонів (2% населення працездатного віку) [2].
Особливий вплив на розвиток економіки країни має інтелектуальна міграція. Українська економіка суттєво втрачає
від еміграції науковців: країна втрачає талановиті кадри, які
працюють на світовому рівні та потрапляє у більшу науковотехнологічну залежність від зовнішнього світу. У 1990-ті
роки на заробітки першими виїхали високоосвічені особи,
які володіли мовами, мали більше інформації, внаслідок чого
виявились більш мобільними. Останніми роками розподіл
українських трудових мігрантів за рівнем освіти наступний:
59% – закінчена середня, 17% – базова чи неповна вища, 14%
– закінчена вища, 10% – початкова або незакінчена вища [2].
В цілому зазначимо, що освітній рівень українських трудових
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мігрантів поступається середньому рівню освіти зайнятих в
Україні. Відмітимо, що існує невідповідність між навичками
мігрантів і тими посадами, які вони займають. Незалежно від
їхньої освіти майже всі зайняті низькокваліфікованою роботою.
Висновки. Наймасовішим і соціально значущим міграційним потоком на сьогодення є трудова міграція громадян
України і має численні економічні, психологічні і культурні наслідки. Підсумовуючи, зазначимо, що серед основних
негативних наслідків трудової міграції для України можна назвати наступні: погіршення демографічної ситуації,
втрата професійних навичок під час еміграції та зниження
якості робочої сили, зростання неформальної зайнятості в
Україні через імміграцію. Позитивними результатами можна вважати послаблення тиску на внутрішній ринок праці,
надходження в Україну валютних коштів від працюючих
за кордоном, навчання новим технологіям та передовим
методам організації праці. Для лояльного сприймання суспільством трудової імміграції необхідно зважати на те, що
вирішення за її рахунок економічних проблем не повинно
мати етнічно-замісний характер.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК
ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ У
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Л.М. Каращук, кандидат педагогічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет
Досліджено вплив організаційної культури на інноваційну спрямованість сільськогосподарських підприємств; за допомогою моделі
К. Камерона та Р. Куінна визначено домінуючий тип організаційної
культури та означено шляхи його зміни.
Ключові слова: організаційна культура, інновації, інноваційна
культура.

Постановка проблеми. Універсальна формула політичного, економічного, соціального та культурного розвитку полягає у безперервній модернізації та інноваційності. Нова
гуманітарна політика держави спрямована на розвиток,
орієнтована на максимальне розкриття потенціалу кожної
людини, створення гідних умов для реалізації усіх її інтелектуальних і творчих можливостей [1, с. 27]. Тому важливо створити загальні сприятливі умови та здійснити дійову
державну підтримку аграрному сектору з тим, щоб сільськогосподарське виробництво набуло інноваційного характеру.
На наш погляд, необхідно насамперед, здійснити розширений вплив на соціальну систему з метою зміни менталітету
персоналу сільськогосподарських підприємств та створення
певного типу організаційної культури, спрямованої на розвиток та реалізацію творчих здібностей працівників. Така культура отримала досить логічну назву – «інноваційна культура».
Її створення – завдання досить складне і вимагає певного
проміжку часу, оскільки вона, як і будь-яка інша культура,
відображає цілісну орієнтацію людини і має бути закріплена
у нормах поведінки, способах виконання робочих завдань,
мотиваційних механізмах, знаннях та вміннях працівників.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження зв’язку між організаційною культурою та інноваціями
висвітлено у наукових працях зарубіжних та вітчизняних вчених: Ф. Вебстера, Е. Гхобадіан, Р. Дешпанде, Г.М. Захарчина,
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С.А. Ільїних, М.В. Левкіна, М.А. Макарченко, Дж. Моргана,
М.І. Погорєлова, Н. О’Реган, Ч. О’Рейлі, М. Сімса, М. Терзіовські, М. Тешмена, Дж. Фарлея Ю.С. Шипуліної та інших. Однак
питання формування особливого типу культури саме в сільськогосподарських підприємств, який здатний стимулювати
інноваційну діяльність, залишилося поза увагою науковців та
практиків управління.
Мета статті. Обґрунтувати наукові положення щодо можливостей та перспектив використання організаційної культури сільськогосподарськими підприємствами для вибору ними
інноваційної моделі розвитку.
Виклад основного матеріалу. Зміни в організаціях відбуваються відповідно до змін у зовнішньому середовищі. Якщо
відповідна реакція відсутня, економічні показники діяльності
підприємства знижуються, воно стає неконкурентоспроможним і вмирає. Велика кількість українських сільськогосподарських підприємств, не дивлячись на незадовільні показники
економічної діяльності, які не йдуть ні в яке порівняння з
показниками економічної діяльності виробників сільськогосподарської продукції в США, Канаді, Європейських країнах
тощо, продовжують існувати, і хоча не на належному рівні –
виконувати свої функції.
Причини низького інноваційного рівня сільськогосподарських підприємств поряд з численними економічними перепонами мають і соціально-психологічний характер. Українське
село є колискою традицій, моральних цінностей, народних
звичок. Вплив культурного фону сільського населеного пункту на організаційну культуру сільгосппідприємства є досить
сильним. Але ця традиційність має і свій негативний бік. Наразі, практично жодна організація не стала б ставити собі в
переваги непорушність, сталість або збереження status quo.
Інноваційна організаційна культура – це культура, в якій
постійне вдосконалення всієї організації є нормою. Інновації
мають бути зв’язуючою суттю організації, характеристикою
організаційного лідерства та критерієм відбору працівників.
Інноваційність повинна знайти своє закріплення в організаційній стратегії, критеріях успішності кожного окремого
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працівника й підприємства взагалі, на ній має будуватися
система стимулювання, через створення у працівників потреб
у розвитку та творчому підході до діяльності.
У наш час у науці не існує згоди щодо типу організаційної культури, необхідного для підвищення творчої та інноваційної діяльності. Ретроспективний аналіз поглядів наукових
шкіл на вплив організаційної культури на творчість та інновації довів, що вона може як стимулювати, так і перешкоджати даним процесам.
Том Пітерс та Роберт Уотерман у спільній праці «В пошуках досконалості» [2] у 1982 році представили новий фундаментальний підхід до бізнесу та менеджменту, який базувався
на створенні відповідної організаційної культури, високій
якості товарів та послуг, децентралізації організаційної структури. На думку авторів, децентралізація, відмова від частини
контролюючих функцій та створення атмосфери «навмисного
безладу» сприятимуть прояву творчих здібностей та прискореному розвиткові організації. Пітерс вважав, що досконалість є
культурним фактором.
У 1993 році Рохіт Дешпанде, Джон Фарлей та Фредерік
Вебстер оприлюднили результати дослідження японських
фірм, які свідчили про наявність зв’язку між корпоративною
культурою та інноваційністю. Відправною точкою їх дослідження стала модель типів організаційної культури Камерона
та Куіна. На думку дослідників, ефективність бізнесу ранжується від високої до низької, залежно від типу організаційної
культури, таким чином: ринкова культура → адхократична
культура → кланова культура → ієрархічна культура [3, с. 26].
Для того, щоб зрозуміти суть інноваційної культури, спочатку визначимося з поняттям інновацій.
Еверт Роджерс (1995) – автор теорії дифузії інновацій –
дав таке визначення інноваціям: «Будь-яка ідея, практична
діяльність або об’єкт, які сприймаються як нові окремими особами чи групою» [4]. Теорія дифузії інновацій намагається пояснити, як, чому і з якою швидкістю нова ідея або технологія
поширюються через культуру. Під інновацією розуміють прийняття нових продуктів та/або процесів з метою підвищення
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конкурентоспроможності та загальної прибутковості. Інновації є однією з основних проблем в управлінні малими та середніми сільськогосподарськими підприємствами.
Іспанська асоціація бухгалтерського обліку та управління підприємствами запропонувала досить точне визначення
інноваційної культури (1995) як «способу мислення та поведінки, які створюють, розвивають та укріплюють цінності
та відносини у фірмі, що, в свою чергу, формують, визнають та підтримують ідеї та зміни, пов’язані з покращенням
функціонування та підвищенням ефективності фірми, навіть якщо такі зміни будуть означати конфлікт зі звичайною
традиційною поведінкою» [5, с. 123]. Для того, щоб інноваційна культура була успішною, повинні бути виконані певні
вимоги, що стосуються чотирьох видів відносин: готовність
вищого керівництва йти на ризик, затребуваність участі
всіх членів фірми в її діяльності, стимулювання творчості та
колективна відповідальність.
Р. Дешпанде, Дж. Фарлей та Ф. Вебстер зазначали, що
без сильної інноваційно-орієнтованої культури фірма навряд чи може бути конкурентоспроможною за рахунок інноваційного розвитку.
Перелік досліджень, що пов’язували інновації в організації з організаційною культурою через посередництво тих чи
інших організаційних змінних можна продовжувати. Детермінантами інноваційної культури виступали: стиль управління та прийняття рішень, стратегія організації, організаційна
структура, механізми підтримки тощо. Висновки вчених про
наявність цього зв’язку були позитивними.
На думку Майкла Ташмена та Чарльза О’Рейлі (1997),
успішні організації мають можливість абсорбувати інновації
в організаційну культуру та управління організаційними процесами. Тому, організаційна культура є підґрунтям для організаційних інновацій [6]. Останні роботи М. Ташмена (2011)
присвячені організаційній амбідекстрії та амбідекстрії виконавчої влади й лідерства [7, 8, 9].
При дослідженні причин гальмування інновацій в галузі
сільськогосподарського виробництва ми використали модель
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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Кіма Камерона та Роберта Куінна [10]. Розроблений та апробований ними інструмент оцінки організаційної культури OCAI
(Organizational Culture Assessment Instrument) базується на
теоретичній моделі, яка отримала назву «Рамкова конструкція
конкуруючих цінностей». Модель визначає чотири культурних
типи на основі юнгіанської системи поглядів (рис. 1), де до домінуючих організаційних атрибутів відносяться загальні переконання, стилі лідерства, організаційні механізми зв’язку та
загальні стратегічні акценти.
Тип організаційної культури визначають два ключових
аспекти, які являють собою злиття двох основних теоретичних традицій в літературі з організаційної поведінки, а саме:
системно – структурного підходу та підходу трансакційних
витрат. Слабкість кожної з цих теорій при їх практичному застосуванні компенсується сильними сторонами іншої.
Вісь Y (див. на рис.) описує континуум від органічних до
механістичних процесів, тобто акцент робиться або на організаційну гнучкість, спонтанність та індивідуальність, або на
контроль, стабільність і порядок. Вісь X описує акцент на організації на внутрішньому змісті (координація, інтеграція) або
на зовнішньому позиціонуванні (конкуренція, пристосування
до зовнішнього середовища). Чотири типи культур отримали
назви: клан, адхократия, ринок, ієрархія. Ці назви узгоджуються з іншими альтернативними теоретичними організаційними формами. Подібні терміни використовують й інші вчені,
в тому числі: Олівер Уільямсон, Уильям Оучі, Генрі Мінцберг
та інші.
Правий нижній квадрант (ринкова культура) надає особливого значення конкурентоспроможності та досягненню
мети. Діяльність організації з такою культурою регулюється
ринковими механізмами. Ключовий показник організаційної ефективності – продуктивність. Така культура є повним
контрастом цінностям кланової культури (звідси й термінологія підходу – «конкуруючі цінності»). В останньому випадку
акцент робиться на згуртованості, участі та спільній роботі, за
рахунок чого і забезпечується прихильність членів організа52
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ції. Їх особисте задоволення цінується вище, ніж фінансові та
ринкові цілі.

Рис. Модель типів організаційної культури*
* Адаптовано автором за Cameron K.S. and Quinn R.E. «Diagnosing and Changing Organizational
Culture» [10]

Культура у правому верхньому квадранті (адхократична) підтримує такі цінності, як підприємництво, творчість і
пристосовуваність. Гнучкість і толерантність є важливими
переконаннями, а ефективність визначається з точки зору
пошуку нових ринків і нових напрямів для зростання. Конкуруючий набір цінностей знаходиться в ієрархічній культурі, де робиться акцент на порядок, правила та інструкції.
Операції здійснюються під постійним контролем, наглядом,
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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оцінкою та керівництвом. Ефективність бізнесу визначається
злагодженістю та досягненням чітко поставлених цілей.
Важливо відзначити, що ці культурні типи є модальними
або домінуючими, а не взаємовиключними. Більшість фірм
можуть мати і мають елементи декількох типів культур. Однак, з плином часу, один тип культури виступає як домінуючий. Крім того, можлива культурна неоднорідність за різними
аспектами культури.
Чотири типи культурного розвитку припускають різний
ступінь ефективності бізнесу в умовах конкурентного ринку.
Виходячи з цих міркувань та свого дослідження, Р. Дешпанде,
Дж. Фарлей та Ф. Вебстер зробили висновок щодо типів культур, які більш позитивно впливають на ефективність організацій в умовах високої складності зовнішнього середовища.
Кращими, на їх думку, є ринкова та адхократична культури,
гіршими – ієрархічна й кланова.
Ринкова та адхократична культури спрямовані на відслідковування змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі,
готові реагувати на ці зміни, вносити інновації відповідно до
потреб ринку, тобто мають інноваційний характер. Вони рухливі, енергійні, протидія інноваціям в таких культурах буде
мінімальною. Орієнтація ж кланової та ієрархічної культур на
стабільність, комфорт, традиційність не сприяє позитивному
сприйняттю змін, і протидія інноваціям в таких культурах
буде значною.
Починаючи з 2008 року, нами проводяться дослідження організаційних культур сільськогосподарських підприємств Південного регіону. У дослідженні, на кінець вересня
2012 р., взяли участь понад 500 працівників з 54 сільськогосподарських підприємств різних форм власності та різних
організаційно-правових форм.
Для анкетування використовувався адаптований варіант
анкети, розробленої Камероном та Куіном. Адаптація проводилася з урахуванням національних та галузевих особливостей зі збереженням основних авторських аспектів. А саме:
найважливіші характеристики організації; загальний стиль
лідерства в організації; підходи до управління найманими
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працівниками; пов’язуюча суть організації; стратегічні цілі;
критерії успіху.
За результатами дослідження було виявлено: (1) домінуючий тип організаційної культури сільськогосподарських
підприємств та його вплив на інноваційні процеси; (2) різницю між теперішньою та бажаною культурами; (3) силу домінуючого типу культури; (4) узгодженість профілів різних
атрибутів культури. Проведено порівняння профілю організаційної культури сільськогосподарських підприємств України
та США. У результаті узагальнення даних окреслено загальні
тенденції притаманні організаційним культурам сільськогосподарських підприємств України.
Тип культури визначався за допомогою загального профілю організаційної культури (табл. 1). У таблиці представлено
характеристику існуючої культури за ринковим, адхократичним, клановим та ієрархічним типами та характеристику культури, яку, на думку керівників сільськогосподарських
підприємств, бажано мати у майбутньому.
Як бачимо, усереднений вигляд існуючих організаційних
культур має найбільший показник ієрархічності (30%); наступним за значущістю йде показник клановості (26,42%); потім – ринкова спрямованість (24,62%) і на четвертому місці –
адхократичність (18,96%).
Таблиця 1
Індекси загального профілю організаційних
культур для досліджених сільськогосподарських
підприємств Південного регіону
Ринкова ОК

Адхократична
ОК

Кланова
ОК

Ієрархічна
ОК

Існуюча культура

24,62

18,96

26,42

30

Бажана культура

23,33

24,72

30,91

21,04

Порівнюючи наші результати з ранжуванням ефективності
бізнесу залежно від домінуючого типу організаційної культури
(від вищого до нижчого), отриманого в результаті дослідження,
проведеного Р. Дешпанде, Дж. Фарлеєм та Ф. Вебстером [5, с.
26], спостерігаємо діаметрально протилежні ранги (табл. 2).
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Таблиця 2
Ранжування типів організаційних культур
сільськогосподарських підприємств Південного регіону
Сільськогосподарські
підприємства Південного регіону
Існуюча
культура

Бажана
культура

Ранжування
за Дешпанде,
Фарлеєм та
Вебстером

Ринкова культура

4

3

1

Адхократична культура

3

2

2

Кланова культура

2

1

3

Ієрархічна культура

1

4

4

Типи організаційних
культур

Для бажаної культури ситуація змінюється, але не кардинально. Найменшу перевагу має ієрархічна культура (21,04%),
що відповідає висновкам Дешпанде, Фарлея та Вебстера. Але
для інших трьох типів культур ситуація з діаметрально протилежними рангами зберігається.
Працівники сільськогосподарських підприємств бажають
зберегти достатньо високу кланову складову (30,91%), але одночасно відчувають необхідність внесення змін в діяльність
підприємств, про це свідчить те, що в бажаній культурі адхократична складова збільшується на 5,76% та займає друге місце за
значущістю. Проте, високий показник кланової складової, яка
орієнтована на внутрішній фокус та інтеграцію, порівняно з показником адхократичності, орієнтованого на зовнішній фокус та
диференціацію (різниця складає 6,19%) може значно послабити
спрямованість організації на інновації, підприємництво та ризик. Якщо вірність традиції, бажання зберегти безконфліктність
та тісні міжособистісні зв’язки будуть домінуючими в клановій
культурі, вона може послабити і навіть протидіяти динаміці та
зовнішній орієнтації адхократичної культури.
Для посилення позиції адхократичної культури необхідне її
поєднання з ринковою культурою.
Висновки. Виходячи з характеристик існуючої культури,
для підвищення орієнтації працівників на інновації в сільськогосподарських підприємствах Південного регіону, необхідно:
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1. Посилити адхократичну складову за рахунок послаблення бюрократичних механізмів, притаманних ієрархічним культурам;
2. Зберегти ринкову орієнтацію організаційних культур
сільськогосподарських підприємств і навіть посилити її за рахунок послаблення кланової складової;
3. Розробити програму дій для розвитку інноваційної культури з врахуванням унікальних внутрішніх та зовнішніх умов
діяльності конкретних підприємств.
Причини протидії інноваціям у сільському господарстві мають глибинний психологічний характер. Для їх подолання потрібні значні зусилля та певний час. Необізнаність керівників
сільгосппідприємств у питаннях створення, моніторингу розвитку організаційної культури, як основи інноваційних змін в організаціях, складають додаткову перешкоду введенню інновацій.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ
ОБГРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СІВОЗМІН
ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Т.В. Порудєєва, кандидат економічних наук
Миколаївський державний аграрний університет
Для фермерських господарств Миколаївської області типовими є
польові зернопаропросапні сівозміни короткої ротації з вузькою спеціалізацією. Рекомендована структура: зернові – 60, соняшник – 20,
чорний пар – 20%.
Ключові слова: елементи сівозмін, фермерські господарства,
організаційно-економічне обґрунтування.

Постановка проблеми. Сівозміна є основою для розробки науковообґрунтованих систем землеробства і ведення господарства. Внаслідок безперервних земельних трансформацій
раніше існуюча сівозмінна організація земель була зруйнована. Тому виникла потреба в розробленні нових сівозмінних
структур з урахуванням ринкових умов господарювання.
Аналіз публікацій. Останніми роками наукові установи
пропонують різні варіанти сівозмін і структуру посівів відповідно до обраної спеціалізації [1 – 3]. Але при цьому не показано організаційно-економічного обґрунтування, що не дозволяє
об’єктивно оцінити їх і обрати оптимальний варіант. Лише в
окремих наукових виданнях є спроби дослідити різні аспекти оцінки і проектування сівозмін за допомогою економікоматематичних методів [4 – 6], які у більшості випадків не
адаптовані для практичного використання.
Мета і методика досліджень. Мета роботи –
організаційно-економічне обґрунтування організації структурних елементів сівозмін для невеликих господарств: тип,
вид, кількість полів, тривалість ротації, спеціалізація. Вихідними даними для виконання роботи були дослідження
35-ти варіантів експериментальних сівозмін, що пройшли
повну ротацію в умовах Миколаївського інституту агропромислового виробництва.
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Методи досліджень – статистичний аналіз, моделювання
об’єктів і процесів в польових стаціонарних дослідах, екологоекономічний аналіз.
Виклад основного матеріалу. В аграрній сфері економіки основу малого й середнього бізнесу становлять фермерські
господарства. Нині – це 82% всіх виробничих структур Миколаївської області. Тому розробка концептуальних положень
організації елементів сівозмін виконана на підставі аналізу
організаційно-правової структури фермерських земель.
Необхідними елементами побудови будь-якої сівозміни є:
кількість полів, тривалість ротації, структура культур і парів,
період і порядок чергування культур і парів. Для обґрунтування параметрів цих елементів виходимо з економічної ситуації,
що склалася у землекористуванні.
У результаті земельних трансформацій і ринкових перетворень сучасна структура посівних площ фермерських
господарств змінилася. Основними групами культур стають
зернові й технічні (98% від посівної площі). Матеріальнотехнічний, фінансово-економічний стан господарств і
кон’юнктура ринку вимагає виробництва польових культур,
які не потребують значних технологічних витрат, рентабельних і високоліквідних.
З урахуванням даної тенденції є необхідність у розробленні сівозмін польового типу, але з різноманітною структурою зернових і технічних культур з метою посилення
плодозмінного фактора, дотримання порядку чергування
культур та нормативів повернення їх на попереднє місце.
Розвиток ринкових і орендних відносин породжує
думку про те, що утримання чорних парів у сівозмінах є
економічно недоцільним, оскільки на таких площах не виробляється продукція.
Наші експериментальні дослідження показали, що у сівозмінах з чорним паром має місце недобір валової продукції лише у натуральному вимірі, але чистий прибуток
і рентабельність сівозмін в цілому підвищується завдяки
позитивному впливу чорного пару на продуктивність та
якість зерна озимої пшениці − найбільш прибуткової зерноВісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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вої культури. Крім того, наявність чорного пару позитивно
впливає на ефективність мінеральних добрив і фітосанітарний стан полів (табл.). Враховуючи набір вирощуваних
культур і необхідність парових площ вид сівозмін повинен
бути зерно-паропросапним з насиченістю зерновими культурами до 60% і чорним паром – до 20%.
Таблиця
Вплив питомої ваги чорного пару, гороху і зернових
на показники ефективності використання ріллі
сівозмін (середнє за 5-річну ротацію)

з побічною
продукцією

Умовний чистий прибуток, грн/га

Рівень рентабельності, %

24

1,64

0,48

0,22

2,26

2,95

-370,1

54,6

303,1

22,5

10

72

14

1,59

0,53

0,24

2,17

2,84

-494,6

-79,4

409,7

33,3

20

62

4

1,54

0,60

0,24

2,08

2,71

-617,4

-211,1

509,4

45,4

Річний баланс
гумусу, ±
кг/га

кормопрот.од.

енерг. Коеф.

основна
продукція
соняшнику

озимої пшениці

Вихід продукції з 1 га
сівозмінної площі, т

зерна, всього

гороху

82

зернових, всього

0

чорного пару

Без побічної продукції

Питома вага
в сівозмінній площі
змінних компонентів, %

Без добрив

Удобрений фон
0

82

24

1,93

0,57

0,26

2,64

3,44

-259,3

238,2

263,3

15,3

10

72

14

1,88

0,64

0,26

2,55

3,32

-380,0

110,6

421,9

26,9

20

62

4

1,82

0,73

0,27

2,44

3,18

-512,0

-34,4

556,2

39,2

*) Усереднені компоненти незмінної сівозмінної структури: озима пшениця – 24%, озимий
ячмінь – 12%, ярий ячмінь – 4%, кукурудза – 8%, сориз – 10%, соняшник – 18%.

Тривалість ротації повинна забезпечити дотримання нормативів чергування для культур, які можуть повертатися в сівозміні на попереднє місце вирощування не раніше, ніж через
7-9 років (соняшник). Це означає, що на окремих полях допус60
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кається наявність робочих ділянок з вирощуванням декількох
культур, близьких за технологією вирощування.
Економічний аналіз свідчить, що у сівозмінах без соняшнику або за надмірного насичення ним неможливо досягти високого рівня прибутковості одиниці сівозмінної площі.
Найбільш оптимальні економічні характеристики і найвищий чистий прибуток з одиниці сівозмінної площі досягається при 20-процентному насиченні сівозмін соняшником,
незважаючи на несуттєве зниження врожайності культури
(рис.). Отже, за умов дотримання рекомендованої технології
вирощування соняшнику стає можливим розмістити його повністю в одному полі п’ятипільної сівозміни, то б то зайняти
20% сівозмінної площі.
% до рівня показників без соняшнику

130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0

Умовний чистий прибуток
Витрати виробництва
Витрати праці
Вартість валової продукції

100,0
95,0
90,0
0
( без соняшнику)

10
20
30
40
Питома вага соняшнику в структурі ріллі сівозмін, %

Рис. Вплив питомої ваги соняшнику в структурі сівозмін на економічні
показники використання ріллі у середньому за ротацію.

За нашими підрахунками найбільша питома вага земель
(82%) орендується терміном до п’яти років, що вже дає можливість організувати 5-пільну сівозміну. Але зазначимо, що
орендовані землі не представляють собою цілісні за територією і часом використання масиви, оскільки складаються з
окремих паїв розміром від двох до дев’яти гектарів з різними
термінами оренди. Тому на орендованих землях складніше
спроектувати сівозміну стаціонарного типу. Виходом з цієї
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ситуації є організація динамічних сівозмін (чергування культур у часі), що дозволяє витримувати науково обгрунтоване
чергування культур.
Висновки. Типовим варіантом сівозмін для невеликих господарств є 5-пільний польовий, зернопаропросапний варіант
з 5-ти річною ротацією. Така конструкція дозволяє сформувати агроекологічно і економічно обґрунтовану структуру ріллі:
чорний пар – 20%, зернові культури – 60, соняшник – 20%, що
відповідає основній спеціалізації фермерських господарств,
спрямованої на виробництво зерна і насіння соняшнику.
Очікується, що впровадження польових сівозмін короткої
ротації дозволить фермерам вирішити такі питання: скоротити терміни освоєння сівозмін, досягти високого рівня спеціалізації виробництва ринково орієнтованих культур, зменшити
набір комплексу знарядь та машин для вирощування культур
і витрати на їх утримання та експлуатацію, спростити систему
управління технологічними процесами вирощування культур,
ефективно використовувати землі з короткими термінами
оренди на основі раціонального поєднання сівозмін стаціонарного і динамічного типу.
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ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
О.А. Белевят, кандидат економічних наук
Миколаївський державний аграрний університет
У статті розглянуто сутність і складові сталого розвитку аграрного сектору через нарощування виробничих потужностей підприємств і еколого-економічної ефективності використання природних
ресурсів. Обґрунтовано концептуальний підхід щодо раціонального
використання земельного потенціалу аграрного сектору і сільських
територій через удосконалення земельних відносин і забезпечення
збереження навколишнього середовища. Виявлено основні пріоритети у забезпеченні сталого розвитку.
Ключові слова: земельні відносини, сільськогосподарські угіддя, раціональне використання, землекористування.

Постановка проблеми. Раціональне використання земельних ресурсів є основою забезпечення збалансованого сталого розвитку сільських територій і передбачає удосконалення
земельних відносин, дієву організацію управління земельними і водними ресурсами, лісами, полезахисними і водоохоронними лісосмугами, охорону навколишнього середовища.
Актуальність питання пов’язана із необхідністю отримання не
тільки економічних, а і соціальних та екологічних переваг від
землекористування, що є основою сталого розвитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вирішенню
проблем деградації, раціоналізації використання, збереження і відтворення земельного потенціалу сільських територій
у контексті забезпечення їх сталого розвитку присвячено наукові праці таких учених як: О.Ю. Амосова, В.Г. Андрійчука,
О.М. Бородіної, О.Г. Булавка, О.М. Вишневської, Л.О. Мармуль, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука, М.П. Сахацького, І.Н. Топіхи, В.В. Юрчишина, К.І. Якуби, В.М. Яценка та
іншими. Результати їх досліджень охоплюють широке коло
аспектів землекористування. Однак, на наш погляд, необхідно розширити дослідження через визначення ключових напрямів раціонального використання земельного потенціалу у
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контексті забезпечення сталого розвитку аграрного сектору і
сільських територій.
Постановка завдання. Одним із приорітетів держави,
на сучасному етапі, є забезпечення сталого розвитку, збалансованого економічного зростання аграрного сектору для
вирішення завдань щодо нарощування обсягів виробництва
якісної продукції на основі раціонального і ефективного використання земельного потенціалу.
Мета статті полягає в опрацюванні концептуального
підходу щодо раціонального використання земельного потенціалу аграрного сектору і сільських територій через удосконалення земельних відносин і забезпечення збереження
навколишнього середовища. Виявлення основних пріоритетів
у забезпеченні сталого розвитку.
Виклад основного матеріалу. Земельний потенціал
сільської території формується просторовою земельною цілісністю, на якій з відповідними ресурсами функціонує сільська поселенська мережа. Її жителі проживають у сільських
поселеннях і здійснюють сільськогосподарське виробництво
пов’язане з такою формою ведення виробничої діяльності, в
якій домінує використання земельних ресурсів.
Дбаючи про успішне майбутнє країни і сталий розвиток
сільських територій, ми повинні розумно та ощадливо розпоряджатися національним багатством – землею, забезпечувати
її раціональне використання і охорону.
Найважливішою умовою раціонального і екологічно безпечного використання землі є встановлення ефективних
земельних відносин, які характеризуються суспільними відносинами між людьми, пов'язаними з володінням і користуванням землею, є складовою системи виробничих відносин
кожної історичної епохи [1].
Зміст поняття «земельні відносини» має різні контексти,
які пов’язані з власністю на землю, рентними, виробничими,
аграрними та суспільно-економічними відносинами. Земельні відносини є основою аграрної політики, аграрних відносин
зокрема і соціально-економічних взагалі [2, с. 20].
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Земельні відносини є відносинами, які виникають у контексті володіння, користування, розпорядження та управління земельними ресурсами на всіх рівнях як об´єктами
господарювання і засобами сільськогосподарського виробництва [3, с. 361].
Раціональним слід вважати таке використання земель, яке
забезпечує економічний ефект господарювання і при цьому
поліпшує родючість ґрунтів, екологічний стан навколишнього
середовища. При цьому комплекс організаційно-економічних
заходів спрямовується на збереження і відтворення родючості ґрунтів, екологічний баланс ландшафтів, поліпшення
інших корисних властивостей землі і навколишнього середовища [4, с. 173].
Зміни, які відбувалися у процесі реформування земельних відносин, призвели до переважання економічних вигід
над екологічними. Рівень використання земель в Україні
можна охарактеризувати як нераціональний, а подальша
деградація потенціалу земельних ресурсів у сільському господарстві може мати негативні наслідки через загострення
екологічних ризиків.
Земля є основним ресурсом людського розвитку в сільській місцевості, але цю функцію вона зможе виконувати
лише за умови консолідації сільськогосподарського землекористування та формування ефективних агроформувань ринкового типу [5, с. 168].
На сучасному етапі розвитку переважною формою земельного обігу виступають орендні відносини, які наразі не
характеризуються достатньо високою соціально-економічною
і екологічною ефективністю. Для її підвищення варто запровадити дієвий механізм державного регулювання оренди
землі, спрямований на забезпечення ефективного землекористування та вирішення соціальних проблем сільського населення. [6, с. 249]
Вимагає врегулювання і питання визначення строків
оренди, оскільки короткотермінова оренда не сприяє збереженню землі в єдиних масивах [7, с. 12]. Короткотермінова
оренда не задовольняє інтересів орендарів і не забезпечує
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умови для раціонального використання ґрунтів і дотримання вимог сівозмін, оскільки орендарі не здійснюють капіталовкладень на покращення якості земель. Потрібний певний
час для того щоб витрати на збереження і підвищення родючості ґрунтів змогли себе окупити. Повна віддача від них настає через період, який перевищує строки оренди і дістається
землевласнику [8, с. 12].
Значний вплив на землекористування здійснюють організаційні фактори, у тому числі особливості форми власності
підприємств.
На сучасному етапі розвитку земельних відносин саме
створення агрохолдингів внесло певні корективи до існуючої ситуації на селі. Агрохолдинги є бізнесовими проектами,
заснованими на отриманні переважно економічних вигід.
Підтримка і розвиток сільської інфраструктури не є переважаючим завданням в діяльності агрохолдингів. У зв’язку
з тим, що агрохолдинги зареєстровані у містах, вони рідко сплачують податки до місцевих бюджетів. Колишні колективні сільськогосподарські підприємства, які втратили
статус юридичної особи, перетворилися у філії або підрозділи агрохолдингів.
Саме тому потрібно запровадити механізм, який би забезпечував сплату податків підприємствами і організаціями,
які ведуть агробізнес не за місцем реєстрації їх головної компанії, а за місцем діяльності їх аграрних підрозділів, тобто у
сільській місцевості. Це дозволить сільським радам акумулювати кошти місцевих бюджетів для розвитку соціальної інфраструктури села.
У контексті вищезазначеного, важливим є законодавче
регулювання розміру землекористувань сільськогосподарськими товаровиробниками та їх відповідальності за охорону
земель, їх раціональне використання та соціальний розвиток
сільських територій [9]. А також вирішення питання щодо
підвищення рівня соціальної відповідальності аграрного бізнесу, у тому числі агрохолдингів.
Альтернативою агрохолдингам може стати створення у
сільському господарстві підприємств з оптимальними роз66
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мірами землекористування, з поєднанням розвитку всіх
галузей. А також формування спеціалізації, яка враховує потреби аграрного ринку і інтереси територіальної громади. Це
є об’єктивною необхідністю розвитку аграрного бізнесу, який
базується на принципах сталого розвитку сільських територій.
Отже, ефективне використання землі можливе тільки у
підприємствах, які мають достатній виробничо-ресурсний
потенціал за постійного його якісного поліпшення і підвищення рівня інтенсивності використання. Підприємства з
високим рівнем концентрації праці і капіталу здатні швидко
проводити модернізацію виробництва і налагоджувати випуск високоякісної конкурентоспроможної продукції за мінімальний термін, забезпечити соціальний розвиток і віддачу
вкладених коштів.
Завершення періоду реформування земельних відносин
повинно бути спрямоване на врегулювання екологічних проблем землекористування.
Порушення екологічно збалансованого співвідношення сільськогосподарських угідь через надмірне розширення
площі ріллі, зростання деградації агроландшафтів через водну ерозію і техногенне забруднення спричиняють зниження
продуктивності земельних ресурсів, посилюють необхідність
комплексного врегулювання питань з використання і охорони
земельних ресурсів.
На сучасному етапі землекористування не існує цілісної
концепції використання і охорони земельних ресурсів, яка
б відповідала соціально- еколого-орієнтованим потребам. Не
сформовано чіткої і обґрунтованої позиції щодо формування
землекористування товаровиробниками.
Логічне завершення земельної реформи потребує створення ефективного економічного механізму регулювання земельних відносин на основі розробки оптимальної
нормативно-правової бази ведення земельно-кадастрової
справи. Трансформація землекористування повинна бути зорієнтована на отримання соціальних і екологічних вигід для
сільських територій.
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Висновки. Впровадження приватної власності на землю
змінило умови землекористування. Перед наукою і практикою
постала необхідність економічного регулювання земельних
відносин і організації раціонального використання земельних угідь, на основі визначення і обґрунтування системи
організаційно-господарських заходів щодо відновлення їх
продуктивності.
Досвід реформування земельних відносин свідчить, що
реальний механізм упорядкування використання земель, врегулювання земельних відносин, а також раціонального і водночас ефективного використання земельних ресурсів може бути
тільки комплексним через поєднання правових, соціальноекономічних, організаційно-територіальних, екологічних завдань, розроблення оптимальної нормативно-правової бази
ведення земельно-кадастрової справи.
Трансформація земельних відносин не може розвиватися
ізольовано і повинна включати не тільки реформування власності, а й всю сукупність елементів державно-управлінської
системи і суспільно-політичного ладу.
Отже, для раціонального використання земельного потенціалу сільських територій необхідним є удосконалення земельних відносин і забезпечення збереження навколишнього
середовища Доцільно застосовувати комплексний підхід щодо
збереження екосистем, який полягає у екологізації виробництв і зниженні рівня антропогенного навантаження на всі
види природних ресурсів.
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УДК 33.021:005.521:351.823.3

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНОВАЖНОГО РІВНЯ
ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ БУДІВЕЛЬНОМІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ В КРИМУ
С.М. Єргін, кандидат економічних наук, доцент
Кримський економічний інститут ДВНЗ „КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”
Визначено оптимальні обсяги, ціни і собівартість виробництва
будівельного каменю та стінових матеріалів для монополізації
ринку і в умовах чистої конкуренції. Встановлено, що в секторі
будівельного каменю ліцензійна система стримала обсяги інвестування, це сприяло встановленню об’ємів виробництва нижче рівноважного рівня. У секторі стінових матеріалів ліцензійна система не
стримала активності інвесторів, що призвело до перевиробництва
даної сировини.
Ключові слова: максимізація прибутку, рівновага, монополія,
чиста конкуренція, ринок будівельно-мінеральної сировини

Постановка проблеми. На ринках працюють сотні тисяч осіб, кожен з яких володіє часткою загального знання
про економіку, і це знання, взаємодіючи в ході ринкових
трансакцій, взаємно збагачується і реалізується в ринкових
рішеннях. У їх результатах втілюються всі сучасні наукові
знання та практичний досвід, тому з цієї точки зору ринки
– раціональні. Однак держава своїми діями, або бездіяльністю може настільки сильно змінити ринкове середовище, що
вплине на стан ринкової рівноваги. Тому оцінка параметрів
ринкової рівноваги цільового ринку, потенціал його зміни –
ключовий інтерес для аналітика.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблем оцінки стану ринкової рівноваги відображено в
наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема
Авдашева С.Б. [1], Амоша О.І. [2], Тіролю Ж. [3], Хана Л. [4],
Чемберлена Е. [5], фон Штакельбергера Г. [6], Шерера Ф. [7] та
інших вчених.
Виділення невирішених раніше частин спільної проблеми.
На нашу думку, найбільш цікаво розглядати дану проблему на
прикладі ринку будівельно-мінеральної сировини в Криму, де
сектор видобутку мінеральної сировини для будівельної галузі
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історично добре розвинений, має значні запаси викопної сировини і ємний ринок збуту.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є
прогноз альтернативних варіантів проведення економічної
політики в секторі видобутку будівельно-мінеральної сировини Криму.
Виклад основного матеріалу. Граничними результатами економічної політики з побудови інституційної структури
локального ринку будівельно-мінеральної сировини Криму є
ситуація чистої конкуренції та його монополізація до рівня
"жорсткої" олігополії.
Питання про вигідність або невигідність даних стратегічних альтернатив не може бути вирішене без оцінки найбільш
ймовірних варіантів реалізації економічних процесів. Для цього необхідно оцінити і порівняти виграші та збитки економічних суб'єктів ринку будівельно-мінеральної сировини в умовах
довгострокової економічної рівноваги, тобто чистої конкуренції та умовах, відмінних від чистої конкуренції.
Довгострокова рівновага настає, коли, по-перше, гірничі
підприємства не будуть намагатися розширити або скоротити
масштаб свого виробництва і, по-друге, коли нові фірми не
будуть прагнути вступати в галузь або старі не будуть намагатися її покинути. Тобто ринкова система досягне такого стану, який вона буде прагнути зберегти при відсутності впливу
ззовні. Якщо ринок перебуває в стані довгострокової рівноваги, то у його суб'єктів немає причин змінювати ні кількості продаваних продуктів, ні рівень їх ціни. Рівновагу можна
розглядати як іманентну умову здійснення запланованих дій
покупців і продавців. У ситуації відсутності рівноваги на ринку підприємства будуть прагнути розширити масштаб своїх
операцій, і за цей рахунок зможуть збільшити свої прибутки.
Максимальний прибуток в умовах довгострокової рівноваги гірничі підприємства отримають у тому випадку, коли
при шуканому обсязі виробництва граничні витрати зрівняються з ринковою ціною. Таким чином, конкурентна фірма,
яка максимізує свій прибуток, оптимізує обсяг випуску своєї продукції. Але на ринку будівельно-мінеральної сировини,
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на якому держава закрила за допомогою ліцензійної системи
вільний перелив капіталу, умова довгострокової рівноваги
можлива тільки у випадку дерегуляції економічних процесів і
повної відмови від системи ліцензування.
У короткостроковому періоді гірничі підприємства, маючи
під захистом держави монопольне становище, і переслідуючи
мету максимізації прибутку, повинні визначати і кількість мінеральної сировини, і ціну, при якій всю вироблену сировину
було б викуплено споживачами. Монополісти, максимізуючи прибуток, спочатку визначають обсяг свого виробництва
і тільки після цього встановлюють ціну на свою продукцію.
Отже, управляти монопольною структурою набагато складніше, ніж конкурентною фірмою. Максимальний прибуток у короткостроковому періоді на ринку визначаться в точці Е для
сектора будівельного каменю (рис. 1.а) і Е1 для сектора стінових матеріалів (рис. 1.б), а точки А та А1 показують відповідні
рівні цін і обсягів продажів у відповідних секторах.

а)
D=0.0000003q12-0.0087q1+59.755
MR=-0.0109q1+51.713
MC=0.0014q1+7.6208
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б)
D=0.0000003q12-0.1983q2+201,6
MС=-0.667q2+98.84
MR=-0.1825q2+157.09

тис м3

Рис. 1. Максимізація прибутку на ринку будівельномінеральної сировини в короткостроковому періоді

Точний розрахунок ціни, собівартості і випуску будівельного каменю в короткостроковому періоді зробимо за допомогою рішення тотожності:
0,0014 qm1 + 7,6208 = – 0,0109 qm1 + 51,713.
(1)
Обсяг продажів, ціна та собівартість будівельного каменю
дорівнюють:
qm1 = 3584,7 тис. м3 ; pm1 = 32,42 грн/м3 ; сm1 = 6,63.
Розрахунок ціни, собівартості і випуску стінових матеріалів в короткостроковому періоді зробимо за допомогою рішення тотожності:
0,0667 qm2 + 9,844 = 157,09 – 0,1825 qm2,
(2)
тоді обсяг продажів, ціна і собівартість стінових матеріалів дорівнюють:
qm2 = 590,9 тис. м3 ; pm2 = 101,85 грн/м3; сm2 = 23,13 грн/м3.
Фактичні обсяги продажів будівельного каменю (4645,8 м3)
в незначній мірі (на 29,6%) переважають над тими передбачуваними об'ємами (4645,8 м3), які можуть в короткостроковому
періоді дати сектору максимум прибутку. Передбачуваний обВісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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сяг виробництва можуть без залучення додаткових потужностей забезпечити лише три підприємства сектора: ТОВ „Смарт
Груп”, ВАТ „Шархинський кар’єр” та ВАТ „Сакський ЗБМ”, а
якщо враховувати всі резерви потужностей, то тільки одне,
саме велике підприємство – ТОВ „Смарт Груп”. Це свідчить
про суттєві рівні монополізації в секторі будівельного каменю.
У секторі стінових матеріалів спостерігається значне перевищення (на 84,5%) в аналогічному співвідношенні. Тобто сектор
стінових матеріалів в більшому ступені демонополізований.
Для забезпечення передбачуваних обсягів виробництва необхідно задіяти виробничі потужності п’яти підприємств сектору: КФК „Мирний”, ПП „Бджілка”, ВАТ „Кримінвестбуд”, ВАТ
„Альмінський ЗБМ” та МП „Північ”.
У довгостроковому періоді конкурентні гірничі підприємства зможуть регулювати обсяг виробництва в галузі, будуючи
більше підприємств і/або більш великі підприємства замість
того, щоб виробляти більше продукції на вже існуючих фірмах. Умова максимізації прибутку гірничих підприємств для
довгострокового періоду полягає в можливості нарощування
ними довгострокових граничних витрат (LMC) до такого рівня,
поки вони не стануть рівними ціні. Нові гірничі підприємства
будуть вступати в сектор видобутку будівельно-мінеральної
сировини до тих пір, поки прибуток в секторі буде перевищувати той, який інвестори зможуть отримувати в інших галузях. Якщо економічні прибутки в секторі матимуть негативні
значення, то гірничі підприємства не зможуть покрити свої
економічні витрати і почнуть залишати галузь, вибравши кращу альтернативу вкладення своїх коштів.
У довгостроковому періоді на ринку будівельно-мінеральної
сировини криві ринкового попиту (D) на будівельний камінь
(рис. 2.а) та стінові матеріали (рис. 2.б) ідентифікуються з відповідними кривими їх середнього доходу (AD), а крива ринкової пропозиції (S) буде збігатися з висхідною частиною кривих
довгострокових граничних витрат (LMC), які лежать вище
кривих довгострокових середніх витрат.
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Конкурентна рівновага в довгостроковому періоді дозволить отримувати гірничими підприємствами нульовий "економічний прибуток", працюючи вже в конкурентних умовах.
Цена, грн/м3

а)
D=0.0000003q12-0.0087q1+59.755
S=0.0014q1+7.6208

тис м3
Цена, грн/м3

б)
D=0.00005q22-0.1983q2+201.56
S=0.0667q2+9.844

тис м3
Рис. 2. Стан рівноваги ринку будівельно-мінеральної
сировини в довгостроковому періоді

Точні варіанти розрахунку цін, собівартості і обсягів сировини в довгостроковому періоді зробимо за допомогою рішення тотожності LMC = АR, коли LMC = S, a AR = D.
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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Для будівельного каменю – це рівняння:
0,0000003qc12 – 0,0087qc1 + 59,755 = 0,0014qc1 + 7,6208. (3)
Тоді обсяг продажів, ціна і собівартість будівельного каменю дорівнюють:
qc1 = 6365,3 м3 ; pc1 = 16,53 грн/м3 і Сс1 = 9,08 грн/м3.
Порівняння фактичних обсягів продажу будівельного каменю (4645,8 м3) з тими обсягами, які можуть дати максимум
прибутку в секторі в довгостроковому періоді (6365,3 м3), дозволяє засвідчити певне (на 37,0%) превалювання передбачуваних обсягів виробництва над обсягами фактичними . Це
підтверджує наш попередній висновок про істотному рівні монополізації в даному секторі. Крім того, можна констатувати
той факт, що для виходу сектора будівельного каменю в стан
довгострокової рівноваги необхідно істотно наростити обсяги
виробництва на вже працюючих гірничих підприємствах, або
ввести додатково істотний обсяг виробничих потужностей на
знову відкритих підприємствах.
Для стінових матеріалів – це рівняння:
0,00005qc2 – 0,1983qc2+201,56 = 0,0667qc2 + 9,844, (4)
тоді обсяг продажів, ціна і собівартість будівельного каменю
дорівнюють:
qc2 = 911,0 м3, pc2 = 62,41 грн/м3 і Сс2 = 35,02 грн/м3.
Розрахунок показав, що в секторі стінових матеріалів ситуація істотно відрізняється від обстановки в секторі будівельного каменю. Рівень фактичного виробництва в секторі
стінових матеріалів (1092,6 м3) на 20% перевищив оптимальний розмір випуску в разі максимізації прибутку в довгостроковому періоді (911,0 м3). В ідеалі для досягнення рівноваги в
довгостроковому періоді необхідно скоротити рівень виробництва на 20%, вилучивши з господарського обороту найбільш
неефективні потужності.
Дана ситуація може спостерігатися тільки у зв'язку з
фактичним закриттям державою вільного переливу капіталу
(наявність закритих монополій) через існування в секторі виробництва будівельно-мінеральної сировини ліцензійної системи. Тільки державний захист діючих гірничих підприємств
дозволяє їм при завищених обсягах виробництва підтримува76
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ти рівень діючих середніх цін на стінові матеріали в цілому
по сектору (108,05 грн/м3) вище рівноважних (62,41 грн/м3).
Крім того, значний вплив на сектор стінових матеріалів в плані завищеного рівня ринкової влади гірничих підприємств надає висока монополізація сектору будівельного каменю, який
надає домінуючий вплив на ринок будівельно-мінеральної сировини в цілому, що дозволяє гірничим підприємствам отримувати економічний прибуток.
Висновки. Фактичні обсяги виробництва будівельного
каменю значно більше тих передбачуваних обсягів, які можуть дати максимум прибутку в довгостроковому періоді,
що свідчить про суттєві рівні монополізації в даному секторі.
Для виходу сектору в стан довгострокової рівноваги необхідно значно наростити обсяги виробництва на вже працюючих
гірничих підприємствах або ввести додатково істотний обсяг
виробничих потужностей на знову відкритих підприємствах.
Таким чином, для переводу сегмента будівельного каменю в
більш стійке положення необхідно нарощувати його виробничі
потужності, отже – ліцензійна система виконала свою головну
функцію – захист земельних надр від надмірної експлуатації.
Рівень фактичного виробництва в секторі стінових матеріалів на 20% перевищив оптимальний розмір випуску в разі
максимізації прибутку в довгостроковому періоді. В ідеалі для
досягнення тут довгострокової рівноваги необхідно скоротити рівень виробництва на 20%, вилучивши з господарського обороту найбільш неефективні потужності. Дана ситуація
може спостерігатися тільки в зв'язку з наявністю закритих
монополій через існування в секторі виробництва будівельномінеральної сировини ліцензійної системи. Оскільки в сегменті
стінових матеріалів платоспроможний попит зростав високими темпами і для початку господарської діяльності не було
потрібно великих інвестиційних витрат, то безліч малих підприємств з незначним випуском прагнуло пройти і пройшло
ліцензування. Ліцензійна система в даному випадку не змогла
виконати свою головну функцію – захист земельних надр від
надмірної експлуатації.
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА
ФУНКЦІОНУВАННЯМ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
І МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
Н.О. Ботвіна, кандидат економічних наук, доцент
Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса.
Розглянуто роль та місце фінансового контролю за функціонуванням фінансової системи і механізму фінансової політики, виділено такі елементи системи фінансового контролю аграрної сфери, як
суб’єкт, об’єкт, предмет контролю, а також процес контролю.
Ключові слова: фінансова політика, фінансовий контроль,
аграрна сфера.

Фінансовий контроль, на відміну від інших видів, є грошовим контролем і здійснюється на всіх стадіях відтворення
суспільного продукту шляхом аналізу руху грошових потоків. Фінансовий контроль є контролем за функціонуванням
фінансової системи і механізму фінансової політики. Він є
багаторівневим і багатоплановим. Отже, фінансовий контроль – це контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів; це система дій органів державної і місцевої
влади, окремих суб’єктів господарювання і фізичних осіб, в
контурі їх фінансової політики, яка спрямована на попередження та усунення фінансових правопорушень, неефективного управління фінансовими ресурсами і активами з боку
підприємств, організацій, установ у процесі їх фінансовогосподарської діяльності.
Чому саме система дій? Тому що система представляється як сукупність дій, при здійсненні яких застосовуються різноманітні, однак комплексно поєднані методи та прийоми.
А от здійснюють ці дії саме суб’єкти фінансового контролю
– органи державної та місцевої влади (Верховна Рада України, Міністерство фінансів, Рахункова палата, Державна
контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство, Державна податкова служба, Державна митна служба та інші) та
суб’єкти господарювання – це і незалежні аудиторські фірми
і безпосередньо самий суб’єкт господарювання, тобто внутрішня його служба.
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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Формування теоретичних положень з фінансового контролю, на наш погляд, вплине на розуміння суб’єктами контролю задач, які перед ними ставляться, що в кінцевому
підсумку вплине на дієвість заходів з фінансової політики в
аграрній сфері.
Роль контролю в аграрній сфері багато дослідників насамперед зводили до порівняння планових та фактичних показників. За планової економіки цей метод фінансового контролю
мав особливу вагу. Однак система фінансового контролю в
агросфері покликана не лише виявляти існуючі відхилення з
метою їх усунення, а має набагато глибший зміст. К. Лєбєдєв
виділяє контроль внутрішніх процесів та контроль зовнішнього середовища [4, с. 557–558]. Перший складається, на його
думку, з оцінки та розробки коректуючих заходів, другий – з
виявлення відхилень та застосування заходів з їх усунення.
Він також стверджує, що контроль покликаний віднаходити
не лише загрози, але й нові можливості. Тобто, система фінансового контролю в аграрній сфері певною мірою працює на
досягнення поставлених фінансовою політикою цілей. Однак
на цьому її роль не обмежується. Після виявлення відхилень
система повинна запропонувати такий механізм, який дозволив би визначити оптимальні заходи: усунути негативний
вплив чинників, що спричинили відхилення або переглянути
адекватність заданих цілей.
Загалом, ми зводимо роль системи фінансового контролю до моніторингу ефективності використання фінансових
ресурсів, оптимальності фінансових потоків, створення інформаційної бази для прийняття фінансових рішень щодо
усунення недоліків чи регулювання цілей фінансової політики.
Виходячи із застосування у дослідженні системного підходу, необхідно також відмітити, що система фінансового
контролю не функціонує ізольовано, а є підсистемою складнішої системи. Також не виключено, що у її складі треба розмежовувати дрібніші підсистеми.
Найбільш повну і вичерпну класифікація фінансового
контролю в Україні, його видів і форм запропоновано Василиком О. Д. [2, с. 346]. Залежно від того, якими є взаємосто80
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сунки між суб’єктом і об’єктом контролю, виділено контроль
зовнішній – тобто такий, коли суб’єкт і об’єкт при здійсненні
контрольних функцій не належать до однієї системи. Внутрішній контроль здійснюють підприємства, установи, організації
за власною фінансовою діяльністю.
Залежно від ступеня охоплення об’єктів фінансовим
контролем можна виокремити комплексний, тематичний, повний, частковий, суцільний, вибірковий.
За джерелами інформації фінансовий контроль поділяється на документальний і фактичний. Зрозуміло, що документальний контроль ґрунтується на вивченні даних фінансової
документації, а фактичний – на даних фактичної перевірки в
натуральних показниках.
Наступним видом фінансового контролю у загальній схемі є контроль за цільовою спрямованістю контрольних дій.
Тут виділяються: стратегічний фінансовий контроль – він
спрямовується на вирішення питань стратегії розвитку підприємства чи організації, і тактичний – питань поточної фінансової діяльності.
За місцем здійснення фінансового контролю його поділяють на контроль на місцях, коли суб’єкт виконує контрольні
дії безпосередньо на підконтрольному об’єкті, і дистанційний,
коли об’єкт контролюється на відстані за допомогою інформації, яка передається за допомогою засобів зв’язку.
Важливу роль у класифікації фінансового контролю мають
методи контролю, тобто конкретні способи і прийоми здійснення контрольних функцій. Методами фінансового контролю є: перевірка, обстеження, моніторинг і ревізія.
Використання різних видів форм і методів фінансового
контролю має важливе значення для ефективного функціонування фінансового механізму організації економіки.
При проведенні фінансового контролю як засобу підвищення ефективності фінансового механізму організації економіки слід пам’ятати про основні його принципи: законність;
повнота; компетентність; достовірність; самодостатність; безперервність; доцільність; своєчасність; відповідальність; оперативність; ефективність.
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У процесі проведення контролю здійснюється перевірка
дотримання законів та інших нормативно-правових актів фінансового характеру. Все це дозволяє підтримувати стійкість
бюджетних процесів і стабільність державного фінансового
устрою, вчасно розкривати відхилення від заданих нормотворчими органами правил і процедур, а також вносити в них
необхідну корекцію.
При виявленні випадків нецільового витрачання державних коштів і використання набутого за рахунок цих коштів
майна, а також невідповідності діяльності накресленим цілям,
програмам і пріоритетам, підводяться відповідні висновки,
які змінюють ситуацію.
Нині в Україні простежуються нові тенденції у розвитку
фінансового контролю:
1. Звужується сфера державного фінансового контролю.
Він все більше зосереджується на контролі за вартісними
пропорціями руху ВВП, грошової маси, формуванням і використанням фондів грошових коштів, які надходять у розпорядження держави. Одночасно розширюється сфера дії
недержавного фінансового контролю з боку аудиторських і
страхових фірм, кредитних установ тощо.
2. Відбувається певне зрушення від наступного до попереднього фінансового контролю. На макрорівні більше уваги
приділяється доцільності та ефективності витрачання коштів
під час затвердження проектів держбюджету. На мікрорівні
посилюється увага до фінансового обстеження інвестиційних
проектів.
Останнім часом фінансовий контроль виконує важливу
роль у використанні бюджетних коштів. Держава використовує бюджет для здійснення територіального, внутрішнього
і міжгалузевого розподілу і перерозподілу ВВП з метою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню. Іншими словами, бюджет
– дієвий фінансовий метод організації економіки. У зв’язку
з цим важливого значення набуває фінансовий контроль з
боку держави за законністю і обґрунтованістю виконання фінансових операцій, створення і використання фондів фінан82
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сових ресурсів на цілі економічного і соціального розвитку
держави. Так, в результаті контрольно-перевірочних заходів
Рахункової палати України бюджетних правопорушень (незаконного, у тому числі нецільового), а також неефективного
використання коштів Державного бюджету України та державних позабюджетних фондів у 2009 р. виявлено на загальну суму 36,2 млрд грн. У 2000 р. ця сума становила 2,4 млрд.
грн, що за досліджуваний період у 15 разів менше. З цієї
суми незаконне, у тому числі нецільове використання коштів
в середньому за 2000–2009 рр. становить 60%.
Колегія Рахункової палати у 2009 році зробила висновок
про відсутність цілеспрямованої і системної державної політики, яка б забезпечила гарантування продовольчої безпеки
країни та перетворення аграрного сектору на конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор
економіки держави.
Структура факторів, що призвели до втрат фінансових
ресурсів в аграрному секторі економіки за результатами перевірки Рахункової палати відображено в табл. 1 [3].
Таблиця 1
Чинники, що зумовили втрати бюджетного
фінансування в аграрній сфері України за 2011 р.
Порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів

Питома вага, %

Неефективна діюча система планування прогнозної
потреби в коштах бюджетних програм

38,0

Недостатнє розуміння кінцевої мети аграрних реформ, не
врахування існуючих проблеми сільськогосподарської галузі

31,0

Недостатня обґрунтованість та непослідовність у
прийнятті управлінських рішень при виконанні й
реалізації бюджетної програми в агарному секторі

12,5

Наявність фактів безпідставного надання державної допомоги

10,0

Наявність недоліків в системі відомчого контролю
Міністерства аграрної політики та продовольства України

8,5

Разом :

100

Частка правопорушень з бюджетними коштами набула
стабільної тенденції до зростання починаючи з 2005 р., за період 2000–2009 рр. в середньому вона склала 37,6%.
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Зокрема це пов’язано з тим, що у статистичній звітності
почали відображати втрати, допущені внаслідок неефективних управлінських дій. Серед порушень, що призвели до втрат
бюджетних ресурсів, найбільшими за обсягами є незаконні і
нецільові витрати бюджетних ресурсів.
Отже, проведені органами державного фінансового
контролю перевірки в агросфері виявили певні бюджетні правопорушення, зокрема незаконне, нецільове та неефективне
використання коштів, використання коштів державного бюджету з порушенням чинного законодавства; незаконне збільшення обсягів дотацій та субсидій; використання бюджетних
коштів без належних нормативно-правових підстав. Збільшення таких фактів використання бюджетних коштів обумовлене неефективним підходом розпорядників бюджетних
коштів до наданих їм державних ресурсів.
У структурі факторів, що призвели до втрат фінансових
ресурсів в аграрній сфері найбільшу частку займають неефективна діюча система планування прогнозної потреби в
коштах бюджетних програм та недостатнє розуміння кінцевої мети аграрних реформ, неврахування існуючих проблем
сільськогосподарської галузі. На рівні кінцевих розпорядників бюджетних коштів до таких факторів належать надання
агроформуваннями до управлінь агропромислового розвитку недостовірних даних про стан розрахунків із бюджетом
та незадовільна робота обласних управлінь агропромислового
розвитку щодо контролю за обґрунтованістю надання агроформуванням фінансової підтримки.
Необхідно змінити підходи представників контрольних
органів до виконання своїх функціональних обов’язків. Поки
що у переважаючій більшості випадків вони володіють комплексом «пошуку злочинця», завдання будь-що знайти порушення тощо. Саме це, на нашу думку, є основною причиною
того, що у фінансовому контролі виникають тіньові сторони:
виявляються порушення на десятки – сотні гривень; але в державі фінансовий контроль має бути організований так, щоби
розкривалися всі порушення, тобто і на більші суми. Тоді він,
разом з іншими чинниками, зможе підірвати тіньову економі84
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ку. Виконання функцій фінансового контролю повинно сприяти становленню і зміцненню підприємництва в агросфері.
Тимчасом така допомога не надається. Як правило, велика
кількість контролерів з різних відомств з’являється у добре
працюючого підприємця, який після такого контролю досить
швидко переходить у тіньову економіку.
Вимагає організаційного та законодавчого вирішення питання про кількість і тривалість фінансових перевірок за рік:
фінансовий контроль повинен бути організований таким чином, щоб не створювати додаткових труднощів у виробничогосподарській діяльності економічних суб’єктів.
Все це засвідчує, що процес забезпечення фінансової
політики сталого розвитку агросфери в Україні через посередництво фінансового контролю вимагає подальшого удосконалення.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ ДЛЯ ОЦІНКИ
ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
І ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
В.В. Карцева, кандидат економічних наук, доцент, докторант
Полтавський університет економіки і торгівлі
У статті доведено необхідність використання інструментів стратегічного фінансового контролінгу і проведено SWOT-аналіз на рівні
райспоживспілки споживчого товариства з визначенням відповідних
пріоритетів подальшого розвитку.
Ключові слова: стратегічний фінансовий контролінг, інструменти стратегічного фінансового контролінгу, SWOT-аналіз, зовнішні
фактори впливу.

Постановка проблеми. Трансформація ринкових відносин вимагає радикальної перебудови усіх секторів економіки та формування нових підходів щодо побудови
нового господарського механізму, що ґрунтується на сучасних принципах управління.
Глибокі зміни відбуваються і в системі споживчої кооперації. Прискоренно розвиваються нові види діяльності,
якісно оновлюється сфера торгівлі за рахунок нових типів
підприємств роздрібної торгівлі, відроджуються оптові кооперативні організації.
Сьогодні в системі споживчої кооперації впроваджуються
ринкові механізми господарювання серед яких система фінансового контролінгу є найбільш значущою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному
етапі економічного розвитку вченими України приділяється
значна увага питанням, пов’язаним із подальшим розвитком
та трансформацією системи кооперативного руху і споживчої кооперації [1, 3, 6]. Серед науковців, які приділяють увагу дослідженням цих питань можна відмітити наукові праці
М. Алімана, В. Апопія, С. Бабенка, В. Гончаренка, В. Єрмакова, О. Ісаєнко, Л. Ільїної, В. Лук’янова, Л. Лігоненко,
А. Мазаракі, О. Нестулі, І. Маркіної, М. Рогози, О. Пантелей86
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моненка, Г. Скляра, Л. Сіпко, В. Тєплова, К. Ушакової, та ін.
Разом з тим, питання пов’язані з використанням і сучасного
інструментарію фінансового контролінгу в діяльності підприємств і організацій споживчої кооперації потребують подальшого розвитку.
У попередніх публікаціях нами приділено увагу дослідженню теоретичних аспектів фінансового контролінгу, класифікації інструментарію фінансового контролінгу, обґрунтовано
необхідність впровадження системи фінансового контролінгу
на підприємствах і в організаціях споживчої кооперації. Дана
стаття є логічним продовженням нашого дослідження.
Метою статті є довести необхідність використання інструментів стратегічного фінансового контролінгу на рівні
райспоживспілки споживчого товариства для визначення подальших пріоритетів розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для реалізації завдань підприємствам споживчої кооперації необхідне
якісне та гнучке управління [1,3,6], разом з тим цього можна
досягти використовуючи фінансовий контролінг як необхідну
складову процесу управління. У ринкових умовах фінансовий контролінг має надавати діючій системі управління підприємств і організацій споживчої кооперації інформаційну
та методологічну підтримку у сфері підготовки та прийняття
управлінських рішень.
Практичний досвід доводить, що для досягнення якісного
і гнучкого управління підприємством необхідно використовувати відповідні контролінгові інструменти для здійснення
аналізу і оцінки його діяльності.
Інструментарій системи фінансового контролінгу дозволяє:
• забезпечити відповідне коригування і формування цілей діяльності підприємства;
• своєчасно розрахувати фактичні відхилення від запланованих показників;
• забезпечувати відповідний рівень платоспроможності
підприємства;
• ефективно використовувати ресурси, які є в розпорядженні підприємства.
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Інструменти стратегічного фінансового контролінгу використовуються переважно для визначення та покращення
майбутнього розвитку підприємства та зниження впливу ризиків. Керівництво підприємства має бути зацікавленим у
збереженні, збільшенні та більш ефективному використанні
наявного потенціалу. Враховуючи напрацювання дослідників
[1,4,6] у сфері управління можна з впевненістю сказати, що
використання SWOT – аналізу, який є досить універсальним
інструментом фінансового контролінгу і стратегічного аналізу, при оцінці впливу зовнішніх факторів на діяльність підприємств і організацій споживчої кооперації надасть змогу:
• визначити фактори впливу на діяльність підприємства;
• оцінити ступінь впливу цих факторів;
• визначити конкурентні переваги підприємств споживчої кооперації за місцем його розташування;
• визначити стратегічні пріоритети діяльності.
Проведення SWOT-аналізу дає змогу встановити зв'язки
між найхарактернішими для райспоживспілки споживчого
товариства можливостями, загрозами, сильними (перевагами) і слабкими (недоліками) сторонами. Цей різновид аналізу
ґрунтується на застосуванні експертних оцінок і комплексному врахуванні впливу факторів зовнішнього і внутрішнього
середовища на подальший розвиток райспоживспілки. у 2012
році нами проведено SWOT-аналіз на рівні середньої ланки
управління системи споживчої кооперації, а саме – Полтавської районної спілки споживчих товариств (далі – Полтавська райспоживспілка).
Для оцінки ступеня впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність Полтавської райспоживспілки респондентам було запропоновано оцінити ступінь впливу визначених
зовнішніх факторів, а також важливість фактора для функціонування райспоживспілки.
При цьому була запропонована відповідна шкала для
оцінки впливу факторів: сильний вплив – 3 бали, помірний
вплив – 2 бали, слабкий вплив – 1 бал, вплив відсутній – 0.
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З метою оцінки впливу факторів зовнішнього середовища
на діяльність Полтавської райспоживспілки, було опитано 10
респондентів, із яких яких 15 працівники бухгалтерії; 5 – працівники інших підрозділів.
Оцінку факторів зовнішнього середовища Полтавської
райспоживспілки представлено в таблицях 1 та 2.
Таблиця 1
Оцінка факторів зовнішнього середовища
Полтавської райспоживспілки 5 респондентами
— працівниками бухгалтерії

Фактори
зовнішнього
середовища
райспоживспілки

Вплив на
діяльність
райспоживспілки
(в балах)

Важливість
фактора для
системи (в
балах)

Напрям
впливу (+,-)

Респонденти

Респонденти

Респонденти

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Економічна
ситуація в країні

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

-

-

-

-

-

Рівень купівельної
спроможності
населення

1

1

2

1

2

1

1

2

1

2

-

-

-

-

-

Ступінь податкового
тиску

2

3

2

2

3

2

3

3

3

2

-

-

-

-

-

Демографічна
ситуація

3

2

2

2

3

3

2

2

2

2

-

-

-

-

-

Природні умови
господарювання

1

0

2

0

2

1

0

1

0

1

+

+

+

+

+

Кредитна
політика банків

2

2

1

2

1

2

2

2

2

2

+

+

+

+

+

Остаточна оцінка сили впливу кожного із зазначених факторів у таблицях 1 і 2 здійснюється на основі узагальнень оцінок експертів і визначень середніх їх значень за кожним із
досліджуваних факторів. Узагальнення оцінок експертів представлено у таблиці 3.

Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012

89
http://visnyk.mnau.edu.ua/

Таблиця 2
Оцінка факторів зовнішнього середовища Полтавської
райспоживспілки 5 респондентами — іншими працівниками

Фактори
зовнішнього
середовища
райспоживспілки

Вплив на
діяльність
райспоживспілки
(в балах)

Важливість
фактора для
системи (в балах)

Напрям
впливу (+,-)

Респонденти

Респонденти

Респонденти

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Економічна
ситуація в країні

3

2

2

3

3

2

2

2

2

3

-

-

-

-

-

Рівень купівельної
спроможності
населення

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

-

-

-

-

-

Ступінь
податкового тиску

2

2

2

2

3

2

3

3

3

2

-

-

-

-

-

Демографічна
ситуація

2

2

1

2

3

3

2

2

2

2

-

-

-

-

-

Природні умови
господарювання

1

2

0

2

2

1

1

0

1

1

+

+

+

+

+

Кредитна
політика банків

2

3

3

2

1

2

2

2

2

2

+

+

+

+

+

Таблиця 3
Узагальнення оцінок експертів
Фактори зовнішнього середовища
райспоживспілки

Загальна оцінка експертів

Економічна ситуація в країні

-5,6

Рівень купівельної спроможності населення

-2,4

Ступінь податкового тиску

-5,9

Демографічна ситуація

-4,9

Природні умови господарювання

1,0

Кредитна політика банків

-3,8

Узагальнення результатів дослідження також можна представити у вигляді гістограми (рис.1).
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Рис.1. Профіль зовнішнього середовища Полтавської райспоживспілки :
1 – Економічна ситуація в країні; 2 – Рівень купівельної спроможності
населення; 3 –Ступінь податкового тиску; 4 – Демографічна ситуація; 5 –
Природні умови господарювання; 6 –Кредитна політика банків

Як видно з рис. 1, більшість факторів зовнішнього середовища негативно впливають на діяльність Полтавської райспоживспілки. Найбільшу загрозу для її розвитку підприємства
становить ступінь податкового тиску, економічна ситуація в
країні. Досліджувана райспоживспілка споживчого товариства, практично не використовує для фінансування діяльності
кредити банків, оскільки сучасна банківська кредитна політика не сприяє доступності кредитних ресурсів.
Враховуючи вплив зовнішніх факторів на діяльність Полтавської райспоживспілки споживчого товариства нами виділено сильні та слабкі сторони діяльності, загрози і можливості,
які можуть очікуватися в майбутньому.
Узагальнення проведеного SWOT-аналізу діяльності Полтавської райспоживспілки подано у таблиці 4.
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Таблиця 4
Матриця факторів SWOT-аналізу діяльності
Полтавської райспоживспілки
Можливості:
1. Залучення кредитних
ресурсів у кредитних
спілках та на умовах
комерційного кредиту
2. Моніторинг
постачальників та
споживачів продукції
3. Збільшення
обсягів діяльності

Загрози:
1. Втрати фінансової
стійкості та рівноваги
2. Погіршення
результатів фінансово господарської діяльності

1. Підвищувати рівень
ділової активності
2. Здійснювати постійний
моніторинг фінансового
стану райспоживспілки
3. Використання
комерційного кредиту
4. Забезпечувати
стабільність на ринку
збуту завдяки своїй
компетентності

1. Диверсифікація товару
з метою покращення
фінансових показників
2. Гнучка цінова політика

1. Застосування нових
методів планування та
Слабкі сторони діяльності:
прогнозування діяльності
1. Відсутність достовірної
райспоживспілки
інформації про конкурентів
2. Аналіз конкурентного
2. Незадоволеність
середовища
працівників низьким
3. Підвищення мотивації
рівнем оплати праці
праці працівників
3. Відсутність стратегічних
4. Впровадження гнучкої
цілей і програм
системи ціноутворення
4. Практика ціноутворення
на основі використання
трансфертних цін

1. Забезпечувати
прибутковість фінансової
діяльності
2. Збір інформації про
конкурентів
3. Підвищення мотивації
праці працівників

Сильні сторони діяльності:
1. Контроль фінансового
стану з боку керівництва
райспоживспілки
2. Ділова активність
3.Широкий асортимент
продукції

Таким чином, до сильних сторін діяльності Полтавської райспоживспілки можна віднести: постійний моніторинг фінансового стану, який проводиться не тільки фінансовим сектором,
але і керівником райспоживспілки; достатньо високий професіоналізм працівників; широкий асортимент продукції.
До слабких сторін діяльності Полтавської районної спілки
споживчих товариств належить: недостатня інформованість про
конкурентів і показники їх діяльності; відсутність достовірної інформації про конкурентів; відсутність стратегічних цілей і програм; практика ціноутворення.
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Разом з тим, Полтавська райспоживспілка, використовуючи сильні сторони і можливості, може підвищити рівень ділової
активності та забезпечити відповідний рівень фінансової рівноваги, що в кінцевому результаті має позитивно вплинути га результати її діяльності.
Висновки. Проведений SWOT-аналіз факторів зовнішнього
середовища Полтавської райспоживспілки дає підстави для висновку, що керівництву необхідно підвищувати рівень використання можливостей та сильних сторін діяльності і мінімізувати
вплив загроз та слабких сторін. Керівництву райспоживспілки
необхідно враховувати результати SWOT-аналізу при обґрунтуванні вибору фінансової стратегії та формуванні стратегічних
планів. Обрана фінансова стратегія має бути спрямована на:
• підтримку високої ділової активності;
• своєчасне виявлення та попередження ризиків, які супроводжують діяльність райспоживспілки;
• забезпечення прибутковості діяльності.
При розробленні фінансової стратегії необхідно враховувати особливості діяльності підприємств і організацій споживчої
кооперації. Після прийняття обраної фінансової стратегії у райспоживспілки підприємства повинна бути можливість перегляду
стратегічних цілей у відповідності до змін впливу факторів зовнішнього середовища.
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УДК 330.341.1

ПЕРЕДУМОВИ ЗМІНИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
УСТРОЮ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
В.Т. Гаврилюк, кандидат економічних наук, доцент
Приватний вищий навчальний заклад – Харківський
соціально-економічний інститут, м. Харків
У статті розглянуто закони періодичності розвитку світової економіки на основі «Періодичної системи світового капіталістичного
розвитку», тієї, що розглядає світовий економічний розвиток як циклічний процес, який має дискретний характер.
Ключові слова: розвиток світової економіки, теорії капіталістичного розвитку, новий світовий порядок, інформаційно-комунікаційні
технології, техніко-економічний ценоз.

Постановка проблеми. Світова економічна ситуація сьогодення може бути охарактеризована як системна криза індустріальної стадії капіталізму, в процесі якої відбудеться зміна
парадигми системних циклів накопичення, а так само зміна
лідера світового економічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У основі системи капіталістичного розвитку лежать декілька досліджень
і теорій, розроблених різними авторами. Це теорія великих
економічних циклів М. Кондратьева і, заснована на ній, теорія еволюційних циклів В. Пантіна, глибокі дослідження по
теорії Кондратьєвських циклів, зроблені С.М. Меньшиковим.
А так само теорія формування техніко-економічних ценозов
Л. Бадалян і В. Кріворотова і теорія технологічних устроїв
(ТУ) С. Глазьева, К. Перес і М. Хироока. Але особливо велике
значення надається теорії системних циклів накопичення
капіталу, розробленою Дж. Арриги на підставі досліджень,
зроблених Ф. Броделем, а так само теорії «творчого руйнування» Й. Шумпетера, і, природно, фундаментальному дослідженню «Капітал» Карла Маркса.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Однак треба зауважити, що питання загального аналізу використання теорій капіталістичного розвитку на практиці для
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корегування розвитку світової економічної системи в сучасних умовах не розглядалися достатньо детально.
Метою статті є дослідження глобальних структурних
змін у світовій економіці як чергового еволюційного переходу
до нового системного циклу накопичення.
Виклад основного матеріалу. Сучасна ліберальна модель
розвитку капіталізму, що заснована на «законі Сея», базується
на ствердженні, що можлива повна реалізація проведеного сукупного суспільного продукту і безкризовий економічний розвиток суспільства” [2]. Необхідно тільки довіритися «вільній грі
ринкових сил», та «невидима рука» ринку сама розставить все
по своїх місцях. У роботах К. Маркса існує заперечення цьому
ствердженню, що різні сфери виробництва постійно прагнуть
до рівноваги, проте ця постійна тенденція є лише реакцією
на постійне порушення цієї рівноваги. Процес постійного порушення рівноваги К. Маркс вважав часом фундаментальної
капіталістичної реорганізації, а Й. Шумпетер називав процесом «творчого руйнування» [3,4].
Це пов’язано з тим, що, відповідно до основного закону
капіталістичного накопичення, капітал постійно прагне проводити до меж, обумовленого виробничими можливостями
даного технологічного устрою, не зважаючи на межі ринку
або потреби, підкріплені здатністю платити. У окремі періоди
економічного розвитку власники капіталу підвищують конкурентний тиск на працю, однак реальні доходи не встигають
за зростанням продуктивності праці, тому попит росте повільніше за пропозицію. Внаслідок чого світову економіку час від
часу стрясають кризи перевиробництва, коли значна частина
проведених товарів не знаходить платоспроможного попиту.
З другого боку, на підвищувальних Кондратьєвських хвилях, особливо в ліберальні періоди розвитку світової економіки, конкуренція власників капіталів за ринки збуту з часом
зменшує норму прибутку, доводячи її до негативних величин
[5]. «Поки все йде добре, – писав Маркс, – конкуренція діє як
здійснений на практиці братський союз класу капіталістів,
так що вони ділять між собою загальну здобич пропорційно
довше, вкладеною кожним. Але як тільки мова заходить про
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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розподіл не прибутку, а збитку, всякий прагне наскільки можливо зменшити свою частку збитку і звалити її на іншого» [4].
Тому окрім криз перевиробництва в капіталістичній економіці
виникають і кризи, обумовлені наднакопиченням капіталу і
падінням норми прибутку, коли виникає надмірний капітал,
який не може бути з прибутком (а збитки отримувати ніхто не
хоче) вкладений в матеріальне виробництво, що приводить до
масового відходу капіталу у фінансову сферу.
Однак протириччя полягає в тому, що капітал, інвестований у фінансову сферу, не тільки не проводить матеріальних
благ, але і не приводить до збільшення суспільного попиту.
Він ще більше збільшує масштаби наднакопиченого капіталу, оскільки якщо працівник практично весь свій дохід направляє на споживання, то фінансист велику частину свого
доходу направляє на накопичення капіталу. Таким чином,
падіння норми прибутку (а отже, і цін товарів) внаслідок посилення конкурентної боротьби призводить до криз перевиробництва. А це, у свою чергу, призводить до руйнування
соціально-економічних структур, в рамках яких відбувалося
накопичення капіталу, і до створення нових структур. Це і є
шумпетеровське «творче руйнування», яке приймає три основні форми:
1. Збільшення розміру капіталів у вигляді його концентрації або централізації, а так само утворення нової форми
організації бізнесу.
2. Формування надлишку населення і новий міжнародний розподіл праці.
3. Поява нових, крупніших центрів накопичення капіталів [3].
Теорія системних циклів накопичення капіталу Дж. Арриги [6] доповнюється теорією техніко-економічних ценозів
Л. Бадалян і В. Кріворотова. Зародження ценозу проходить
одночасно із зародженням нового системного циклу накопичення капіталу під покровом попереднього циклу, що увійшов до стану фінансової експансії. Тоді як саме формування
нового ценозу проходить на початковому етапі матеріальної
експансії, коли формується новий технологічний уклад (ТУ),
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який і є основою для матеріальної експансії в процесі формування нового ценозу. На базі нового ТУ в процесі формування відповідного ценозу і відбувається подальше накопичення
капіталу саме в матеріальному виробництві до настання сигнальної кризи над накопичення [7]. Наприклад, у 1860-ті роки
вже в США сформується шостий ценоз на основі масового
конвеєрного виробництва і двигуна внутрішнього згорання.
Основний ресурс – нафта, використовується в транспорті і
як джерело енергії. Новий тип землекористування був заснований на масовому виробництві і машинах, що працюють на
двигуні внутрішнього згорання: в індустрії, агрикультурі і в
будинках. Він був сформований від 1908 до 1929 рр. Механізація агрикультури і транспорту звільнила для виробництва
їжі мільйони гектарів землі.
Епоха політично-економічної гегемонії США підходить до
свого логічного завершення. Виникнення термінальних криз,
що не мають ефективного інструменту їх вирішення в рамках
даної моделі економічного розвитку, вже почалися з кризи перевиробництва 2008-2009 рр., за якою відбудуться нові кризи
перевиробництва у 2012-2015 рр. та в 2017- 2018 рр.
Тобто відбувається процес, коли власники капіталу так
успішно підвищують конкурентний тиск на працю, що реальні зарплати не можуть підвищуватися так швидко, як
росте продуктивність праці, тому попит не росте разом з пропозицією. Ці зміни призводять до зміни рівноваги, ще Н.Д.
Кондратьев обґрунтував три види рівноваги, які постійно
порушуються і відновлюються в процесі світового капіталістичного розвитку – це рівноваги першого, другого і третього
порядку. Відновлення цієї рівноваги відбувається в рамках
циклів Китчина, Жюгляра і Кондратьева, ще одна постійно
порушувана рівновага – цикл Коваля.
З часовим лагом п’ятдесят років економічні цикли одночасно проходять крапки екстремуму і входять у фазу падіння
– виникає ефект резонансу [8].
У 2008 році світова економіка увійшла до знижувальної хвилі шостого К-цикла, в процесі якої відбудеться форВісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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мування нового шостого технічного укладу, заснованого на
інформаційно-комунікаційних технологіях.
Однак, якщо цикли Китчина, Жюгляра, Коваля накладаються на знижувальний період великого циклу, вони характеризуються особливою тривалістю і глибокою рецесію,
стислістю і слабкістю підйомів. Тому після короткочасного
підйому в циклі Китчина, в якому знаходилася світова економіка у 2010- 2011 рр., почнеться падіння в 3-5-річному
циклі Китчина [5].
Всі ці цикли після первинного резонансного падіння починають працювати в протифазі, і після синхронного падіння йде
неоднорідний процес коливань різної амплітуди і напрямів.
Але масове вливання ліквідності в економіки розвинених
країн різко збільшило дефіцити державних бюджетів і призвело до неконтрольованого зростання державних боргів, що
зажадало жорсткого скорочення державних витрат. Високий
рівень безробіття, низький рівень завантаження виробничих
потужностей, відсутність достатнього кредитування реального сектору економіки в розвинених країн і різке скорочення
вкладень в оновлення основного капіталу свідчать про те, що
в рамках циклу Жюгляра світова економіка знаходитиметься
в депресії, як мінімум, до 2013-14 рр. У циклі ж Коваля світова економіка досягне своєї нижньої точки падіння не раніше 2017-2018 рр., про що свідчить відсутність зростання в
будівельній індустрії, низький попит і падіння цін на житло.
Депресія в циклі Коваля триватиме до 2018-2019 рр., коли в
циклі Жюгляра вже почнеться нова фаза кризи. У К-циклі знижувальна хвиля завершиться не раніше 2018-2020 рр., коли
буде сформовано новий ТУ.
Таким чином, друга хвиля кризи або друга криза знижувальної хвилі шостого К-цикла може відбутися у 2012-2015
рр., коли цикли Жюгляра, Коваля і Кондратьева знаходитимуться ще в стані депресії, а цикл Китчина знову увійде до
фази рецесії.
І на зміну єдиного центру світового розвитку в особі США,
на підставі доктрини «Вашингтонського консенсусу», найближчим часом прийде нова форма організації світової спільноти,
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сформульована Дж. Рамо у доктрині «Пекінського консенсусу», без якої світова економіка розвиватися далі вже просто не
зможе. В основі цієї доктрини лежить визнання необхідності
побудови нового світового порядку на базі загальної економічної взаємозалежності всіх держав миру, але при дотриманні їх
політичних і культурних відмінностей [9].
Після 2015 року, за рахунок підйому в циклах Китчина і
Жюгляра, але на тлі депресії, що продовжується, в циклах Коваля і Кондратьева почнеться пожвавлення світової економіки.
Але у 2017-19 рр. нас чекає нова серйозна криза, пов'язана з
переходом циклів Китчина і Жюгляра в новий спад, хоча в циклах Коваля і Кондратьева почнеться повільне пожвавлення. І
лише, починаючи з 2020 року, коли в циклах Коваля і Китчина
почнеться підйом і сформується кластер базисних інновацій
шостого ТУ, світова економіка перейде на підвищувальну хвилю К-циклу. А після 2025 р., коли підйом наступить і в циклі
Жюгляра, світова економіка перейде до стабільного зростання
в рамках Азіатського системного циклу накопичення, на базі
остаточного сформованого нового ТУ і нового ценозу.
Новий ценоз незмінно починає формуватися на фазі
«технологічної революції», і обов'язково в новому регіоні
миру. Формування нового ценозу породжує масова притока
мобільних капіталів у сферу матеріального виробництва і починається матеріальна експансія, тобто вкладення вільних
капіталів у виробництво нових товарів з метою отримання
максимального прибутку.
Основою
нового
ценозу
стануть
інформаційнокомунікаційні технології, основним енергоресурсом стане електрика, величезні потужності якої найближчим часом
вдасться навчитися акумулювати в невеликих об'ємах на базі
нанотехнологій. На зміну вертикально-організованим корпораціям прийдуть горизонтально-організовані з широким використанням мережевих структур, а великосерійне конвеєрне
виробництво змінить швидко перебудовуване дрібносерійне
автоматизоване виробництво. Основною метою матеріального
виробництва стане сама людина.
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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Висновки. Коли на даному техніко-економічному рівні
розвитку наступає межа подальшого зростання і виникає
брак ресурсів для задоволення потреб населення, що збільшується, світова економіка потрапляє у фазу структурної кризи в рамках якої формується новий технологічний
устрій, на основі якого починає формуватися новий технікоекономічний ценоз.
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УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИКОЮ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
В.А. Ткачук, кандидат економічних наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У статті розглядаються підходи до формування ефективної сис-
теми управління політикою розвитку сільських територій, принци-
пи управління розвитком сільських територій, роль і функції різних
рівнів управління та, особливо, органів місцевого самоврядування у
рамках старої і нової концепції місцевого сільського розвитку.
Ключові слова: політика розвитку сільських територій, управ-
ління розвитком сільських територій, активізація ролі сільських гро-
мад у розвитку сільських територій.

Постановка проблеми. Сільські території відіграють над-
звичайно важливу роль у соціально-економічному житті на-
шої держави, оскільки на них проживає третина населення та
формуються основи національної продовольчої безпеки. Це і є
значною мірі вирішальним у формуванні пріоритетів держав-
ної політики, яка спрямована на розвиток агропромислового
комплексу, підвищення якості життя сільських мешканців, збе-
реження довкілля тощо
Цілий ряд останніх урядових ініціатив у сфері аграрної
політики, включаючи концепції та довготермінові програми
розвитку сільських територій, не повною мірою відображають
реальні потреби конкретних людей, громад, не завжди базують-
ся на науково обґрунтованих засадах, і в більшості випадків,
за браком фінансових ресурсів та чітких механізмів реалізації,
носять переважно декларативний характер.
Такий підхід та вплив інших суб’єктивних та об’єктивних
факторів продовжує проявлятися у невпинному погіршенні
соціально-економічного становища на селі, негативній демо-
графічній ситуації, перекосах у земельних відносинах, розви-
тку сільськогосподарського виробництва, погіршенні якості і
родючості ґрунтів та загостренні екологічних проблем.
У даній статті розглядаються теоретичні засади управління
політикою розвитку сільських територій, проаналізовано сучас-
ний досвід та окреслюються підходи до побудови ефективної
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системи взаємодії усіх ланок управлінської вертикалі з метою
покращення соціально-економічного стану сільських територій.
Аналіз останніх публікацій. Проблемам управління політикою розвитку сільських територій та їх теоретичному обґрунтуванню присвячено цілий ряд наукових праць та досліджень
відомих вітчизняних та зарубіжних вчених аграрників, зокрема, О.М. Бородіної, Б.М. Данилишина, С.І. Дорогунцова,
М.Й. Маліка, Л.М. Мельник, П.Т. Саблука, В.К. Терещенко,
І.В. Прокопи, В.В. Юрчишина, О.І. Павлова, О.Л. Попової та
ін. Однак, на наш погляд, питання взаємної узгодженості цілей
суб’єктів управління політикою розвитку сільських територій,
особливо,на місцевому, регіональному рівнях, формування механізму реалізації та впровадження у життя прийнятих програмних рішень, досліджено недостатньо.
Мета дослідження. Метою дослідження є узагальнення та
теоретичне обґрунтування принципів та основних засад побудови ефективної системи управління політикою розвитку сільських територій.
Матеріал та методика досліджень. Основною базою проведеного дослідження слугували матеріали органів Державної
влади і управління з питань формування основ державної політики у сфері функціонування, управління і розвитку сільських
територій, а також наукові праці та дослідження вітчизняних
та зарубіжних вчених з питань управління розвитком сільських
територій. Основними методами дослідження є діалектичний
метод, методи узагальнення, системного аналізу, моделювання.
Результати дослідження. Управління політикою розвитку сільських територій є багатомірним процесом, здійснюваним різними рівнями влади із залученням багатьох діючих
осіб і організацій, при якому формуються різні функції і відносини між суб’єктами. Тому цей процес повинен бути скоординованим як вертикально (за ієрархічними рівнями), так
і горизонтально (на національному рівні це стосується різних
міністерств, які реалізують відповідну політику). Структурними складовими політики сільського розвитку є «сільські» частини різних політик – регулятивної, регіональної, соціальної,
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гуманітарної тощо, що вимагає узгодження та інтегрування
цих частин в цілісну політику.
Для формування ефективної системи управління політикою
розвитку сільських територій, виваженого поєднання функцій і
відповідальності різних її рівнів, становлять інтерес принципи,
якими керуються в рамках ЄС:
• наближеність. Означає, що рішення повинні прийматися на максимально наближеному рівні до громадян з метою
найбільш повного урахування їх потреб, діяльність рівня управління повинна бути прозорою, з визначенням відповідальних
осіб.
• субсидіарність. Не раціонально брати на себе функції,
які можуть найбільш адекватно бути виконані на нижчому рівні управління. Владні структури вищого рівня вдаються до дій
тільки у тому разі, якщо ці дії будуть ефективніші за відповідні
дії нижніх ланок.
• компліментарність. Рівні управління доповнюють один
одного.
• партнерство. Тісна співпраця і взаємодія усіх рівнів
управління, представництво і участь громадськості у процесі
узгодження і прийняття рішень.

Рис. 1. Система управління розвитком сільських територій в Україні
Джерело: складено автором
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Управління розвитком сільських територій у різних країнах значною мірою визначається традиційно сформованою
загальною структурою управління – з сильною централізацією чи децентралізацією. В Україні система управління розвитком сільських територій є централізованою, багаторівневою,
ієрархічною, вертикально координованою (рис.1). Усі заходи підтримки розвитку сільських територій управляються з
центру: стратегічні пріоритети, вибір заходів і їх фінансове
забезпечення встановлюються відповідними центральними
органами, причетними до управління аграрною політикою і
сільським розвитком.
З узагальнення досвіду інших країн видно, що можливі два
шляхи щодо поліпшення інституціонального забезпечення розвитку сільських територій:
- розширення повноважень відповідного міністерства, як
правило Міністерства сільського господарства, з покладанням
на нього нових функцій щодо розвитку сільських територій
(продовольчої безпеки, захисту здоров’я споживачів, зайнятості сільського населення, охорони навколишнього середовища);
- формування міжвідомчих комісій з представників різних органів управління, причетних до розвитку сільських територій.
У багатьох країнах функції управління розвитком сільських територій покладено на міністерства сільського господарства. Наприклад, у Росії, згідно з Положенням про
Міністерство сільського господарства РФ (затверджене Постановою уряду № 450 від 12.06.2008 р.), записано, що це Міністерство здійснює функції з розробки державної політики і
нормативно-правового регулювання у сфері сталого розвитку
сільських територій.
Здійснення управлінських функцій щодо розвитку села відображається у назві багатьох відповідних міністерств (наприклад, сільського господарства, продовольства, рибальства та
сільських справ Франції, землеробства та розвитку територій
Угорщини, сільського господарства і розвитку села Польщі). У
сферу діяльності міністерств включено питання зайнятості населення, підтримання територіальної рівноваги і сприятливо104
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го стану навколишнього середовища, управління природними
ресурсами. Зокрема, стратегічними напрямами діяльності Міністерства сільського господарства США у загальному контексті покращення якості життя громадян США визначено такі:
забезпечення повноцінного, доступного і безпечного продовольства, раціонального використання земель, сприяння комплексному розвитку сільських спільнот і надання економічних
можливостей жителям сільських регіонів, розширення доступу
продукції сільського господарства на світові ринки [3].
Ряд науковців вважають необхідним створити в Україні Державне агентство сільського розвитку як центральний
орган державної виконавчої влади (діяльність його спрямовуватиметься Кабінетом Міністрів), який формуватиме і
реалізуватиме національну політику у сфері розвитку села, координуватиме роботу у цьому напрямі всіх центральних органів державної виконавчої влади, для яких сільська місцевість є
сферою діяльності і відповідальності. Функції робочого органу
Агентства може виконувати Департамент сільського розвитку
Мінагрополітики, назву якого доцільно змінити на Міністерство аграрної політики і сільського розвитку України [1].
Досить часто пріоритетні напрями і заходи щодо розвитку
сільських територій, визначені, припустимо, Міністерством
аграрної політики та продовольства, зважаючи на його більшу «прив’язаність» до питань розвитку суто аграрного виробництва, можуть не співпадати з пріоритетами регіональних
адміністрацій у цій сфері. Маастрихстською угодою в рамках
ЄС для нових пропозицій визначено п’ять сфер, які становлять особливий інтерес для місцевих органів самоврядування:
зайнятість, соціальна політика, екологія і навколишнє середовище, професійна підготовка, транспорт [2]. Ці ж аспекти є
важливими для розвитку сільських територій і в Україні.
Тому важливо, щоб у формуванні і реалізації політики
сталого розвитку сільських територій активнішою була роль
регіональної (а також районної і сільської, селищної) влади
і громади. Поки що ж в Україні передбачена лише участь
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування у цих процесах у формі заявок на участь
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у державних програмах, на фінансування і обговорення
нормативно-правових документів.
Серед науковців і практиків управління політикою розвитку сільських територій вже тривалий час продовжується дискусія про ефективність централізації і децентралізації, міру їх
поєднання при реалізації цієї політики. Слід вказати, що за
централізованої моделі управління зазвичай забезпечується
вища ефективність у витрачанні коштів за рахунок економії на
масштабах адміністрування (залучається менше суб’єктів, скорочується час і витрачання зусиль на процедурні проходження та узгодження, розробляється менша кількість програм). Ця
модель виявляється ефективнішою також щодо реалізації пріоритетних загальнонаціональних цілей, а не регіональних, як
має місце за децентралізованої системи управління.
Однак слід відмітити, що у європейському масштабі управління політикою розвитку сільських територій, маючи деякі
відмінності у країнах з централізованою системою управління
(зокрема, Франція, Україна) і децентралізованою (Німеччина,
Іспанія, Італія), загалом еволюціонує у напрямі:
- децентралізації (хоча є окремі випадки «відкоту» до
централізованих форм);
- залучення більшого числа інституціональних суб’єктів
– не лише органів державного управління і місцевого самоврядування, а також громадських організацій, спілок,
агентств на основі їх кооперації, партнерства;
- посилення ролі місцевого рівня в управлінні;
- зміни підходів і способів формулювання і реалізації
політики сільського розвитку, зокрема, активізація підходу
«знизу вверх», перехід від галузевої, точкової територіальної
підтримки до цільової програмної підтримки з детальними
критеріями відбору претендентів, міжсекторальний підхід;
- урахування засад і настанов щодо сільського розвитку наднаціональних інститутів (наприклад Європейського
Союзу).
Необхідне формування нового формату управління з виваженою децентралізацією. Під децентралізацією розуміється
управління, яке передається в першу чергу областям і місце106
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вому самоврядуванню. У Європі широко розповсюджена теза,
що децентралізація поліпшує результативність реалізації політики розвитку, наблизивши заходи підтримки до потреб і пріоритетів, про які заявляють органи місцевого самоврядування.
Тому в територіальному контексті спостерігається двовекторний варіант реалізації політики розвитку сільських територій: прискорення і модернізація розвитку сильних районів
і лише деякий перерозподіл коштів для слабких районів [2].
І зрештою фундаментальна передумова стратегій сільського
розвитку – концентрація державних заходів підтримки у слабких районах та загалом зниження територіальної нерівності
реалізується малою мірою.
Разом з тим, Україні необхідно знаходити розумний компроміс між централізацію і децентралізацією, формуючи змішану модель управління розвитком сільських територій. Засади її
можуть бути такими:
- національні органи влади за погодження з регіональними і місцевими органами влади визначають пріоритети
розвитку сільських територій, формуючи при цьому перелік
загальних індикаторів (у тому числі у кількісному виразі) для
моніторингу і оцінки результатів їх реалізації і підтримки;
- функції з управління делегуються регіонам (областям),
включаючи моніторинг і контроль, вони ж періодично звітують
про використання виділених коштів.
При цьому необхідне становлення і поширення форм кооперації між діючими особами, залученими в процес управління як на вертикальному, так і горизонтальному рівнях для
досягнення економії на масштабі. Поки що горизонтальні
взаємозв’язки і координація між залученими до формування і
реалізації державної політики щодо сталого розвитку сільських
територій структурами є слабким місцем, а на місцевому рівні проблематичними є можливості органів місцевого самоврядування у відстоюванні інтересів локальних територіальних
громад, власна ініціативність цих громад, кооперація між державними і приватними структурами, у тому числі підприємницькими, розвиток партнерств, формальних і неформальних
відносин тощо.
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Таблиця 1
Функції органів місцевого самоврядування у рамках
старої і нової концепції місцевого сільського розвитку
ХХ століття: старе бачення

ХХІ століття: нове бачення

Найнижча ланка системи
державної влади. Дотримання
принципу перевищення,
неправомірного використання
повноважень (ultra vires)

Працює на принципах субсидіарності
і автономності. Дотримання принципу
суспільного управління

Орієнтація на управління

Орієнтація на інтереси громадян

Представник центральних
органів влади

Представник громади, лідер і контролер
процесу спільного управління, забезпечення
прогресуючого локального розвитку.

Підпорядковується органам влади
вищого рівня і звітує перед ними

Підпорядковується місцевим виборцям
і звітує перед ними, є лідером щодо
удосконалення місцевого управління

Інформація про діяльність
закрита для населення

Дотримується принципів відкритого
і прозорого управління

Контролює фактори управління,
а не результати

Орієнтується на результати

Внутрісистемна залежність

Незалежність, конкурентоспроможність,
застосування альтернативних моделей
надання послуг, координатор державних
і приватних постачальників послуг

Влада недоступна для
населення, відсутність механізмів
оперативного реагування

Відкритість, оперативність і гнучкість у роботі

Не готовність ризикувати

Влада відкрита для інновацій,
готова іти на розумні ризики

Залежить від вказівок центрального
управління. Діє жорстко за
встановленими правилами

Самостійна і у сфері обкладання
податками, витрачання бюджетних коштів,
регулювання життя громади, прийняття
адміністративних рішень. Гнучкість в
управлінні, звітує за досягнуті результати

Влада бюрократична і
технократична. Рішення носять
наказовий характер для громадян

Забезпечує участь громадян, надає їм право
голосу і можливість вибору при прийнятті
рішень. Прагне заслужити довіру громадян,
бере участь у діалозі з громадами, прагне
досягти позитивних результатів для громади

Нераціонально витрачає
бюджетні кошти

Бережливо
відноситься
до
фінансових
ресурсів, працює краще і обходиться дешевше

Працює в інтересах вузького
кола вибраних

Працює в інтересах громади і кожного її
члена. Відкрита для громадянської участі

Видаляє недоліки ринку

Видаляє як недоліки ринку,
так і системи управління

Замкнуто в систему
централізованого управління

Включено як у місцеві, так
і глобальні процеси

Джерело: сформовано автором.
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Консервативність і необхідність оновлення діяльності органів місцевого самоврядування щодо сільського розвитку стає
очевидною із порівняння їх функцій за старого і нового підходів (табл. 1). Будучи представником центральних органів
влади, місцеве самоврядування підпорядковується органам
влади вищого рівня і звітує перед ними, натомість має підпорядковуватися місцевим виборцям, вивчати їх потреби і вести
з ними діалог, працювати в інтересах громади і кожного її члена, прагнучи заслужити їх довіру.
Для реалізації висхідного підходу у політиці сільського
розвитку необхідні активізація сільських громад, їх ініціатива і згуртованість. Правову основу для самоорганізації
сільських громад створює місцеве самоврядування, а досвід набувається в процесі створення і функціонування громадських організацій, сільськогосподарських кооперативів,
різних асоціацій (землевласників, орендодавців тощо). Нині
сільській громаді потрібно гуртуватися, щоб відстоювати
свої інтереси перед великими «інвесторами» (зокрема щодо
належної орендної плати; не допускати, щоб по-хижацькому
використовувалися сільгоспугіддя як здані в оренду, так і
викуплені ними). Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001 р. №2625 визначає, що органи
самоорганізації є представницькими утвореннями, можуть
вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів
місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць
і проектів місцевих бюджетів.
Процес формування сільських громад вимагає певного рівня їх підготовки, самоорганізації, визрівання лідерів,
створення місцевих дійових груп або спеціальних громадських організацій, розбудови соціальних мереж, і це потребує
досить тривалого часу. Зокрема, розроблення стратегії локального сільського розвитку передбачає щонайменше чотири рівні з відповідними інструментами: обмін інформацією
у формі громадських зборів, семінарів; проведення консультацій, для чого необхідний аудит місцевих проблем і їх колективне обговорення; розробка проекту місцевого розвитку,
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проведення тренінгів для учасників; колективне прийняття
рішень, вибір проектів.
Підтримуючи доцільність активізації сільських громад
щодо власного сільського розвитку, важко беззаперечно погодитися з висновком науковців, що «централізовані підходи до
розвитку сільських територій за принципом «згори вниз» мають змінитися на децентралізований підхід «знизу вгору», що
ґрунтується на саморозвитку громад» [1]. Це можливо в довготривалому періоді, оскільки потрібен тривалий час для «визрівання» сільських громад, набуття ними знань і здібностей
щодо забезпечення місцевого розвитку, нарощування людського і соціального капіталу. У короткотерміновому періоді
перехід до децентралізованого підходу «знизу вгору» стримуватиметься через слабкий організаційний потенціал, загальний дефіцит довіри в самих громадах, до їх лідерів і особливо
до владних структур.
Цей висновок підтверджується також досвідом Програми
розвитку ООН (ПРООН): за результатами проведеної нещодавно оцінки 126 проектів місцевого розвитку (здійснювалися в 22 країнах Європи і СНД) констатується, що в багатьох
випадках місцеві спільноти чи місцева влада не здатні підтримувати ініціативи, реалізація яких почалася в рамках
проектів ПРООН, оскільки не мають необхідних ресурсів
(людських, технічних, фінансових, фізичних) і не вміють залучати недонорські джерела підтримки. На практиці рідко
має місце нарощування масштабів чи навіть просте відтворення проектів [4]. Такий самий стан спостерігається і після
реалізації ініціативних проектів, підтримуваних Українським
фондом соціальних інвестицій (УФСІ).
Тому, зважаючи на досить низький рівень самоорганізації та нерозвиненість форм колективної діяльності та
сільських соціальних мереж, притаманні нині більшості сільських громад, висхідний підхід у політиці сільського розвитку повинен поки що використовуватися як бажаний підхід,
який з часом набуватиме більшого поширення. А водночас
необхідна державна політика щодо підвищення готовності
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громад для забезпечення місцевого соціально-економічного
розвитку на власній основі.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що
поряд із розвитком нормативно-правового забезпечення
управління сільськими територіями слід розробити чіткий механізм взаємодії усіх ланок та рівнів управління цим процесом
у напрямку розширення прав і можливостей органів місцевої влади і самоврядування, місцевих територіальних громад,
активізації їх ролі у визначенні пріоритетів розвитку. Підхід
«зверху-вниз» не в змозі передбачити і забезпечити механізм
реалізації потреб окремих територій і громад, в той же час,
органи місцевого самоврядування не мають достатньо ресурсів, інструментів, чітких «правил гри» та ініціативи щодо запровадження місцевих програм розвитку.
Політика управління розвитком сільських територій повинна бути спрямована не тільки на розвиток сільськогосподарської галузі, а й орієнтуватися на потреби сільського
населення, подолання бідності та підвищення добробуту конкретних людей, запровадження сучасних стандартів та умов
життя на селі.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ
ПЕРЕТВОРЕНЬ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
А.Ю. Скіб’як, здобувач
Миколаївський державний аграрний університет
У статті визначено роль держави у структурних перетвореннях
на рівні галузей та підприємств. Проаналізовано державну програму
економічних реформ з точки зору ефективності перетворень в аграрному виробництві. Надано пропозиції щодо напрямів державного регулювання структурних змін.
Ключові слова: роль держави, аграрне виробництво. структурне реформування, державне регулювання, ефективність змін.

Ключове місце АПК в економічній системі країни визначається його продукцією. Продукція АПК має вирішальне значення у забезпеченні продовольчої безпеки країни і задоволенні
життєвих потреб кожної людини. У процесі реформування
аграрного сектору економіки відбулися великі трансформації в структурі виробленої сільськогосподарської продукції, у
формах організації аграрного виробництва з великою часткою
дрібних та середніх товаровиробників, в системі галузевого
управління. Невідлагодженість економічних взаємовідносин
приватних формувань з державою призвели до негативних
наслідків практично у всіх галузях агропромислового комплексу країни. Перехід до ринкової моделі розвитку пов’язаний зі
змінами у спеціалізації та диверсифікації виробництва, розмірами підприємств, технологічними та технічними процесами
та іншими аспектами структурних перетворень. З метою підвищення ефективності АПК та забезпечення продовольчої безпеки країни, враховуючи недосконалість ринкових відносин,
потрібно використовувати методи державного регулювання
(економічні, інституційно-правові, організаційні, соціальні). В
умовах структурної невизначеності дії держави повинні бути
спрямовані на узгодження приватних та суспільних інтересів.
Аналіз основних досліджень та публікацій. Проблемами структурних перетворень в АПК займалися такі вчені,
як П.Г. Гайдуцький, О.В. Крисальний, М.Ф. Кропивко, В.Я.
Месель-Веселяк, О.М. Могильний, П.Т. Саблук. У процесі до112
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слідження аграрних перетворень необхідно системне узгодження ринкових та державних механізмів регулювання
аграрної сфери.
Мета дослідження. Проаналізувати особливості та наслідки структурних перетворень в аграрному виробництві
і визначити напрями державного регулювання аграрного
виробництва.
Викладення основного матеріалу. Для всебічної оцінки
сучасних структурних перетворень в аграрному виробництві
дуже важливо проаналізувати ретроспективу їх розвитку.
Агропродовольчий сектор СРСР був переважно самодостатнім. Значення аграрного сектору в економіці УРСР було
визначальним, тому що майже 70% її території використовувалося в сільському господарстві. Спеціалізацію України визначала її структура аграрного виробництва: 60% кукурудзи,
55% цукрового буряку, 45% соняшнику, 25% пшениці. 72,5%
продукції (у 1990 р.) вироблялося в державному секторі, який
був представлений найбільш великими за розміром і кількістю
групами підприємств – 8364 колгоспів, 2438 радгоспів, 1249
міжгосподарські підприємства. З початком господарської реформи вже у 1991 р. в Україні створено 2092 фермерських
господарства, 308 кооперативів та 26 акціонерних товариств.
Після Указу Президента України щодо невідкладних заходів
для прискорення реформування аграрного сектору економіки від 3 грудня 1999 р. в дуже стислі терміни реформовано
11,8 тис. недержавних підприємств і організовано на їх основі 21,6 тис. нових господарських формувань (господарські товариства, приватні підприємства, виробничі кооперативи та
фермерські господарства). Основна мета реструктуризації –
розвиток ринкових формувань на основі приватної власності.
У результаті здійснення аграрної реформи було сформовано господарські структури ринкового типу різних форм власності, розмірів, типів і напрямів діяльності.
Отже, реформування виробничих відносин на державному рівні пов’язано зі змінами відносин власності, організації
виробництва, праці й управління.
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012

113
http://visnyk.mnau.edu.ua/

Зміни організаційно-правових форм господарювання
привели і до змін структури виробництва основних сільськогосподарських культур (табл.).
Таблиця
Структура посівних площ сільськогосподарських
культур на прикладі Миколаївської області, тис. га
1995 р.

2011 р.

2011 р. у %
до 1995 р.

742,2

958,1

129,1

375,6

398

106

кукурудза

45,9

101,6

221,4

гречка

18,9

10,4

55

236

480,8

203,7

цукрові буряки

39,9

0,4

1

соняшник

194

385,1

198,5

ріпак

0,1

65,4

654

63,2

42

66,5

447,8

58,8

13,1

Культура
Зернові культури
у тому числі:
пшениця (озима та яра)

Технічні культури
у тому числі:

Картопля і овоче-баштанні культури
Кормові культури

Джерело: Дані Головного управління статистики у Миколаївській області

Фактично за останні 16 років відбулася кардинальна ротація культур. Така традиційна культура як цукрові буряки
стала малорентабельною та займає лише 1% площі до рівня
1995 року. Навпаки, площа посіву високорентабельних культур, таких як ріпак, соняшник в рази перевищує рівень 1995
року. Майже в 8 разів скоротилася площа під кормовими культурами. Якщо провести аналіз по тваринницькій галузі, то
поголів’я великої рогатої худоби у 2011 році скоротилося майже в 4 рази по відношенню до 1995 року, зокрема свиней – у
2,5 раза (з 391,9 тис. голів до 155,9 тис. голів), овець та кіз – у
4 рази, коней – у 3,8 раза та ін.
Таким чином, останніми роками не виконуються співвідношення міжгалузевого балансу, порушено технологічні
сівозміни у сільському господарстві. Пріоритет мають лише
експортоорієнтовані галузі. Складна ситуація вимагає від
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держави регулювання аграрного виробництва економічними
важелями: ціновою політикою, оподаткуванням, бюджетною
підтримкою, кредитним забезпеченням.
Структурні перетворення на державному рівні визначаються сукупними змінами діяльності кожного окремого
підприємства. Метою реструктуризації конкретних підприємств є їхнє перетворення в ефективні структури ринку,
ефективна адаптація до умов зовнішнього конкурентного
середовища, досягнення високого рівня конкурентоспроможності продукції і підприємства відповідно до цілей інноваційного розвитку [1].
У Миколаївській області у 2011 році в сільськогосподарських підприємствах вартість виробленої валової продукції
склала 4557,7 млн грн у постійних цінах 2010 року, в тому
числі продукції рослинництва – 4135,7 млн грн, тваринництва
– 422 млн грн. Важливою особливістю розвитку сучасного
сільського господарства є надзвичайно вагома роль особистих
господарств населення, які виробили продукції сільського господарства на суму 3816,5 млн грн у постійних цінах 2010
року. Продукції рослинництва в них вироблено 35,8% до загального обсягу, а продукції тваринництва – 78,1%.
Радикальна організаційно-економічна трансформація
аграрної сфери, її наслідки привертають всезростаючу увагу науковців до феномену консервативності особистих селянських господарств та її здатності в екстремальних умовах
перехідного періоду забезпечувати більш-менш стабільний рівень виробництва сільськогосподарської продукції [2].
Дії держави повинні відновити оптимальний галузевий
баланс, раціональне співвідношення форм господарювання, забезпечити продовольчу безпеку країни та захищати
національні інтереси.
Програма економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава” спрямована на зростання конкурентоспроможності
економіки України, її модернізацію. Розділ модернізація інфраструктури та базових секторів включає розвиток сільського
господарства й земельну реформу. Основні напрями розвитку
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сільського господарства визначаються з найактуальніших завдань: забезпечити наявність, прозорість та прогнозованість
регуляторної державної політики, законодавче вирішити земельні питання, розробити ефективні механізми державної
підтримки агровиробників, сформувати ефективну систему
державного управління галуззю.
Фактично всі завдання корелюють з єдиним фактором
– структурними перетвореннями в аграрному виробництві.
Дійсно, передбачуваність регуляторної політики держави
визначається стабільністю середовища, в якому вона здійснюється. В процесі структурних змін неможливо уникнути
динамічних коливань. Відмова від адміністративного втручання в систему ціноутворення на сільськогосподарську продукцію передбачає оптимальну структуру виробництва при
досконалих ринкових відносинах.
Вирішення земельних питань пов’язане із запровадженням ринку земель, що безпосередньо впливає на відносини
власності щодо основного засобу виробництва в сільському
господарстві. А право власності є вирішальним чинником
здійснення структурних перетворень. Концентрація земель
сільгосппризначення у великих агроформуваннях та катастрофічне її зменшення в інших впливає як на економічне,
так і соціальне становище на селі. Право власності на землю та можливість вільного використання сільськогосподарської продукції її власниками, в разі відсутності обмежень
на експорт, одночасно потребує дослідження питання щодо
забезпечення продовольчої безпеки країни, в частині максимального задоволення населення України якісною продукцією власного виробництва.
Удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки може здійснюватися в декількох напрямках: стимулювання виробництва окремих видів продукції,
пріоритетних галузей або сільгоспвиробників з урахуванням
наявних земельних площ. Цей механізм обумовлює розвиток
визначених галузей, що прискорює структурні перетворення
в середині підприємств (посилює спеціалізацію або диверсифікацію виробництва). Механізми фінансової підтримки,
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пільгові умови лізингу впливають на ефективність різних
організаційно-правових формувань, що стимулює їх структурні перетворення.
Завдання створення ефективної системи державного
управління вважаємо найважливішим, тому що, як свідчить
досвід, будь-які рішення не мають ефекту, якщо не забезпечити належне їх впровадження. А це можливо зробити лише
через ґрунтовне планування, організацію, мотивацію. З точки
зору функцій управління координації та контролю, місцеві органи влади повинні мати більше повноважень для реалізації
програм комплексного розвитку сільських територій.
При удосконаленні систем державного регулювання важливо, щоб організаційна структура управління була органістичною. Така структура є гнучкою, адаптивною, ринковою.
Однак, державні структури управління достатньо складні,
мають “високу”, багаторівневу структуру та застосовують
„жорсткі”, механістичні методи управління. Механістичні
(формальні, традиційні, бюрократичні, класичні, ієрархічні)
структури управління характеризуються твердою ієрархією
влади, формалізацією правил і процедур, які використовуються централізованим прийняттям рішень, вузько визначеною
відповідальністю в діяльності. Отже, перерозподіл повноважень на користь місцевих органів влади сприяє оперативності
та адаптивності до регіональних умов прийняття рішень.
Вважаємо, структурні перетворення на державному рівні
слід розглядати не лише з економічної точки зору, а і з врахуванням фінансових, екологічних, соціальних факторів. Лише
декілька показників. За останні роки скоротилося постійне
населення сільської місцевості. Наприклад, у Миколаївській
області з 427,9 тис. осіб у 2002 р. до 382,3 тис. осіб на кінець
2011 р. (скорочення склало 10,7%). Середньооблікова чисельність найманих працівників в сільському господарстві, мисливстві регіону суттєво скоротилася з 93,5 тис. осіб у 2000 році
до 20,5 тис. осіб у 2011 році. Рівень оплати праці у сільському
господарстві майже в два рази нижче, ніж у промисловості.
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Екологічну ситуацію, взагалі, багато вчених називають критичною. Якість ґрунтів погіршилася практично по усіх показниках на всій території України.
Особливий вплив на подальший розвиток аграрного сектора матимуть глобалізаційні процеси, зокрема: динамічне
зростання попиту на продовольство і зміни в структурі споживання, вища нестабільність на продовольство і коливання
пропозиції, зростання витрат виробництва (насамперед через
високі ціни на енергоносії), а також зміни в природному середовищі і кліматі [3].
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Державна регуляторна політика повинна бути спрямована на
ефективне аграрне виробництво з точки зору сталого розвитку. У такому разі структура сільського господарства має забезпечувати оптимальне використання ресурсів. А організаційні
перетворення – сприяти досягненню стратегічних цілей як підприємницького формування, так і держави.
На кожному підприємстві (в тому числі і на малому) доцільно запровадити розроблення стратегічних планів розвитку на
основі інновацій, досягнень конкурентів з чітко прорахованими
власними інвестиційними можливостями, з урахуванням соціальної складової та загальної політики держави.
Особисті селянські господарства як суспільне явище має
значний вплив на виробництво валової продукції сільського господарства, на демографічний стан на селі, на створення додаткових робочих місць на основі самозайнятості, формує особисту
участь у процесах реформування, тому цей сектор має постійно
перебувати в полі зору державної регуляторної політики.
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УДК 331.101.3

КЛАСИЧНІ І СУЧАСНІ МОДЕЛІ
МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О.С. Біліченко, асистент
Миколаївський державний аграрний університет
У статті досліджено теорії мотивації трудової діяльності. Обґрунтовано основні моделі мотивації трудової діяльності на підприємствах.
Запропоновано практичні рішення щодо мотивації в сучасних умовах
господарювання.
Ключові слова: трудова мотивація, теорії мотивації, потреби,
мотиваційні моделі.

Постановка проблеми. Кожна організація в процесі
своєї господарської діяльності переживає певні стадії функціонування. На зміну підйому може прийти спад, який передбачає моменти падіння або зростання ефективності праці.
З часом стає помітною явна залежність впливу на ефективність діяльності підприємства ділової активності персоналу.
Визначальним фактором підвищення продуктивності праці
залишається трудова мотивація. Працівники, які не змогли
вирішити поставлених перед ними завдань, досягти певних
результатів у роботі, залишають організацію із почуттям спустошення, поразки, зневіри у власні сили. Варто зауважити,
що більшість таких ситуацій були спричинені недооцінкою
механізмів впливу на мотивацію людей і помилками в індивідуальній політиці організації. Жодна система управління в
організації не буде ефективно функціонувати за відсутності
дієвих інноваційних рішень. Спонукальним мотивом до пошуку раціональних нововведень на підприємстві може бути
мотивація трудової діяльності.
Огляд останніх досліджень і публікацій. Питанням мотивації трудової діяльності присвячено праці багатьох вітчизняних науковців, а саме: О. Карлова, А. Колота, В. Стадника,
А. Афоніна, О. Бугуцького. Мотиваційні процеси досліджували
і відомі іноземні вчені: А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак Клелланд та інші. Проте, зважаючи на повноту і складність цієї
проблеми, а також постійні зміни в економіці України, залиВісник аграрної науки Причорномор’я,
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шаються актуальними питання мотивації трудової діяльності
у сучасних умовах господарювання.
Формування завдання дослідження. Метою нашого дослідження є аналіз існуючих моделей мотивації трудової діяльності і обґрунтування дієвого механізму стимулювання з
урахуванням умов сьогодення.
Виклад основного матеріалу. Проблема спонукання людей до продуктивної праці не нова. Працею створюється матеріальна і духовна культура суспільства. Ефективність праці
визначається особистим ставленням людини до праці, її трудовою поведінкою. У свою чергу, трудова поведінка детермінована впливом багатьох чинників, які діють з різною силою і
в різних напрямах.
У загальному розумінні, мотивація – це сукупність рушійних сил, які спонукають людину до виконання певних
дій. Ці сили можуть мати як зовнішнє, так і внутрішнє походження і змушувати людину свідомо чи несвідомо робити
ті чи інші вчинки [1].
Визначення складних теоретичних і прикладних проблем
мотивації варто розпочати з розгляду категорії «потреби». Потреби – це відчуття фізіологічного, соціального або психологічного дискомфорту, нестачі чогось, це необхідність у чомусь,
що потрібне для створення і підтримки нормальних умов життя і функціонування людини. Величезна роль потреб полягає
у тому, що вони спонукають людей до дії, тобто породжують
інтерес до певної цільової діяльності.
Поведінка людини звичайно визначається не одним мотивом, а їх сукупністю. При цьому, один з них може бути
основним (провідним), а інші виконують функцію додаткової стимуляції. Мотив – переважно усвідомлювані спонукання
особистості до діяльності, які пов'язані із задоволенням певних потреб; причини дій і вчинків людини [2].
Стимулювання – це процес використання конкретних стимулів на користь людині й організації. Стимулювати – означає впливати, спонукати до цільової дії, давати поштовх із
зовні. Стимулювання є одним із засобів, за допомогою якого
може здійснюватися мотивація трудової діяльності. Чим вища
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якість робочої сили, досконаліші трудові відносини, тим меншою є потреба у стимулюванні як засобі управління людьми,
тим більше члени організації, причому без зовнішнього впливу, виявляють зацікавленість справами організації, здійснюють заходи для досягнення її цілей.
В економічній літературі поняття мотивації праці трактується не однаково, хоча більшість визначень багато в
чому схожі. На думку одних авторів, мотивація – це свідоме
прагнення до певного типу задоволення потреб, до успіху.
Інші автори під мотивацією праці розуміють все те, що активізує діяльність людини. На думку третіх, мотивація — це
надія на успіх і страх зазнати невдачі. Іноді мотивацію визначають як процес спонукання себе й інших до діяльності,
для досягнення особистих цілей і цілей організації. Досить
поширеним є визначення мотивації праці як рушійної сили
поведінки, як прагнення людини до активної дії з метою задоволення своїх потреб.
Така різноманітність визначень засвідчує, що мотивація
праці – це складне і багатопланове явище, яке потребує всебічного вивчення. На поведінку людини в процесі трудової
діяльності впливає комплекс чинників – мотиваторів, що спонукають до діяльності: зовнішніх (на рівні держави, галузі, регіону, підприємства) і внутрішніх (складових структури самої
особистості працівника – потреби, інтереси, цінності людини,
пов'язані з ними та соціокультурним середовищем особливості
трудової ментальності).
Правомірним є твердження, що найактивніша роль у процесі мотивації належить внутрішнім спонукальних чинникам
(потребам, інтересам, цінностям людини) та зовнішнім чинникам (стимулам). Узявши до уваги викладене, можна сформулювати більш деталізоване визначення мотивації. Мотивація
– це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми
діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації. Це сукупність усіх мотивів, які впливають на поведінку людини.
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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Процес використання різних стимулів для мотивування
людей є процесом стимулювання. Стимулювання має різні форми. У практиці керування однією з найпоширеніших
його форм є матеріальне стимулювання. Однак, дуже важливо враховувати ситуацію, при якій здійснюється матеріальне стимулювання, і намагатися уникати перебільшення його
можливостей, тому що кожна людина має дуже складну і неоднозначну систему потреб, інтересів, пріоритетів і цілей.
Жодна система керування не стане ефективно функціонувати, якщо не буде розроблена ефективна модель мотивації. Мотивація спонукує конкретного індивіда і колектив
у цілому до досягнення особистих і колективних цілей. Еволюція застосування різних моделей мотивації показала як
позитивні, так і негативні аспекти їхнього застосування. Це
природний процес, тому що в теорії і практиці керування
немає ідеальної моделі стимулювання, яка б відповідала різноманітним вимогам. Існуючі моделі мотивації дуже різні за
своєю спрямованістю й ефективністю.
З усієї множини розроблених вченими-керівниками мотиваційних моделей варто уточнити, на наш погляд, найбільш
життєві й найчастіше використовувані на практиці, а саме:
батога і пряника; первинної і вторинної потреби; внутрішньої
і зовнішньої винагороди; факторна модель стимулювання;
справедливості; чекання; соціальної справедливості та інші.
Існують два підходи до вивчення теорій мотивації. Перший підхід ґрунтується на дослідженні змістовної сторони
теорії мотивації. Такі теорії базуються на вивченні потреб
людини, які є основним мотивом їхньої поведінки, а отже, і
діяльності. До прихильників такого підходу можна віднести
американських психологів Абрахама Маслоу, Фредеріка Герцберга і Девіда Мак Клелланда.
Теорія мотивації за А. Маслоу, яка отримала назву ієрархії потреб Маслоу, зводиться до вивчення потреб людини. Це
найбільш рання теорія. Суть її полягає в тому, що предметом
психології є поведінка, а не свідомість людини. В основі ж
поведінки лежать потреби людини, які можна поділити на
п'ять груп [3]:
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• фізіологічні потреби – потреби їжі, воді, відпочинку;
• потреби в безпеці і впевненості в майбутньому – захист
від фізичних і інших небезпек з боку навколишнього світу і
впевненість у тому, що фізіологічні потреби будуть задовольнятися й у майбутньому;
• соціальні потреби – необхідність у соціальному оточенні, у спілкуванні з людьми, почуття підтримки;
• потреби в повазі, визнанні оточуючих і прагненні до
особистих досягнень;
• потреба самовираження – потреба у власному рості та
у реалізації своїх потенційних можливостей.
Перші дві групи потреб первинні, а інші три – вторинні.
З розвитком економічних відносин і удосконаленням керування значна роль у теорії мотивації почала приділятися
потребам більш високих рівнів, що дало поштовх теорії мотивації Дэвіда Мак Клелланда. Відповідно до твердження Мак
Клелланда, структура потреб вищого рівня зводиться до трьох
факторів: прагнення до успіху, прагнення до влади, прагненню до визнання. За такого твердження успіх розцінюється не
як похвала чи визнання з боку колег, а як особисті досягнення
в результаті активної діяльності, як готовність брати участь у
прийнятті складних рішень і нести за них персональну відповідальність. Прагнення до влади повинне не тільки говорити
про чистолюбство, але і показувати уміння людини успішно працювати на різних рівнях управління в організаціях. А
прагнення до визнання формує її здатність бути неформальним лідером, мати свою власну думку і вміти переконувати
оточуючих у його правильності.
Теорія мотивації Фредеріка Герцберга сформувалася під
впливом матеріальних і нематеріальних факторів на мотивацію людини. Для аналізу задоволеністю роботою Фредерік
Герцберг створив двофакторну модель. В її основу він поклав
гігієнічні фактори і мотивацію.
Заслуговує на увагу і теорія очікування В. Врума. Відповідно до цієї теорії, не тільки потреба є необхідною умовою
мотивації людини для досягнення мети, але й обраний тип
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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поведінки індивіда. Процесуальні теорії чекання визначають,
що поведінка співробітників визначається поведінкою:
• керівника, що за певних умов стимулює роботу співробітника;
• співробітника, який упевнений, що за певних умов
йому буде видана винагорода;
• співробітника і керівника, які допускають, що при визначеному поліпшенні якості роботи, йому буде видана визначена винагорода;
• співробітника, який порівнює розмір винагороди із сумою, що необхідна йому для задоволення визначеної потреби.
Отже, в теорії очікування підкреслюється необхідність у
перевазі підвищення якості праці і впевненості в тому, що це
буде відзначено керівником і це дозволить йому реально задовольнити свою потребу. Працівник повинен мати такі потреби, які можуть бути значною мірою задоволені результатом
передбачуваних винагород. Натомість керівнику необхідно
застосовувати такі заохочення, що можуть задовольнити очікувані потреби працівника.
Особливе місце в різноманітті мотиваційних підходів займає теорія справедливості. Відповідно до цієї теорії, ефективність мотивації оцінюється працівником не визначеною
групою факторів, а системно, з урахуванням оцінки винагород, виданих іншим працівникам, що працюють в аналогічному системному оточенні. Співробітник оцінює розмір свого
заохочення в порівнянні з заохоченнями інших співробітників. При цьому він враховує умови, в яких працюють він та
інші співробітники.
Теорія мотивації Л. Портера – Е. Лоулера, побудована на
поєднанні елементів теорії очікування і теорії справедливості.
Суть її полягає в тому, що введено співвідношення між винагородою і досягнутими результатами. Л. Портер і Е. Лоулер
ввели три змінні, які впливають на розмір винагороди: витрачені зусилля, особистісні якості людини і її здібності, усвідомлення своєї ролі в процесі праці. Елементи теорії очікування
власне проявляються в тому, що працівник оцінює винагороду відповідно до витрачених зусиль і вірить в те, що ця вина124
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города буде адекватна витраченим зусиллям. Елементи теорії
справедливості виявляються в тому, що люди мають власну
думку, з приводу правильності чи неправильності винагороди,
в порівнянні з іншими співробітниками. Таким чином формується важливий висновок про те, що саме результати праці і є
причиною задоволення працівника, а не навпаки.
У сучасних умовах господарювання, для більш широкого застосування мотиваційного механізму на підприємствах,
необхідна комплексна методологія і заснований на ній інструментарій. Це допомогло б підвищити привабливість і інтенсивність людської праці.
Прикладом вдалої реалізації концепції мотивації на рівні підприємства є досвід агрохолдингу «Мрія». Зрозуміло, що
найкращим мотивом в умовах сьогодення є високий рівень
оплати праці. Проте, соціально орієнтована компанія лише
цим не обмежується. На підприємстві запроваджено «Систему гнучкого соціального пакету (Flexible benefits)». Вона
передбачає гарантований страховий пакет для спеціалістів
компанії, медичний кабінет на території підприємства. До дієвих мотивів агрохолдингу «Мрія» варто віднести і «здорову»
конкуренцію серед персоналу, креативність її працівників,
фанову корпоративну культуру, відсутність дрескоду. Важливе мотиваційне значення має дотримання на підприємстві
діючого законодавства у сфері праці, в поєднанні з гнучким
графіком роботи.
Напружено й продуктивно працювати можна лише за умови повноцінного відпочинку. Тому на підприємстві створено
«Центр активного відпочинку». Це дозволяє значно підвищити
мотивацію працівників, а в підсумку – покращити результати
роботи всієї компанії.
Висновки. Глибокі зміни в політичній, економічній, соціальній сферах, що відбуваються в Україні, спрямовані на становлення нової економічної системи, заснованої на ринкових
відносинах.
За ринкової системи господарювання підприємствам доводиться діяти в конкурентному середовищі, знаходити і
розширювати свою «нішу» на ринку товарів та послуг, опаВісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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новувати новий тип економічної поведінки, постійно підтверджувати свою конкурентоспроможність. У зв'язку з цим,
повсякденно потребує збільшення внесок кожного працівника
в досягнення цілей підприємства. Одним з головних завдань
кожного суб'єкта господарювання стає пошук ефективних
способів управління працею, тобто способів, що забезпечують
активізацію людського фактора.
Ринкова економіка, створюючи передумови для підвищення мотивації трудової діяльності, автоматично її не забезпечує. Шлях до ефективного управління людиною пролягає
через розуміння її потреб, мотиваційних настанов. Аналізуючи
існуючі методи і способи мотивації, а також сутність людського фактора, вивчаючи мотиви, які покладені в основу її діяльності, можна розробити ефективну систему форм і методів
управління нею.
На сьогодні не існує єдиної моделі мотивації трудової діяльності на виробництві, кожне підприємство самостійно
обирає свої методи мотивації, враховуючи наявні можливості, передовий досвід, економічну ситуацію. Запровадження в
комплексі заходів мотивації дозволяє підвищити ефективність
виробництва і тим самим досягти найкращих результатів діяльності підприємства в цілому.
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ДО РЕТРОСПЕКТИВИ, СУЧАСНОГО СТАНУ
І ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Т.В. Шевченко, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет
Наведено аналіз динаміки виробництва продовольчої продукції
(як сільськогосподарської, так і промислової – і в цілому, і в розрахунку на 1 особу). Виявлено існуючі тут проблеми.
Ключові слова: продовольча сільськогосподарська і промислова продукція, виробництво, негативні зміни, динаміка, обсяги, рослинництво, тваринництво.

Першочерговим завданням підприємств продовольчого підкомплексу АПК є забезпечення виробництва належних
обсягів сільськогосподарської і промислової продукції. Виробництвом аграрної продукції станом на 1 січня 2012 року
займалися 7428 господарських товариств, 4229 приватних
підприємців, 1262 виробничих кооперативи, 360 державних
підприємств та 1633 суб’єкти підприємництва іншого статусу.
У 2011 році обсяг виробництва валової продукції сільського господарства взагалі збільшився на 17,5% і склав 118,1
млрд грн (у порівнянних цінах 2005 р.). У сільськогосподарських підприємствах валова продукція зросла на 23,8%, господарствах населення – на 12,3%. Обсяг виробництва валової
продукції рослинництва збільшився на 28,2%, а тваринництва – на 2,5%.
У цілому тваринництвом в Україні займаються менш ніж
10 % сільгосппідприємств. Воно продовжує залишатися головним джерелом доходів лише для 7,3% фермерських господарств і для 9,5% сільгосппідприємств [1].
Більш повну інформацію про розміри індексів обсягів валової продукції сільського господарства (розрахованої в порівнянних цінах 2005р.) по аграрних підприємствах України
наведено на рис. 1.
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Рис.1. Розміри індексів по обсягах виробництва аграрної продукції (у
відсотках до попереднього року) по сільгосппідприємствах України *
*побудовано за даними статистичного збірника «Україна в цифрах у 2011 році

Як бачимо, у порівнянні з 2000 роком практично у всі,
показані на рис.1, роки вартість валової продукції сільського
господарства (хоча і незначною мірою) була більш великою.
Проте стійкого поступового її зростання в динаміці по роках
не спостерігається.
За даними Ю.Я. Лузана [2], статистичні відхилення від
максимальних і мінімальних обсягів виробництва основних
видів сільськогосподарської продукції за останні 20 років становлять в Україні від 2 до 3 разів і більше, тоді як у Франції,
Великобританії, Німеччині, Польщі та інших країнах – лише
1,2-1,5 раза, де також землеробство є ризиковим, але виробництво набагато стабільнішим.
Конкретну інформацію про обсяги виробництва основних
видів сільськогосподарської продукції зосереджено в табл. 1.
Як бачимо, по більшості видів сільськогосподарської
продукції в динаміці по аналізованих роках чіткої тенденції
у зміні обсягів їх виробництва немає. Поступове зростання
за період з 1990 по 2011 рр. склалося по насінню соняшни128
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ку, починаючи з 1995р. – по сої і картоплі, а з 2000р. – по
овочах та яйцях.
Таблиця 1
Виробництво основних видів сільськогосподарської
продукції в Україні, тис. т *
1990

1995

2000

2005

2010

2011

Індекс
2011р. до
1990 р.

51009

33930

24459

38016

39271

56747

1,11

2571

2860

3457

4706

6772

8671

3,37

44264

29650

13199

15468

13749

18740

0,42

99

22

64

613

1680

2264

22,9

16732

14729

19838

19462

18705

24248

1,45

Овочі

6666

5880

5821

7295

8122

9833

1,48

Плоди та
ягоди

2902

1897

1453

1690

1747

1896

0,65

Виноград

836

457

514

443

408

522

0,62

М’ясо

4358

2294

1663

1597

2059

2144

0,49

Молоко,
млн т.

24,5

17,3

12,7

13,7

11,2

11,1

0,45

Яйця,
млн шт.

16287

9404

8809

13046

17052

18690

1,15

29,8

13,9

3,4

3,2

4,2

3,9

0,13

Види
продукції
Зерно
Насіння
соняшнику
Цукрові
буряки
Соя
Картопля

Вовна

Роки

* Зроблено автором за даними статистичних щорічників за відповідні роки

За даними Продовольчої сільськогосподарської Організації Об’єднаних Націй, Україна вже сьогодні входить у
сімку світових лідерів за валовим виробництвом овочевої
продукції, а в майбутньому стане основним донором продовольства у світі [3].
Наведені у табл. 1 дані свідчать, що по молоку і вовні склалося зменшення виробництва. Останнє, по молоку, пов’язано
як зі скороченням поголів’я корів, так і зі зниженням їх продуктивності. Головними причинами останнього є відставання
у впровадженні у виробництво новітніх технологій, недоліки
в організації селекційно-племінної роботи, відтворенні стада,
недостатньо повноцінної годівлі та ін.
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Порівнюючи один з одним базовий (1990) і звітний (2011)
роки слід вказати, що по основних видах продукції мало місце
скорочення обсягів виробництва. Необхідно вже найближчими роками прийняти дійові заходи щодо нарощування кількості аграрної продукції продовольчого призначення.
Доцільно відмітити, що за роки незалежності України
практично всі тваринницькі галузі опинилися на межі виживання. Ми згодні з думкою Ю.І. Данько і І.В. Лозинської [4]
стосовно того, що основними причинами цього є: непродумана приватизація колективної і державної власності; занепад
матеріально-технічної бази; порушення міжгосподарських
зв’язків в АПК; посилення конкуренції з боку зарубіжних виробників м’яса й м’ясопродуктів на ринку; відсутність державного регулювання і механізму підтримки товаровиробників.
Інформацію про те, як саме змінювалися за останні сім
років обсяги виробництва основних видів аграрної продукції в розрахунку на одну особу населення України, зосереджено в табл. 2
Виробництво сільськогосподарської
продукції на одну особу в Україні, кг *

Таблиця 2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011р.
до
2005р.

Зерно

807

732

630

1152

999

856

1242

153,9

Цукрові буряки
(фабричні)

328

479

365

290

219

300

410

125,0

Насіння
соняшнику

100

114

90

141

138

148

190

190,0

Картопля

413

416

411

423

427

408

531

128,6

Овочі

155

172

147

172

181

177

215

138,7

36

24

32

33

35

38

41

113,9

9

6

8

9

10

9

11

122,2

34

37

41

41

42

45

47

138,2

Молоко

291

284

264

254

252

245

243

83,5

Яйця, шт.

277

304

302

323

345

372

409

147,7

Назва
продукту

Плоди та ягоди
Виноград
М’ясо
(у забійній вазі)

Роки

* Побудовано за матеріалами статистичного збірника «Україна в цифрах за 2011 рік»
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Із наведених в таблиці даних видно, що практично по всіх
видах продукції (крім молока) обсяги виробництва у звітному
році були більшими, ніж у базовому. А це свідчить про досягнуте в нашій країні покращення стану справ з вирішенням
продовольчої проблеми за рахунок власної продукції.
Поряд із сільськогосподарською продукцією у розвитку продовольчого ринку нашої країни досить важливу
роль відіграє харчова промисловість. Нині вона в економіці
України посідає третє місце, а її частка в загальному обсязі промислового виробництва досягає 18%. Її підприємства
формують продовольчу безпеку країни, забезпечують населення необхідними продовольчими товарами, а витрати на
їхнє споживання складають близько 53% загальних грошових витрат населення [5].
Однією з найбільших галузей харчової промисловості
України є олійно-жирова, на частку якої, наприклад у 2010 р.
припадало 8,4% загального обсягу виробленої харчової продукції. Провідними видами сировини є насіння соняшнику,
ріпаку, сої. При цьому понад 90% олії в нашій країні виробляють з насіння соняшнику. У 2010 році Україні належало
майже 20% світових обсягів виробництва насіння соняшнику і соняшникової олії, ринок яких є стратегічно важливим
для України, оскільки у структурі експорту аграрного сектору
продукція олійно-жирової галузі склала 24,8% [6].
В Україні останніми роками функціонує близько 30
олійно-жирових заводів та понад 400 цехів. Найбільша їх
кількість зосереджена у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській і Кіровоградській областях.
Упродовж 2011 року найбільших темпів приросту серед
інших переробних галузей набуло виробництво цукру. Вперше за кілька останніх років його обсяг перевищив 2,5 млн т, у
тому числі з цукрових буряків – 2,3 млн т, що на 50,9% більше
минулого року [7].
Слід вказати, що нині інтенсифікували потужності переробки цукрових буряків на добу від 2,5 до 6,0-7,5 тис.т, автоматизували виробничі процеси (що дало змогу на 20-25 % зменшити
енерговитрати) такі цукрові заводи, як Гайсенський, КрижоВісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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пільський Вініцької області, Радехівський – Львівської, Глобинський, Яреськівський – Полтавської, Бабино – Томахівський
– Рівненської, Збаразький, Хоростківський – Тернопольської,
Наркевицький, Шепетівський–Хмельницької областей. Низка
цукрових заводів будує цехи з переробки відходів виробництва
на біоетанол та біогаз. У той же час, в Україні «законсервовано»
25 цукрових заводів загальною потужністю 65,35 тис. т переробки сировини на добу, діючих 79 переробних підприємств із
потужністю 248, 20 тис. т [8].
Стосовно борошномельної промисловості слід вказати,
що, за інформацією О.В. Вишневецької [5], це понад 8 тис.
великих і дрібних підприємств та цехів загальною потужністю виробництва 9,7 млн т борошна й 1,4 млн т круп. Для
забезпечення інтересів держави створено Державну акціонерну компанію «Хліб України», що здатна зберігати 6,3 млн
т зерна і виробляти 1,7 млн т борошна, 1,8 млн т комбікормів,
понад 230 тис. т круп.
Конкретне уявлення про обсяги виробництва основних
видів продовольчих товарів, що випускаються харчовою
промисловістю України, надають матеріали табл. 3. Наведені
в ній дані свідчать, що за останні шість років в нашій країні в обсягах виробництва промислових продовольчих товарів спостерігалися помітні коливання. При цьому у 2011 р. в
порівнянні з 2005 р. по одних видах продукції (крупах, олії,
цукру, макаронних виробах, м’ясу свинини та м’ясних субпродуктах, соках, овочах консервованих, молоку) у звітному
році було досягнуто збільшення виробництва, а по інших, навпаки, має місце скорочення. Останнє насамперед стосується яловичини, масла вершкового та сирів, виробництво яких
зменшилося значною мірою. Між тим ці продукти користуються найбільшим попитом населення.
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Таблиця 3
Обсяги виробництва основних промислових
харчових продуктів в Україні, тис. т *
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011р.
у % до
2005 р.

2944

2696

2908

3030

2734

2632

2587

87,9

342

322

318

363

397

340

356

104,1

Вироби
хлібобулочні

2264

2160

2034

1978

1828

1807

1769

78,1

Олія

1382

2080

2228

1867

2796

3030

3177

157,5

Цукор

2139

2592

1867

1571

1275

1805

2586

120,9

Виробі
макаронні

104

108

107

113

108

116

135

129,8

Яловичина

193,1

199,9

221,5

167,4

121.2

112,0

81,3

42,1

99,4

155,4

213,0

171,2

135,4

171,5

210,6

211,9

331,9

417,5

548,1

654,3

739,1

780,2

825,6

248,7

309

301

330

335

272

281

290

93,9

608,1

695,8

1014,0

919,4

710,4

749,3

709,9

116,7

Овочі
консервовані

150

158

101

140

147

118

154

102,7

Молоко

864

820

863

808

770

801

891

103,1

Масло
вершкове

120

104

100

84,8

74,7

79,5

76,7

63,9

357,5

310,2

338,6

327,9

308,8

285,5

254,5

71,2

499

524

532

532

492

479

474

95,0

Види
продукції
Борошно
Крупи

Свинина
М’ясо і
субпродукти
Вироби
ковбасні
Соки

Сири
Продукти
кисломолочні

Роки

* Побудовано автором за даними статистичних щорічників за відповідні
роки та статистичного збірника «Україна в цифрах за 2011 рік»

Впродовж дослідження виявимо, як змінювалися останніми роками обсяги основних видів продовольчої продукції промислового виробництва в нашій країні у розрахунку на одну
її особу (табл. 4).
Як бачимо, по більшості видів харчових товарів за період
з 2005 по 2011 рр. в Україні відбулося зростання обсягів їх виробництва. При цьому найбільш позитивні зміни склалися по
м’ясу і субпродуктах (у 2,6 раза), олії (у 2,4 раза) і свинині (у
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2,2 раза). У той же час по яловичині, маслу вершковому, сирам, виробам хлібобулочним, ковбасним виробам, продуктам
кисломолочним мало місце зменшення, що негативно впливає
на споживання цих вкрай необхідних людині видів продовольчої продукції.
Таблиця 4
Виробництво основних видів продовольчих
промислових товарів на 1 особу в Україні, кг *
Види продукції

Роки

2011р.
у % до
2011 2005 р.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Яловичина

4,1

4,2

4,7

3,7

2,6

2,4

1,7

41,5

Свинина

2,1

3,3

4,4

3,7

2,9

3,8

4,6

219,0

М’ясо субпродукти

7,0

8,9

11,8

14,2

16,1

17,0

18,0

257,1

Ковбасні вироби

6,6

6,4

7,1

7,3

5,9

6,1

6,3

95,5

Соки

6,1

6,8

9,6

9,1

6,3

6,7

6,6

108,2

Овочі консервовані

3,2

3,4

2,2

3,0

3,2

2,6

3,4

106,3

Олія

29,3

44,5

47,9

40,4

60,7

66,1

69,5

237,2

Молоко

18,3

17,5

18,6

17,5

16,7

17,5

19,5

106,6

Масловершкове

2,5

2,2

2,2

1,8

1,6

1,7

1,7

68,0

Сири

7,6

6,6

7,3

7,1

6,7

6,2

5,6

73,7

Продукти
кисломолочні

10,6

11,2

11,4

11,5

10,7

10,4

10,4

98,1

Вироби
хлібобулочні

48,1

46,2

43,7

42,8

39,7

39,4

38,7

80,5

Цукор

45,4

55,4

40,1

34,0

27,7

39,3

56,6

124,7

2,2

2,3

2,3

2,4

2,3

2,5

3,0

136,4

Вироби макаронні

* Зроблено автором за даними статистичного збірника «Україна в цифрових за 2011 рік»

Спад промислового виробництва допущено у 14 регіонах,
найбільше в Одеській (на 21,4%), Херсонській (на 13,3%), Луганській (на 8,2%), Сумській (на 6,2% ) областях та Автономній
Республіці Крим (на 6% ). Одночасно збільшено виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 11 областях, найбільше – у Львівській (на 15%), Кіровоградській (на
13,2%), Дніпропетровській ( на 7,4%), Тернопільській (на 7,1%)
та Житомирській (на 3,9%) областях [9].
Виходячи з вище викладеного можна зробити висновок,
що по одних видах продовольчих товарів в Україні останніми
роками склалися позитивні зміни, проте по значній їх частині
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відбулося скорочення випуску. А це, зрозуміло, викликає занепокоєння і потребує здійснення дійових заходів щодо покращення стану справ у продовольчому підкомплексі АПК.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
З ПОЗИЦІЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
А.О. Тарасов, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет
У статті запропоновано структуру організації управління ризиками на сільськогосподарському підприємстві. Розглядається потенційна ефективність управління ризиками в контексті малих, середніх і
великих підприємств.
Ключові слова: управління ризиками, організаційна структура,
цінові та виробничі ризики.

Постановка проблеми. Організація процесу управління
ризиками на підприємстві можлива при наявності кадрів з
певною кваліфікацією. Для ефективного використання базових методів оцінки та мінімізації ризиків потрібні знання, як
спеціалізованої економіки, так і математичних і статистичних
методів. Нові інформаційні та обчислювальні технології дозволяють досить швидко обробляти велику кількість даних одній
людині, в той час як кілька десятиліть тому для обробки того
ж обсягу даних потрібна була б команда фахівців і набагато
більше часу. Але для впровадження нових технологій на виробництві необхідні висококваліфіковані кадри. Висока технологічність процесу встановлює обмеження на використання
методів управління ризиками для підприємств з невеликим
рівнем доходів. Наймання навіть одного фахівця з управління ризиками обійдеться підприємству декілька десятків тисяч
гривень на рік, але наскільки доцільні такі витрати?
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організації управлінню ризиками присвячено велику кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених: Антон Х.,
Оліфіров О.В., Тюленєва Ю.В., Ящук О.О. та ін. Проте не розглядається економічна можливість вітчизняних сільськогосподарських підприємств утримувати необхідний персонал.
Метою статті є обґрунтування удосконалення організаційної структури сільськогосподарських підприємств різного
розміру з позицій управління ризиками.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для того,
щоб визначити чи варто наймати персонал для організації
управління ризиками на підприємстві, слід порівняти позитивний ефект від управління ризиками з витратами на
утримання персоналу. Проблема в тому, що для того, щоб визначити ефективність управління ризиками, необхідний той
же фахівець. Через нестачу інформації малі сільськогосподарські підприємства не схильні навіть розглядати можливість найму кваліфікованих кадрів для організації управління
ризиками. Але внаслідок переважно недиверсифікованості
виробництва малі підприємства найбільше схильні до ризиків сільськогосподарської діяльності. Найчастіше функції
управління ризиками виконує керівник або бухгалтер малого підприємства. Через те, що можливості управління ризиками обмежені кваліфікацією останніх, виробничі та цінові
ризики ефективно не оцінюються і не мінімізуються. Як наслідок, підприємство або функціонує в очікуванні найгіршого сценарію або недооцінює наслідки ризиків. У першому
випадку підприємство відмовляється від використання позикового капіталу і накопичує заощадження під страхом невизначеності, боячись інвестувати навіть власний капітал у
виробництво, при цьому втрачаються можливості розвитку
підприємства. У разі недооцінки наслідків ризиків підприємство банкрутує чи деградує, розпродаючи і ліквідуючи
активи при настанні непередбаченого ризикового випадку.
Таким чином, малі підприємства мають серйозні перешкоди
в організації процесу управління ризиками і поступаються в
ефективності більш великим підприємствам.
Великі суб'єкти сільськогосподарської діяльності мають
явну перевагу в управлінні ризиками. Як правило, великі
підприємства володіють аналітичними ресурсами, які беруть
участь у плануванні й економічному аналізі діяльності підприємства. Виділивши з наявних аналітиків та економістів
персонал, що займається управлінням ризиками, можна досягти більшої ефективності. При цьому, враховуючи можливості сучасних інформаційних технологій, навіть для досить
великого підприємства знадобиться всього кілька співробітниВісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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ків. Процес управління ризиками в сільському господарстві
фактично складається з оцінки та мінімізації цінового та виробничого ризику. Процес оцінки ризику являє собою рутинне слідування алгоритму, який, в свою чергу, складається з
поновлення різноманітних статистичних даних та обчислення
кінцевих показників ризику. Оцінкою ризиків може займатися аналітик з базовими знаннями статистики і математики, тобто молодший аналітик з відповідною оплатою праці. У
результаті методи оцінки ризику видають показник ризику у
вигляді декількох чисел в грошових одиницях із зазначеною
ймовірністю [2]. Обчислення показників ризику здійснюється
комп'ютером, при цьому витрати часу персоналу є мінімальними. Хоча розрахунок показників може бути доволі складним,
кінцеві показники ризику прості й інтуїтивні в сприйнятті,
тому їх інтерпретація не вимагає додаткової обробки.
Інтерпретацією показників оцінки ризику займається найбільш кваліфікований фахівець з управління ризиками – голова
відділу управління ризиками або головний аналітик. Головному аналітику належить оцінити негативний вплив ризиків на
економічний стан і стабільність функціонування підприємства. Для цього йому можуть бути надані необхідні економічні
та фінансові показники, які зазвичай розраховуються економістами на великих підприємствах. Далі, головним аналітиком приймаються рішення щодо методів мінімізації ризиків
шляхом розрахунку економічних наслідків кожного з методів
для підприємства в майбутньому. Тут є важливим цілісний
підхід до управління ризиками [1]. Такі методи мінімізації, як
диверсифікація й організація хеджування є довгостроковими стратегіями і їх необхідно узгоджувати з вищим керівництвом і власниками підприємства. Керівництву підприємства
в свою чергу слід інформувати голову відділу управління ризиками про стратегічні плани і цілі розвитку підприємства, щоб
уникнути конфліктних рішень. Адже мінімізація ризику найчастіше означає зниження рентабельності. Тому між відділом
управління ризиками та будь-якими іншими представниками
вищої менеджерської ланки підприємства не повинно бути ніяких обмежень у співпраці та обміні інформацією.
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Коли рішення про мінімізацію ризиків прийняті головою
відділу управління ризиками спільно з керівництвом підприємства, їх необхідно привести у виконання. Для цього пропонується використовувати другого молодшого спеціаліста,
який зможе виконувати всю адміністративну роботу, підвищуючи при цьому ефективність високооплачуваного головного аналітика.
Таблиця 1
Склад персоналу/підрозділів, що
займаються управлінням ризиками
Вид
підприємства
(за розміром)

Розмір
підприємства
за річним
доходом

Виконавці функцій
управління
ризиками

Функції

Малі
підприємства

менше 5млн грн

Керівник підприємства
або бухгалтер

Функції обмежені
кваліфікацією
виконавця

від 5млн грн
до 50млн грн

Економічний аналітик;
консалтингова
компанія,
послугами якої
може користуватися
підприємство

Оцінка або моніторинг
цінових та виробничих
ризиків для продукції,
що виробляється;
оцінка впливу ризиків
на економічний
стан та стабільність
функціонування
підприємства;
розрахунок наслідків
використання методів
мінімізації ризиків у
короткостроковому,
середньостроковому
та довгостроковому
періоді.

більше
50млн грн

Відділ управління
ризиками: голова
відділу та декілька
молодших аналітиків,
що займаються
збором та
класифікацією даних

Середні
підприємства

Великі
підприємства та
агрохолдинги

Обґрунтовані вище склад та функціональні обов’язки
працівників відділу управління ризиками будуть більш прийнятними для великих підприємств, позитивний ефект від
мінімізації коливання прибутку яких буде переважувати витрати на утримання фахівців з ризик-менеджменту. Однак
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ті ж функції можуть виконуватися і на середніх підприємствах однією людиною, враховуючи, що процес управління
ризиками на середніх підприємствах є менш складним. Але
ефективність управління ризиками все ж буде менше, оскільки одній людині може бути не під силу якісно виконати всі
перелічені вище функції.
Оптимізацію організаційної структури для сільськогосподарських підприємств зі створенням кадрового персоналу для виконання функцій управління ризиками наведено в
таблиці 1.
У класифікації підприємств за розміром пороги для видів підприємств визначено з урахуванням низької оборотності капіталу в сільському господарстві та середньої оплати
праці кваліфікованих кадрів, здатність утримання яких
обумовлює необхідність цієї класифікації.
Висновки. Управління ризиками діяльності сільськогосподарського підприємства – високотехнологічний
процес, який потребує кваліфікованого персоналу. Ефективність управління ризиками залежить від фінансової
спроможності підприємства утримувати штат аналітиків,
що накладає обмеження на малі підприємства і дає переваги більш великим.
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНІ ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ ЗРІВНОВАЖЕНОГО
РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Н.В. Бобровська, здобувач
Миколаївський державний аграрний університет
У статті обґрунтовано теоретичні засади і особливості у напрямах
забезпечення зрівноваженого розвитку аграрного сектору регіону
через формування і раціональне використання природно-ресурсного
потенціалу.
Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, зрівноважений
розвиток, аграрний сектор.

Постановка проблеми. За умови підвищення впливу глобалізаційних процесів на природно-ресурсний потенціал територій виникає потреба у виявленні не тільки економічних,
а і екологічних пріоритетів. Формування зрівноваженого розвитку залежить від екологічних процесів, які проявляються
через поєднання діяльності людини і можливості відновлення
окремих видів природних ресурсів з урахуванням регіональних особливостей територій.
Складові і особливості природно-ресурсного потенціалу
аграрного сектору слід розглядати у взаємозв’язку усіх його
компонентів і дієвості природоохоронних дій. Тільки за таких
умов можна забезпечити збереження навколишнього середовища, забезпечити продовольчу безпеку країни і окремих її
регіонів, активізувати розвиток біоенергетики і забезпечити
зрівноважений розвиток аграрного сектору економіки країни.
Отже, питання зрівноваженого розвитку аграрного сектору регіону і проблема пошуку найбільш оптимального підходу
до збереження і відтворення природно-ресурсного потенціалу
є актуальним і потребує подальшого наукового обґрунтування,
розроблення пропозицій раціонального природокористування
на державному і регіональному рівнях.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Більшість
наукових розробок не висвітлює проблему зрівноваженого
розвитку аграрного сектору у поєднанні соціальних, економічних і екологічних аспектів. Дослідження проводяться у
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контексті забезпечення оптимального ресурсовикористання, спрямованого на отримання економічних вигід. Значний внесок у даному контексті зроблено В.Г. Андрійчуком,
В.П. Галушко, Ф.С. Зіятдіновим, І.І. Лукіновим, П.Т. Саблуком,
В.К. Савчуком, Б.І. Смагіним, І.Н. Топіхою, О.В. Шкільовим
та іншими. Питання еколого-економічного і зрівноваженого розвитку через оптимізацію використання природноресурсного потенціалу розглядались у наукових публікаціях
таких вітчизняних вчених, як В. Борисової, О. Вишневської,
В. Горлачука, С. Дорогунцова, Б. Данилишина, Л. Мельника,
А. Сердюк, П. Саблука, В. Савчука.
Враховуючи вищезазначене, актуальність питання щодо
забезпечення зрівноваженого розвитку аграрного сектору залишається значимим у напряму поєднання соціальних, економічних і екологічних аспектів та отримання відповідних
переваг для виробничої і соціальної інфраструктури.
Постановка завдання. Виникає необхідність у розробленні комплексного підходу у забезпеченні зрівноваженого
розвитку аграрного сектору економіки країни з урахуванням впливу соціальних, економічних і екологічних аспектів
через активізацію природоохоронних заходів зі збереження
природно-ресурсного потенціалу на державному, регіональному і локальному рівнях.
Метою нашого дослідження є обґрунтування теоретичних засад і особливостей у напрямах забезпечення зрівноваженого розвитку аграрного сектору регіону через формування
і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нераціональне природокористування в аграрному секторі України є
наслідком екстенсивного характеру розвитку галузі, невідповідності між розміщенням природно-ресурсного і соціальноекономічного потенціалу, недостатніми темпами і обсягами
залучення інвестиційного капіталу. Таким чином, необхідність оптимізації природокористування, оздоровлення стану
навколишнього середовища, обґрунтування основних напрямів, вдосконалення природоохоронної діяльності, виявлення
резервів і визначення можливостей щодо підвищення ефек142
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тивності використання природних ресурсів, з урахуванням
регіональних особливостей, є найважливішими особливостями формування зрівноваженого розвитку аграрного сектору.
Виробничий процес, за існуючих технологій, супроводжується
забрудненням ґрунту, поверхневих і підземних вод, лісових і
водних ресурсів мінеральними добривами, пестицидами і іншими агрохімікатами. Всі ці фактори негативно впливають
на природні умови життя людей, якість природного середовища, на здоров’я людей, продовольчу безпеку країни.
Проблема чистого повітря, землі, води і раціонального використання природних ресурсів, стосується не тільки окремих
товаровиробників, а і суспільства в цілому, що є пріоритетним
у забезпеченні зрівноваженого розвитку галузі. Стосовно товаровиробників – через підвищення соціальної відповідальності
бізнесу у використанні природних ресурсів, населення – через
споживання безпечних продуктів харчування.
Надзвичайно важливою проблемою з екологічної і економічної точок зору є забезпечення дієвості всіх аспектів
формування і відтворення ресурсного потенціалу аграрного
сектору, оптимального поєднання екологобезпечних, технікотехнологічних, хімічних, гідромеліоративних, біотехнологічних
напрямів інтенсифікації природокористування і виробництва
в усіх регіонах країни, регулювання і коригування способів,
методів використання окремих видів ресурсів, відповідно до
їх особливостей і змін, які відбуваються у навколишньому середовищі під впливом інтенсивної господарської діяльності в
аграрному секторі. При цьому особлива увага має приділятися
формуванню оптимальних за структурою угідь і високопродуктивних агроландшафтів із належним рівнем саморегулювання
природно-екологічних процесів, застосування екологобезпечних систем землеробства і тваринництва в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності [1].
Особливості формування і використання природноресурсного потенціалу є системним зв’язком виробничих
процесів, а саме – поєднання матеріальних, біологічних природних елементів, які дають позитивний результат у процесі
виробництва (рис. 1). Саме результативні показники і їх взаВісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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ємодія дозволяють розраховувати планові і прогнозні показники з метою подальшого розроблення стратегічних планів.

Рис. 1. Складові формування природно-ресурсного потенціалу регіону*
*Авторська розробка

Одним з основних напрямів підвищення ефективності
використання природно-ресурсного потенціалу є раціональність розвитку аграрного сектору, який залежить від сукупного ресурсного потенціалу, збалансованості природних
144
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ресурсів, особливостей матеріальних і трудових ресурсів підприємств аграрного сектору.
Важливе місце у формуванні природно-економічного виробничого потенціалу здійснює економічне районування. Так,
за економічним районуванням Україна поділена на Донецький, Карпатський, Північно-західний, Північно-східний, Подільський, Придніпровський, Причорноморський, Столичний,
Центральний економічні райони. Представимо особливості
економічного районування (рис. 2). Економічне районування
впливає на рівень і концентрацію природних ресурсів, виробничі потужності підприємств різної галузевої направленості,
можливості реалізації заходів щодо збереження навколишнього середовища.
Отже, формування комплексної системи соціо-екологоекономічних критеріїв ресурсозбереження має ґрунтуватися
на таких принципах [2] :
- охоплення системою показників усіх напрямів діяльності підприємства, стадій виробничого циклу, процесів взаємодії підприємства з його мікросередовищем;
- відображення за допомогою системи показників усіх
проблемних аспектів діяльності підприємств, які можуть
бути вирішені за допомогою ресурсозбереження, для забезпечення формування набору обґрунтованих ресурсозберігаючих заходів;
- відображення через показники всіх проявів реалізації
комплексу ресурсозберігаючих заходів на підприємстві;
- вимір співвідношення і взаємозв’язків показників, які
відображають проблемні аспекти та результати ресурсозбереження, які створюють можливості контролю за реалізацією
ресурсозберігаючих заходів та виявлення їх впливу на вирішення існуючих проблем на підприємстві;
- забезпечення порівнянності показників (забезпечення
єдності об’ємних, вартісних, якісних, структурних факторів,
часових періодів, вихідних умов функціонування виробництва, методики обчислення показників тощо).
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Рис. 2. Особливості економічного районування*

*Авторська розробка
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Принципи ресурсозбереження можна доповнити такими
складовими:
- об’єктивність використовуваних показників;
- усунення дублювання даних;
- швидкість одержання результатів аналітичної оцінки;
- доступність і достатність інформації, що надходить через
показники, для оперативного управління ресурсозберігаючою
діяльністю на підприємстві;
- можливість інтегрування комплексної системи показників ресурсозбереження до існуючої інформаційної бази, що
має супроводжуватися якнайменшими змінами в існуючій
системі статистичної звітності підприємств;
- обов’язкове врахування стадій життєвого циклу підприємства.
Зазначені пропозиції є доцільними і дієвими через забезпечення відстеження процесів і виявлення можливостей щодо
ресурсозбереження і своєчасного коригування їхнього проходження у разі відхилення від запланованих значень.
Висновки. Для забезпечення зрівноваженого (сталого)
розвитку аграрного сектору необхідним є запровадження дієвих механізмів у поєднанні економічних, соціальних і екологічних чинників, спрямованих на збереження і відновлення
природно-ресурсного потенціалу окремих регіонів країни.
Проаналізувавши все вище викладене, можемо зробити
висновок, що погіршення стану природно-ресурсного потенціалу регіонів здійснює негативно впливає на навколишнє
середовище, тому природа і економічне зростання валового
продукту регіонів, природа і поліпшення рівня життя в різних
областях країни не повинні бути взаємовиключними альтернативами. Все це зумовлює необхідність поєднати економічне зростання і добробут з раціональним використанням тих
чи інших ресурсів, дбайливе ставлення до природи, і за таких
умов є можливість досягти зрівноваженого розвитку аграрного сектору регіону.
Отже, зважаючи на те, що на якість довкілля впливає досить значна кількість факторів, то зміни стану довкілля повинні оцінюватися за функцією реагування біосистеми. В цьому
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аспекті пріоритети належать структурно-функціональним параметрам живих систем, які можуть однаково застосовуватися як до будь-яких організмів незалежно від їх систематичного
положення, так і до їх сукупності.
З метою зрівноваженого економічного і соціального розвитку України державою здійснюється екологічна політика,
спрямована на збереження навколишнього середовища. Це
здійснюється через заходи з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних
ресурсів. На державному рівні необхідно забезпечити гармонійну взаємодію суспільства і природи, ефективну охорону і
відтворення природних ресурсів для забезпечення зрівноваженого розвитку аграрного сектора.
Література:
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ
ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Т.В. Савченко, аспірантка
Запорізька державна інженерна академія
Розглянуто конкурентну ситуацію на ринку реалізації хлібобулочної продукції у м. Нікополь, визначено фактори, що впливають на
рівень конкурентоспроможності регіональних хлібопекарських підприємств та обґрунтовано основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, частка
ринку, конкурентні позиції.

Постановка проблеми. Конкурентоспроможність підприємства, система її показників та особливості управління
цієї системою безумовно залежать від специфіки галузі, в якої
воно працює. На сучасному етапі розвитку хлібопекарська
галузь переживає не найкращі часи, зумовлені фінансовою
кризою 2008 – 2010 рр., відсутністю фінансових та інвестиційних ресурсів, застарілою матеріально – технічною базою
та скороченням населення України. Всі ці фактори зумовили загострення конкурентної боротьби на ринку виробництва
хлібобулочних виробів, і першочерговим завданням сьогодні
постає збереження потенціалу хлібопекарської галузі України
шляхом підвищення економічної ефективності діяльності підприємств та якості хлібобулочних виробів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема
конкурентоспроможності підприємства є ключовою щодо
забезпечення його функціональності і розвитку в сучасних
умовах ускладненого конкурентного простору. Цією проблемою займаються як іноземні вчені: М. Портер, І. Ансофф,
Е. Чемберлін, О. Ейснер, Й. Шумпетер, Дж. Траут, Г. Азоєв,
П. Зав’ялов, Р. Фатхутдінов, А. Юданов; так і вітчизняні:
Л. Балабанова, Л. Соколова, І. Сіваченко, Ю. Козак, В. Холод, Р. Мажинський, Л. Варава, А. Темченко, С. Максимов.
Саме питаннями підвищення конкурентоспроможності та
економічної ефективності підприємств хлібопекарської гаВісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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лузі займаються такі вчені як: Я. І. Обідіна, О.М. Дзюба,
Ю.П. Макаренко, А. Жамойда, К.Ю. Омельченко, Т.В. Полінчик – Ярова. Але ряд аспектів даної проблеми стосовно
проблем управління конкурентоспроможністю підприємств
хлібопекарської галузі досліджено недостатньо.
Метою статті є: на основі дослідження конкурентної
ситуації на Нікопольському ринку реалізації хлібобулочних
виробів визначити фактори, що впливають на конкурентоспроможність хлібопекарських підприємств та обґрунтувати
напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств
хлібопекарської галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентоспроможність підприємства неможливо розглядати без
оцінки конкурентної ситуації на ринку, на якому воно працює, особливо це стосується підприємств, що реалізують продукцію нетривалого зберігання. На конкурентне становище
підприємств хлібопекарської галузі значний вплив має безпосередньо частка ринку, яку вони мають на місцевому ринку
реалізації хлібобулочної продукції.
Для визначення відповідності динаміки і відсоткових
змін обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів по
Україні та областях динаміці локального ринку, розглянемо
ці показники в межах конкретного міста на прикладі ПАТ
«Нікопольський хлібокомбінат» (ПАТ «НХК») (табл. 1.) Завдяки
технічному переозброєнню підприємство здатне випускати
до 60 т на добу, але загострення конкурентної боротьби на
регіональному ринку призвело до того, що в середньому підприємство в 2011 році реалізує 21,4 т на добу (в 2005 році
цей показник складав 38 т на добу).
Як видно з даних таблиці 1, обсяг виробництва хлібобулочних виробів у 2011 році в м. Нікополі становив близько 7,8
тис. т, що на 13,3% менше, ніж за попередній рік, кількість
наявного населення становила 120,0 тис. осіб, що на 1,5%
менше, ніж за попередній рік, а виробництво на одну особу
становило 65 кг/рік, що на 12% менше, ніж за попередній рік.
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Таблиця 1
Обсяг виробництва хліба та хлібобулочних виробів ПАТ
«Нікопольський хлібокомбінат» за 2005-2011 рр.*
Показник
Виробництво
хліба та
хлібобулочних
виробів,
тис. тонн

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р.

13,9

Відсоткові зміни
Кількість
наявного
населення,
тис. осіб

130,4

Відсоткові зміни
Виробництво
на одну
особу, кг/рік
Відсоткові зміни

106,6

2010 р. 2011 р.

13,6

12,5

11,4

9,6

9,0

7,8

97,8

91,9

91,2

84,2

93,6

86,7

129,2

127,5

125,6

123,7

121,8

120,0

99,1

98,7

98,5

98,5

98,5

98,5

105,2

98,0

90,8

77,6

73,9

65

98,7

93,2

92,7

85,5

95,2

88

* Джерело: розраховано автором за матеріалами Управління статистики Нікопольського
району та планового відділу ПАТ «НХК»

Якщо розглядати такий показник, як виробництво хлібобулочних виробів на одну особу кг/рік, то, не дивлячись на тенденції до зменшення виробництва (з 106,6 кг/рік у 2005 році
до 65 кг/рік у 2011 році) у м. Нікополі, він виглядає більш позитивно ніж відповідні показники в цілому по Україні (з 47,9
кг/рік у 2005 році до 39,5 кг/рік у 2010 році) та по Дніпропетровській області (з 69,8 кг/рік у 2005 році до 55,6 кг/рік у
2010 році) [1;2]. Але необхідно враховувати той факт, що ПАТ
«НХК» реалізовує свою продукцію не тільки у м. Нікополі та Нікопольському районі, а й в Дніпропетровській, Херсонській та
Запорізькій областях. Підприємство втрачає свої позиції у м.
Нікополі (40,1%) та Нікопольському районі (18,7%), але збільшує
реалізацію у деяких інших районах, таких як м. Орджонікідзе,
Апостолівський район. Тобто, при виробництві хлібобулочних
виробів у 2011 році 65 кг/рік на одну особу фактична реалізація продукції підприємства у м. Нікополі склала 3,2 тис. тонн
на рік або 26,7 кг/рік на одну особу.
Однією із причин зменшення споживання хлібу також
можна вважати те, що лідером продаж є хліба зменшеної
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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ваги. Лідерами продаж становиться хліб «Золотистий» не упакований (31,59%) вагою 0,62 кг та хліб «Нива» не упакований
(20,01%) вагою 0,58 кг. Найбільшу вагу, 0,7 кг, має лише один
вид хлібу – «Каховський», який займає у структурі асортименту реалізації хлібної продукції ПАТ «НХК» лише 1,78%.
Конкурентоспроможність підприємства не можна розглядати без врахування конкурентних позицій підприємства на
конкретному ринку, оскільки з самого початку Нікопольський
хлібокомбінат був побудований для задоволення потреб у хлібобулочних виробах жителів м. Нікополя та Нікопольського
району, то для того, щоб з’ясувати причини такого становища підприємства, розглянемо, як змінилася конкурентна
ситуація на ринку реалізації хлібобулочних виробів у м. Нікополі у 2005 та 2011 роках.
У 2005 році частка ПАТ «НХК» становить до 65% від загального обсягу реалізації, скорочується частка приватних пекарень до 8%, внаслідок введень більш жорсткого контролю за
дотриманням санітарних норм; з’являються нові конкуренти:
ПАТ Дніпропетровський завод № 8 (ПАТ “ДХЗ № 8”) – 6%, ТОВ
Дніпропетровський завод № 10 (ТОВ “ДХЗ № 10”) – 12%, ПАТ
„Запорізький хлібозавод № 1 – 10% (ПАТ “ЗХЗ № 1”). Закріпленню цих підприємств на Нікопольському ринку сприяє те,
що вони реалізують свою продукцію не лише у ларьках, а й у
мережі магазинів АТБ, яка почала свою роботу у м. Нікополі.
У 2011 році частка ПАТ “НХК” скоротилася до 41% від загального обсягу реалізації, ТОВ ДП «Марганецький хлібозавод»
(ТОВ «МХЗ») до 15%, ТОВ «Зеленодольський хлібокомбінат» до
7%, ПАТ “ЗХЗ № 1” до 8%, ПАТ “ДХЗ № 8” до 9%; частка ТОВ
“ДХЗ № 10” до 9%, припинили реалізацію своєї продукції у
м. Нікополі приватних підприємств МПП «Таврія»та ПП «Скорук». Зростає частка реалізації ДП «Дніпропетровський хлібокомбінат №2» до 8%, продукція якого реалізується тепер
не лише в мережі магазинів АТБ, а й інших магазинах міста.
З’являється новий конкурент ТОВ «Катеринославхліб» з часткою реалізації продукції на місцевому ринку 3%, продукція
підприємства реалізовується у всіх мережах супермаркетів:
АТБ, «Білла», «Фуршет», «Варус».
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Таким чином, частка реалізації продукції ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» за період з 2005 по 2011 рік зменшилася
з 65 до 41% і продовжує зменшуватися. Розглянемо причини
такої втрати частки на місцевому ринку більш детально.
Однією з передумов втрати конкурентних позицій ПАТ
«НХК», як вже розглядалося раніше, стала відмова мережі АТБ
від співпраці з підприємством, але основною причиною такої ситуації спеціалісти відділу збуту підприємства вважають
відмову керівництва підприємства приймати повернення нереалізованої продукції з торгівлі, оскільки всі інші підприємства, що реалізують продукцію на нікопольському ринку,
приймають такі повернення, і це дозволяє торгівельним підприємствам бути більш вільними при замовленні продукції і
робити її з запасом, не хвилюючись про залишки нереалізованої продукції. При цьому не варто забувати, що більшість
кінцевих покупців не прив’язані до конкретної торгівельної
марки і хліб покупають у зручних для них місцях (біля дому
або по дорозі з роботи), тому, фактично, ринок хлібобулочних
виробів контролюють посередники. Цю думку підтверджує
також анкетування, проведене серед мешканців м. Нікополь.
Результати проведеного опитування показали, що більшість
покупців не являються постійними покупцями певної торгівельної марки (79%); основним мотивом при виборі хлібу
залишається ціна (42%); більшість споживачів продукції м.
Нікополь вважають її якість задовільною (72%); ціни на хлібні
вироби вважають високими (68%); більшість опитаних відповіли, що їх родина споживає одну булку хліба на добу (65%);
найчастіше хлібобулочні вироби купують поблизу дома чи на
шляху з роботи (47%); більшість опитаних віднесли себе до
категорії середньо забезпечені (45%).
Для визначення причин такого конкурентного становища
підприємства розглянемо основні фінансові показники діяльності підприємства (табл. 2.)
У 2011 році зростання виручки від реалізації продукції
складає 8,7%, при цьому обсяг виробництва підприємства
скорочується на 13,7%, але собівартість продукції скорочується лише на 12,4%, зростають витрати на збут 1 т проВісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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дукції на 20,6%. Підвищення собівартості продукції перш за
все пов’язане із зростанням витрат на сировину, які складають 64% від собівартості продукції, а саме підвищенням
цін на борошно.
Таблиця 2
Аналіз основних фінансових показників ПАТ «НХК» *
Показники

Відносні
Відносні
відхилення відхилення
2010 до
2009 до
2011 року
2010 року

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Виручка від
реалізації, тис. грн

39695

40883

44423

102,5

108,7

Собівартість
продукції, тис. грн

24530

26720

23410

108,9

87,6

Витрати на збут, тис. грн

6547

7361

7670

112,4

104,2

Валовий прибуток,
тис. грн

8549

7349

8931

86

121,5

9567,4

8991,6

7762,3

94

86,3

Собівартість 1 т
продукції, тис. грн

2,56

2,97

3,02

113,3

101,7

Витрати на збут 1 т
продукції, тис. грн

0,684

0,819

0,988

119,7

120,6

Обсяг виробництва, т

* Джерело: розраховано автором за матеріалами звіту про фінансові результати за 2009 - 2011
рік ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат».

Зростання витрат на збут підприємства пов’язане із зростанням транспортних витрат, загальна середньодобова довжина маршрутів з реалізації продукції ВАТ «НХК» складає
7520 км (34 маршрути), серед яких лише 5 використовуються
тільки для реалізації продукції по місту, їх сумарна довжина
складає 170 км.
Таким чином, у Нікопольському регіоні спостерігається
значне загострення конкурентної ситуації, оскільки пропозиція хлібобулочної продукції значно перевищує попит, і тому
спад виробництва та прибутковості спостерігається на всіх
хлібопекарських підприємствах Дніпропетровської області.
Підприємства намагаються протистояти кризі, яку спричинило значне подорожчання цін на сировину та енергоносії,
за рахунок підвищення відпускних цін та розширення ринків збуту, а також за рахунок зниження операційних витрат.
Таке значне скорочення виробництва, навіть на підприєм154
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ствах обласного значення, не можна пояснити лише скороченням населення (по Дніпропетровській області воно склало
5,6%), а можна припустити те, що населення, дотримуючись
правил здорового харчування, дійсно стало споживати менше хлібобулочних виробів.
Проаналізувавши основні фінансові показники діяльності хлібопекарських підприємств та розглянувши конкурентну
ситуацію на регіональному ринку, можна зробити висновки,
що основними факторами позитивного впливу на конкурентоспроможність хлібопекарських підприємства є:
- ступінь використання у виробництві енергозберігаючих
технологій;
- наявність мережі фірмових магазинів;
- використання вертикальної інтеграції (наявність у складі
виробництва борошномельних комплексів);
- наявність достатньо великого запасу фінансової міцності;
- наявність достатньої кількість власного транспорту;
- наявність значної частки реалізації продукції на місцевому ринку;
- наявність стійких зв’язків з мережами супермаркетів;
- використання привабливих умов при співпраці з посередниками у вигляді дозволу на повернення невеликих відсотків зачерствілої продукції;
- постійне оновлення асортименту продукції, враховуючи
уподобання споживачів та виробляючи продукцію достатньо
високої якості за помірними цінами.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що на ринку реалізації хлібобулочних виробів відбулося значне загострення конкурентної боротьби, особливо
критичним конкурентне становище стало для регіональних
хлібопекарських підприємств. З метою нейтралізації впливу
негативних факторів і підвищення конкурентоспроможності
підприємства хлібопекарської галузі необхідно спланувати і
використовувати у своїй діяльності ряд заходів, заснованих
на факторах позитивного впливу, розглянутих вище. Ще однією складовою для підвищення конкурентоспроможності
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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підприємств хлібопекарської галузі може стати активізація
маркетингової комунікаційної політики. Як показало проведене анкетування, споживачі не мають стійкої прив’язаності
до певної торгової марки, і тому фактично умови гри на ринку диктують не кінцеві споживачі, а посередники (мережі
супермаркетів та роздрібної торгівлі). Для змінення цієї ситуації хлібопекарським підприємствам необхідно більш активно використовувати засоби реклами і стимулювання збуту у
своїй діяльності.
Перспективами подальших наукових розробок у даному
напрямку є визначення та обґрунтування показників системи
управління конкурентоспроможністю підприємств хлібопекарської галузі.
Література:
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : офіційний сайт — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Головне управління статистики у Дніпропетровській області [Електронний ресурс] :
офіційний сайт — Режим доступу: http://www.dneprstat.gov.ua
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ
С.П. Бурляй, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Визначено теоретичні аспекти щодо формування системи управління інноваційними змінами в соціально-економічних системах.
Досліджено чинники, що спричиняють опір змінам та заходи для їх
подолання.
Ключові слова: соціально-економічна система, адаптаційна
система, інноваційні зміни, опір змінам, комплексне збалансування.

Вступ. Збалансування структури соціально-економічної
системи є необхідним чинником при впровадженні інноваційної моделі від зародження ідеї щодо змін до їх впровадження.
Оновлення системи управління – запорука успішного розвитку
організації, а інноваційні зміни, що формують майбутню структуру цілісної системи, мають працювати на принципах адаптивності, комплексності та системності. При цьому повинні
враховуватися суб'єктивні та об'єктивні чинники управління
потенціалу підприємства. В даному випадку потребує удосконалення система управління змінами. При цьому необхідно
пам’ятати, що всяке нововведення веде до порушення усталеності системи організації, викликає в ній внутрішнє напруження й опір змінам.
В більшості наукових праць розкривається управління
змінами та інноваційний розвиток в системі змін. Основні
дослідження в теорії управління нововведеннями відтворено в роботах класиків економічної думки, а саме: С. Вінтера,
Г. Ганнта, Г. Досі, Р. Нельсона, В. Пригожина, Ф. Тейлора,
Я. Тимбергена, Г. Форда та інших. Проблеми інноваційних змін
розглядалися у працях А. Амоша, І. Ансоффа, А.А. Арменакіса, М. Біра, А. Клайкнехта, М. Кондратьєва, Дж. П. Коттера, К.
Левіна, Г. Менша, Н. Норіа, Б. Санта, Р. Солоу, Х. Фрімена, Й.
Шумпетера, Дж. Д. Дак, та багато інших.
В економічних джерелах управління змінами не розглядається як цілісна система. Не повною мірою розкрито теоретикоВісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012

157
http://visnyk.mnau.edu.ua/

методологічні підходи до формування системи управління
змінами в розвитку соціально-економічних систем. Таким чином, існує ряд проблем, а саме теоретико-методологічного характеру, які потребують свого розв’язання.
Мета статті – формування системи управління інноваційними змінами в соціально-економічних системах, впровадження інноваційних змін та реакції вищих і нищих систем на
оновлення.
Результати дослідження. Система управління працює на
принципах саморозвитку, самоорганізації, цілеспрямованості, динамічності, за цими ж принципами працює соціальноекономічна система.
Як зазначив М. Портер своїх дослідженнях: "Кожна успішна компанія застосовує свою власну стратегію. Однак характер
та еволюція усіх успішних компаній виявляються у своїй основі
однаковими. Компанія досягає конкурентних переваг завдяки
інноваціям. Вони підходять до нововведень у найбільш широкому змісті, використовуючи як нові технології, так і нові методи роботи… Після того, як компанія досягає конкурентних
переваг завдяки нововведенням, вона може утримати їх тільки
за допомогою постійних удосконалень… Конкуренти відразу ж
і обов’язково обійдуть будь-яку компанію, яка припинить удосконалення та впровадження інновацій" [6].
Існує тенденція до впровадження інновацій з мінімальним
ризиком змін у самій організації. Тому першочергове завдання
вищого керівництва організації (фірми, корпорації, підприємства) полягає в розробленні концепції світогляду і пріоритетів у
сфері інновацій [3].
На думку Пітера Дойля, слід починати з принципової оцінки показників фірми у галузі інновацій, внутрішніх бар’єрів на
їх шляху і заходів, спрямованих на підвищення інноваційної
діяльності. Функціонування передбачає циклічне відтворення
певних дій, результатів, яке може бути ефективним за умови
стабільності цілей, структури, складу системи організації [2].
Краснокутська Н.В. визначила чотири найважливіших
об’єктивних та суб’єктивних чинники, які чинять супротив інноваційним змінам [5]:
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1. Фінансові витрати. Інноваційні зміни потребують проведення великої аналітичної роботи, при цьому виникає необхідність перебудовувати діяльність великої кількості підрозділів,
вносити зміни безпосередньо на робочих місцях, змінювати
правила ділової практики. Це випливає з істотних відмінностей
інноваційного та стабільного виробничого процесів, які роблять
завдання їх поєднання дуже складним, а в деяких випадках
практично неможливим.
2. Інноваційні суперечності з організаційними. Будь-яке
нововведення змінює параметри роботи системи, порушує її
організаційну рівновагу. Досліджені науковцями відмінності між інноваційними та організаційними змінами доводять,
що інноваційна система переводить організацію на новий
технологічний, професійний рівень, де присутній певний
ризик, потребує інноваційні зміни в кожній підсистемі організаційної структури.
3. Інноваційні зміни викликають опір з боку персоналу.
Опір може мати різний рівень інтенсивності і виявлятися як у
формі пасивного, більше або менше прихованого неприйняття
нововведень (виражається незадоволенням, бажанням перейти на іншу роботу або зниженням продуктивності праці, виконавської дисципліни), так і у формі активного відкритого
виступу проти інновацій. Опір змінам може мати різну силу і
інтенсивність [1;4].
4. Нерозуміння менеджерами важливості інновацій і
необхідності змін. Швидке досягнення успіху організацією
пояснюється як відображення сильної та правильної організованості в системі управління, і здобутий сталий, внутрішньоорганізаційний потенціал непідвладний змінам [7].
Для формування в системі управління інноваційних змін
керівники вищих ланок мають правильно, із залученням свого персоналу розробити чітку інноваційну політику, за допомогою якої досягнути легкого впровадження інноваційних змін,
без перешкод та опору, а також досягнути переваг та першості
своєї організації у конкурентній боротьбі. З метою подолання
перешкод та опору нововведенням є необхідність у проведенні таких дій: формування інноваційних проектів (дослідних
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012

159
http://visnyk.mnau.edu.ua/

підрозділів, ідейних груп щодо розвитку та впровадження інноваційних змін), із залученням працівників та розроблення
програм для їх навчання; створення мотиваційних систем для
підтримки новаторських проектів (фінансові групи, розробка
мотиваційної моделі стимулів, заохочення).
Таблиця
Напрями здійснення процесу інноваційних змін*

Етапи
процесу
змін

Основний зміст процесу здійснення
інноваційних змін та їх чинники
Чинники
щодо процесу
інноваційних змін

Інноваційна
стратегія щодо
управління
Основний зміст процесу
змінами
інноваційних змін

Перший

Створення необхідного
організаційного клімату

Створення у колективі
відчуття необхідності
інноваційних змін

Другий

Орієнтація на
організаційно-соціальний
тип поведінки

Формування
колективних команд
реформаторів-лідерів

Третій

Формування
організаційних елементів

Розробка чіткого
проекту здійснення
інноваційних змін

Четвертий

Створення професійного
творчого активу
в організаційній
структурі управління

Зміни в системі
інформаційного
забезпечення для
більшого зацікавлення
творчого активу

П’ятий

Створення умов для
творчого активу

Створення умов
для активних дій, з
упереджувальною
адаптивністю

Шостий

Створення системи
якісних показників

Швидкі прості зміни з
чітко сформованими
цілями до системи
управління вцілому

Сьомий

Впровадження
інноваційних змін

Створення гнучких умов
при адаптивному процесі
до нових стратегічних змін

Збереження та
закріплення результатів

Закріплення
інноваційних змін,
нових функціональних
властивостей системи,
цільової спрямованості
її структури тощо.

Восьмий

Владнонасильницька
Активна
наступальна
стратегія

Раціональноемпірична
Нормативноперевиховна

Адаптивна
Інноваційна

* Систематизовано автором на основі літературного джерела [3] та власних досліджень
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Визначені умови поширення та впровадження інноваційних змін в соціально-економічну систему здебільшого потребують гнучкої організаційної політики, готовності і мобільності її
структур та взаємодії всіх підсистем, які задіяні в процесі інноваційних змін на різних рівнях її розвитку. Необхідно звернути
увагу на той факт, що інноваційні зміни в системі управління
працюють за принципом переджувальноїадаптивності, що дає
змогу керівництву поетапно спрямовувати їх дію. Поетапний
процес інноваційних змін (табл. 1) формує характер успішного
проведення змін, оновлення динамічної системи проходить за
принципом самоорганізації, що дає змогу правильно розрахувати час, фінанси та ресурси, та проведення змін і їх закріплення в системі управління.
Здійснення 8-етапної системи інноваційних змін має відповідати деяким чинникам, а саме: успіх у комплексі – виконання
усіх восьми етапів, оскільки вони всі важливі; процес змін є динамічним за характером – тож для більшого їх успіху потрібно
створити у людей відчуття необхідності даного оновлення системи; деякі етапи, для чіткішого генерування інноваційних змін,
можуть виконуватися одночасно і постійно; здійснення та впровадження інноваційних змін – процес ітеративний, в процесі
трансформації неодноразово (особливо якщо оновлення торкаються всієї системи) виникає необхідність повертатися до попередніх моментів, у зв’язку із змінами в процесі оновлення та для
перевірки деяких пройдених етапів змін [3].
Висновки. Таким чином, на основі досліджень встановлено, що розвиток соціально-економічних систем поєднує в собі всі
можливості для організаційної взаємодії з метою забезпечення
чіткого ефекту оновлення. Організаційна взаємодія повинна базуватися на єдності інтересів суб’єкту та об’єкту системи управління інноваційними змінами, що дасть змогу у забезпеченні
рівня адаптивності в інноваційному процесі. Виявлення інноваційних суперечностей, які порушують організаційну рівновагу,
та формування чіткої поетапної системи управління інноваційними змінами, збалансованої на принципах комплексності,
адаптивності та системності дасть змогу чітко і без перешкод
впроваджувати нововведення в соціально-економічні системи.
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

УДК 626.81:633.31(477)

ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОТЕРМІЧНИХ
РЕСУРСІВ РІЗНИМИ СОРТАМИ
ЛЮЦЕРНИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
Л.К. Антипова, доктор сільскогосподарських наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет
У статті проаналізовано дані впливу сортового фактора на формування врожаю люцерни різних років вегетації та використання ними
гідротермічних ресурсів. Визначено кращі, адаптовані до посушливих
умов, сорти на насіннєві цілі.
Ключові слова: люцерна, сорти, коефіцієнт водоспоживання,
суха надземна біомаса, насіння.

Постановка
проблеми.
Істотні
зміни
погоднокліматичних умов в нашій країні, значне потепління ставлять перед аграріями нові завдання щодо удосконалення
існуючих технологій вирощування сільськогосподарських
культур. Для підвищення їх продуктивності застосовують
багато різноманітних заходів, одним із яких є оптимізація сортового складу. За теперішніх умов господарювання
зменшилися площі посівів багаторічних трав, подорожчало
сіно, особливо на півдні країни, що впливає на ефективність
ведення тваринництва. Нагальною потребою є збільшення
площ під сіножатями і пасовищами, сіяними травами. Для
цього необхідно відновити насінництво кормових трав, забезпечити посівним матеріалом господарства.
У сучасному землеробстві сорт, як і агротехнічні заходи,
має важливе значення для отримання високих і сталих урожаїв сільськогосподарських культур, тому потреба в нових
високопродуктивних сортах, адаптованих до погодних умов
конкретних зон їх вирощування, постійно зростає.
Важливо встановити реакцію кормових рослин на агроекологічні умови вирощування, виявити основні закономірності формування агрофітоценозів та розробити ефективні
прийоми управління їх продуктивністю [1–4].
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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Стан вивчення проблеми. Селекціонерами Інституту
зрошуваного землеробства, селекційно-генетичного інституту, Інституту кормів НААНУ та іншими вченими проводиться значна робота зі створення нових сортів люцерни.
Удосконаленню технологій вирощування багаторічних трав,
зокрема люцерни, у попередні роки були присвячені роботи
таких науковців, як В.Ф. Петриченко, А.В. Черенков, В.І.
Жаринов, В.Д. Бугайов, С.П. Голобородько, Л.С. Гасаненко,
Г.П. Квітко та багато інших, які працювали в зонах Лісостепу, Полісся та на зрошуваних землях Півдня України [5–8].
Метою нашої роботи було вивчення продуктивності
окремих сортів люцерни в умовах Степу південного і визначення більш пластичних з них та урожайних, що є досить
актуальним за сучасних умов ведення господарства.
Умови і методика проведення досліджень. Спостерігали ріст і розвиток різних сортів люцерни у Миколаївському
інституті АПВ за методиками [9, 10]. Ґрунт під дослідами –
чорнозем південний. Погодні умови, що склалися у період
формування врожаю насіння різних сортів люцерни, різнилися як за температурним, так і за водним режимами.
Результати досліджень. За результатами наших досліджень встановлено, що транспіраційний коефіцієнт залежить від сорту люцерни та погодних умов. Як свідчать дані
таблиці 1, за сівби люцерни, посіяної широкорядним безпокривним способом, у перший рік життя формується невелика кількість надземної листостеблової біомаси (в межах 15,2
ц/га сорту Радуга до 18,6 ц/га сорту Зарниця).
Розраховано, що коефіцієнт водоспоживання рослин вищезгаданих сортів складав 127 і 104 м3/ц зеленої маси відповідно. На 1 мм сумарної вологи (ґрунту та атмосферних
опадів) контрольними рослинами (сорт Синська – стандарт)
було сформовано 8,91 кг, а на 1ºС активних температур –
0,76 кг надземної повітряно-сухої біомаси. Завдяки сівбі
сорту Зарниця зазначені показники підвищуються на 8,2;
9,2% відповідно.

164

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

Таблиця 1
Витрати гідротермічних ресурсів на формування
надземної біомаси люцерни першого року
життя різних сортів (середнє за три роки)

Сорт

Врожайність, ц/га

Коефіцієнт
водоспоживання,
м3/ц

Сформовано
надземної сухої
біомаси
кг/1ºС tп

кг/мм
вологи

Синська – стандарт

17,2

112

0,76

8,91

Надєжда

15,3

126

0,68

7,93

Радуга

15,2

127

0,67

7,88

Зарниця

18,6

104

0,83

9,64

1,0

–

–

–

НІР05, ц/га

Ідентична закономірність виявлена за результатами аналізу використання гідротермічних ресурсів зони на формування
врожаю насіння.
Більш ефективно у перший рік життя використовують вологу рослини сорту Зарниця (1237 м3/ц) порівняно з сортом
Синська (1369 м3/ц насіння): коефіцієнт водоспоживання
зменшується на 9,6% відповідно (табл. 2).
Таблиця 2
Коефіцієнт водоспоживання та використання
гідротермічних ресурсів люцерною на насіння першого
року життя різних сортів (середнє за три роки)
Сформовано
насіння

Врожайність, ц/га

Коефіцієнт
водоспоживання,
м3/ц насіння

г/1ºС t п

кг/мм
вологи

Синська - стандарт

1,41

1369

63

0,73

Надєжда

1,39

1388

62

0,72

Радуга

1,38

1399

61

0,72

Зарниця

1,56

1237

69

0,81

НІР05, ц/га

0,10

–

–

–

Сорт

Витрати вологи на формування насіння люцерни дещо
вищі за вирощування сортів Надєжда та Радуга: коефіцієнт водоспоживання у перший рік життя досяг 1388 і 1399
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м 3/ц, тобто був на 19 і 30 м 3/ц вище, ніж у сорту-стандарту
відповідно.
Доведено, що рослини другого року життя (проміжного
укосу люцерни) ефективніше використовують теплові та гідроресурси зони порівняно з першим та третім роками її вегетації.
Так, коефіцієнт водоспоживання для сорту-стандарту люцерни другого року життя відзначено на рівні 553 м3/ц насіння,
за вирощування сорту Зарниця він зменшився до 533 м3/ц насіння, що свідчить про більш раціональне використання води
на формування врожаю насіння. На 1 м3 ґрунтової вологи та
опадів сформовано рослинами цього сорту 18,8 кг насіння при
контрольному показнику (стандарту) 18,1 кг (табл. 3).
Таблиця 3
Коефіцієнт водоспоживання та використання гідротермічних
ресурсів рослинами сортів люцерни на насіння другого року
життя (середнє за три роки)
Сорт

Врожайність, ц/га

Коефіцієнт
водоспоживання,
м3/ц насіння

Синська - стандарт

3,76

Надєжда

Сформовано
насіння
г/1ºС
tп

кг/мм
вологи

553

191

1,81

3,86

538

196

1,86

Радуга

3,51

592

178

1,69

Зарниця

3,90

533

198

1,88

НІР05, ц/га

0,20

–

–

–

Більш ефективно у другий рік життя культури використано джерела водозабезпечення також рослинами сорту
Надєжда: сформовано 1,86 кг насіння на 1 мм вологи, тобто
18,6 кг/м3 води. Значно нижчим і гіршим був цей показник
у сорту Радуга (16,9 кг/м3 вологи). Аналогічна закономірність відзначена і за використання термічних ресурсів досліджуваними сортами.
З віком травостою підвищується транспіраційний коефіцієнт та менш ефективно витрачаються гідротермічні ресурси зони. Так, у третій рік використання люцерни найменше
витрачено вологи на формування насіння сортами Синська
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(998) і Надєжда (1020 м3/ц). На 1 мм вологи було сформовано
відповідно 1,00 і 0,98 кг, а на 1ºС активних температур 110 і
108 г насіння (табл. 4).
Таблиця 4
Коефіцієнт водоспоживання люцерни на насіння
третього року життя та використання гідротермічних
ресурсів залежно від сорту (середнє за три роки)
Сформовано насіння

Сорт

Урожайність, ц/га

Коефіцієнт
водоспоживання,
м3/ц насіння

г/1ºС tп

кг/мм
вологи

Синська - стандарт

2,35

998

110

1,00

Надєжда

2,30

1020

108

0,98

Радуга

1,88

1248

88

0,80

Зарниця

2,13

1101

100

0,91

НІР05, ц/га

0,15

–

–

–

А.О. Лимар, С.Д. Лисогоров та інші [11, с. 106] з посиланням на В.В. Колпакова, І.П. Сухарева (1981р.), повідомляють, що витрати води на 1 ц насіння коливаються в
межах 600-1000 м3 залежно від умов зволоження, що частково підтверджується нашими спостереженнями і обліками.
Результати досліджень свідчать, що амплітуда коливання
коефіцієнту водоспоживання в незрошуваних умовах нашої
зони залежить від року життя люцерни, укосу на насіння, сорту, погодних умов року. Сорти люцерни Синська, Зарниця,
які проаналізували на кормову придатність, характеризуються високими кормовими якостями. Вирощування цих сортів
дозволяє отримувати екологічно-повноцінний, збалансований
за компонентами корм. Вміст важких металів у зеленій масі
люцерни досліджуваних сортів не перевищував МДР.
Висновки. Найбільш раціонально витрачаються гідротермічні ресурси зони люцерною другого року життя, порівняно з
першим, третім роками її вегетації.
Загальний збір насіння люцерни за три роки життя найвищим отримано за сівби сорту Зарниця (7,59 ц/га), дещо
менше – Надєжда (7,55), Синська (7,52 ц/га). На 10% менше порівняно з контролем сформовано врожайність насіння
сорту Радуга.
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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Аналіз одержаних даних дає підставу свідчити про
ефективність вирощування на незрошуваних землях у зоні
Степу південного України люцерни сортів Зарниця, Надєжда, Синська.
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ОЦІНКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ
ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ
ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОТЕХНОЛОГІЙ
В.В. Базалій, доктор сільськогосподарських наук, професор
Є.О. Домарацький, аспірант
В.В. Артюшенко, кандидат сільськогосподарських наук
В.І. Пічура, старший викладач
Херсонський державний аграрний університет
У статті наведено результати впливу передпосівної обробки насіння пшениці м’якої озимої біопрепаратами на підвищення врожайності за рахунок покращення посівної якості зерна і виживання рослин
пшениці озимої. Проведено порівняльну характеристику сортів пшениці м’якої озимої на підвищення врожайності залежно від кліматичних умов та використання біопрепаратів. Вперше для оцінки впливу
факторів на урожай пшениці м’якої озимої було використано нелінійний метод штучних нейронних мереж.
Ключові слова: біопрепарати, пшениця озима, урожай, моделювання, дисперсійний аналіз, нейронні мережі.

Вступ. Збільшення кількості і якості продукції рослинництва
– головне завдання сільськогосподарського комплексу. Головна
стратегічна сільськогосподарська культура України – пшениця
м’яка озима, яка займає до 6,5 млн га посівних площ, що становить понад 40% загальної площі зернових [1]. У формуванні врожайності цієї культури значна роль належить сорту, при цьому
вплив сорту пшениці м’якої озимої може сягати 50% [2]. Отримання високих урожаїв та якісного зерна залежить від якості посівного матеріалу. Значна роль у вирішені цього питання належить
сучасним біопрепаратам, регуляторам росту, що містять комплекс
біологічно-активних речовин, які посилюють обмінні процеси у
рослинних організмах, підвищують їхню стійкість до несприятливих погодних умов.
Огляд публікацій по темі досліджень. Фахівцями в галузі
сільського господарства постійно вдосконалюються і розробляються нові агротехнічні заходи для передпосівної обробки насіння
біопрепаратами, регуляторами росту з метою поліпшення їх посівних якостей. На продуктивність рослин мають вплив саме ті
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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процеси, які протікають на початку їх розвитку та забезпечують
підготовку і перехід до генеративного періоду.
Природні умови не завжди сприятливі для нормального розвитку і росту рослин в ембріональний період, тому значна кількість насіння не має необхідної життєвої активності. Це пояснює
необхідність проводити обов’язкову передпосівну підготовку посівного матеріалу, щоб забезпечити високу схожість як запоруку
майбутнього урожаю [3].
У більшості розвинутих країн Світу останнім часом зросла
увага до впровадження регуляторів росту і біопрепаратів для обробки насіння рослин. Цьому сприяло створення стимулюючих
препаратів нового покоління, які відрізняються більш високою
ефективністю та екологічною безпекою [4,5].
Застосування біопрепаратів і регуляторів росту на посівах
пшениці м’якої озимої позитивно впливає на ріст рослин, прискорює і стимулює розвиток кореневої системи, підвищує зимостійкість та посухостійкість, стійкість до вилягання, хвороб та
шкідників [6,7].
В основу біопрепаратів входять мікроорганізми – гриби або
бактерії. Основний принцип дії таких препаратів заснований на
антагонізмі організмів, оскільки корисні мікроорганізми попадають на рослину та витісняють шкодочинних «співбратів». Обробка
насіння зернових культур біопрепаратами дозволяє знезаразити
їх від виникнення кореневих гнилей та інших хвороб за рахунок
антагоністичної мікрофлори. Приймати рішення про використання біопрепаратів необхідно після фітоекспертизи насіння [8-10].
Дослідження вченими [11, 12] біопрепарату Альбіт виявило, що кожен літр препарату забезпечує одержання додаткового врожаю пшениці озимої в середньому 6,3 ц/га. За біологічною
ефективністю не поступається регуляторам росту та фунгіцидам,
підвищує стійкість рослин до посухи, хвороб, прискорює проходження фенологічних фаз від 4 до 6 днів.
За даними наукових досліджень [4, 9] встановлено, що використання допосівної обробки насіння регуляторами росту (Вимпел, Агат) та бактеріальними препаратами (поліміксобактерин,
ліазофіт, гаупсин) виживаність рослин пшениці м’якої озимої
збільшилася на 10,8 – 10,9%. Крім цього спостерігалося форму170

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

вання більш довгого колеоптилю, ранніх сходів і кращий розвиток
за умов дефіциту вологи в ґрунті.
На формування врожаю значно впливають умови вирощування насіння. Надзвичайно актуальним при вирощуванні насіння пшениці м’якої озимої є правильний вибір строків сівби, які б
давали змогу сформувати здорові, добре розвинуті рослини, здатні витримувати несприятливі умови довкілля протягом вегетації.
Це потребує подальшого вдосконалення теоретичних підходів і
розробки комплексу практичних заходів [13, 14].
Матеріали і методика досліджень. У наших дослідах вивчалися сорти пшениці м’якої озимої (Дріада1, Вікторія одеська,
Селянка, Пошана, Писанка) з числа занесених до Державного реєстру. Площа посівної ділянки становила 40,5м2, облікової – 25м2,
повторність чотирьохкратна. Для забезпечення високої точності
дослідів їх розміщували у полях вирівняних за рельєфом і родючістю, що підтверджується матеріалами грунтових і агрохімічних
обстежень. Основним методом досліджень був порівняльний польовий дослід. Сівбу проводили у другій декаді вересня. Перед сівбою насіння обробляли біологічними протруйниками триходермін
(2 л/т), планриз (2л/т), фітоспорин (2л/т), без обробки (контроль),
хімічний протруйник Раксил ультра (0,2л/т). З зібраного насіння
у лабораторних умовах, згідно з ДСТУ 4138-2002 [15], визначали
енергію проростання, лабораторну схожість і підраховували кількість рослин після відновлення вегетації.
Експериментальні дані обробляли методом багатофакторного дисперсійного аналізу за Доспєховим Б.А. [16]. Моделювання
формування урожайності здійснювалося із застосуванням нейротехнологій [17-19] з використанням ліцензійного програмного інструменту «Statistica 6.0».
Аналіз результатів досліджень. Дослідженням встановлено, що обробка насіння хімічним протруйником і бактеріальними
препаратами по-різному впливала на формування врожайності
різних сортів пшениці м’якої озимої (табл. 1).
У варіанті з інокуляції насіння біологічним протруйником Триходерміном зростали посівні якості, що забезпечило підвищення
врожайності практично у всіх досліджуваних сортів, окрім сорту
Писанка. Середня врожайність у сортів коливалася у межах 4,56Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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4,67 т/га, що перевищило контроль (без обробки) на 0,13-0,54 т/
га, а хімічний протруйник Раксил ультра, на 0,12-0,84 т/га.
Таблиця
Урожайність різних сортів пшениці м’якої озимої залежно
від біологічних препаратів (2010-2011рр.), т/га
Сорт (А)

Вікторія одеська

Пошана

Дріада 1

Селянка

Писанка

Біологічні
протруйники (В)

Роки (С)
2010

2011

Середня
врожайність,
т/га

Триходермін

4,28

4,95

4,61

Планриз

4,05

4,82

4,43

Раксил Ультра

4,01

4,31

4,16

Без обробки

3,33

4,72

4,02

Фітоспорин

4,14

4,69

4,41

Триходермін

4,56

5,23

4,89

Планриз

4,01

4,95

4,48

Раксил Ультра

3,48

4,42

3,95

Без обробки

4,23

4,83

4,53

Фітоспорин

3,77

4,67

4,22

Триходермін

4,33

4,79

4,56

Планриз

3,81

4,59

4,20

Раксил Ультра

3,33

4,10

3,71

Без обробки

4,17

4,24

4,20

Фітоспорин

4,09

4,68

4,38

Триходермін

4,42

4,93

4,67

Планриз

4,20

4,82

4,51

Раксил Ультра

4,51

4,41

4,46

Без обробки

4,56

4,73

4,64

Фітоспорин

4,55

4,74

4,64

Триходермін

3,61

4,92

4,26

Планриз

4,09

4,76

4,42

Раксил Ультра

4,46

4,26

4,36

Без обробки

4,52

4,62

4,57

Фітоспорин

4,51

4,59

4,55

НІР0,5 фактор А=0,59; фактор В = 0,37; фактор С = 0,59
Взаємодія АВ = 0,83; взаємодія АС = 1,31; взаємодія ВС = 0,83; взаємодія АВС = 1,86
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Вплив інших біологічних препаратів (Планриз, Фітоспорин) був практично на рівні хімічного протруйника, хоча в
деяких випадках спостерігалася тенденція покращення посівних якостей насіння і деякою мірою підвищення врожайності.
У середньому прибавка до урожаю в порівнянні від контролю при застосуванні біопрепаратів склала 0,36-4,7% (0,020,21т/га). Від’ємний баланс урожаю по всім сортам пшениці
м’якої озимої спостерігався при застосування хімічного протруйника Раксил Ультра – 6,01% (-0,264т/га) (рис. 1).

Без обробітку

Триходермін

Фітоспорин

Планриз

Раксил ультра

Рис.1. Вплив біологічних та хімічного протруйників на прибавку
урожаю сортів пшениці м’якої озимої (середнє за 2010-2011рр.)

За нашими даними, найбільший вклад в реалізацію врожайності в середньому за роки досліджень вніс фактор – роки
досліджень (кліматичні умови) (42,26%), суттєві результати
показали і фактор – сортовий склад пшениці м’якої озимої
(8,79%), фактор дії біологічних препаратів (9,34%) і взаємодія
цих факторів (12,45%) (рис. 2).
Аналіз експериментальних даних, у контрастні за погодними умовами років досліджень, виявив діаметрально протилежний вплив на реалізацію врожайності пшениці озимої
досліджуваних факторів. Так, у помірний за погодними умовами 2010 р. реалізація врожайності за рахунок сортового
складу стала 33,79%, біологічних протруйників – 5,75%, а
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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у сприятливий за погодними умовами 2011 р., відповідно
10,41 і 52,48%.
Реалізація врожайності зерна різними сортами пшениці
м’якої озимої за роками і різними умовами довкілля та під дією
біологічних протруйників наглядно представлена на рис. 3, 4.

Рис. 2. Вплив досліджуваних факторів та їх взаємодія на
врожайність сортів пшениці м’якої озимої за результатами
дисперсійного аналізу (середнє за 2010-2011рр.)

Рис.3. Порівняльна оцінка урожайності сортів пшениці
м’якої озимої за 2010-2011 роками досліджень
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Рис.4. Урожайність сортів пшениці м’якої озимої під впливом хімічного
протруйника і біологічних препаратів за різних погодних умов довкілля

За результатами досліджень 2010-2011рр. представлена
двохфакторна поверхня залежності урожаю пшениці м’якої
озимої від сорту та біологічних препаратів (рис. 5).

Рис. 5. Залежність урожайності пшениці м’якої озимої від сорту та біологічного
препарату (кодування сорту: 1 – Вікторія одеська; 2 – Пошана; 3 – Дріада
1; 4 – Селянка; 5 – Писанка; кодування препарату: 11 – Триходермін;
12 – Планриз; 13 – Раксил ультра; 14 – Без обробітку; 15 – Фітоспорин)

Як видно, більшість сортів позитивно реагували на препарат Триходермін, хоча необхідно відмітити у деяких сортів
різну чутливість до окремих біологічних препаратів. Це характерно для сорту Пошана, який в більшій мірі, порівняно
з іншими сортами, реагував на інші біологічні протруйники
(Планриз, Фітоспорин).
Для оцінки і уточнення ранжування факторів впливу (роки
– кліматичні умови, сорт, біопрепарат) на урожайність пшениці м’якої озимої використано новий підхід із застосуванням нейротехнологій. У результаті моделювання створено регресійну
штучну нейронну мережу (рис. 6): чотирьохшаровий перцептрон (3-5-2-1) з п’ятьма нейронами в першому прихованому
шарі і двома в другому прихованому шарі; продуктивністю
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навчання – 0,49, контрольна – 0,35, тестова – 0,55; похибками навчання – 0,10, контрольна – 0,05, тестова – 0,11. Метод
навчання: зворотній розподіл (100 епох) і пов’язаних градієнтів (20 епох). Множинна кореляція з урахуванням нелінійних
закономірностей впливу факторів на урожай пшениці м’якої
озимої склала 0,87.

Роки
(кліматичні умови)
Сорт

Урожайність

Біопрепарат

Рис.6. Архітектура регресійної штучної нейтронної мережі

Відгук регресійної нейромережі визначається за формулою:

, i  1,3 ,
де t – дискретний значення часового ряду; w – матриця вагових коефіцієнтів; Xn(t) – n-а координата вхідного вектора
в певний момент часу t; f(Sn;Sj;Sm):=

– сигмоїдна

передаточна функція скритих і вихідного шарів нейронної
мережі.
У результаті оцінки чутливості нейромережі здійснено
ранжування факторів на вплив динаміки урожаю пшениці м’якої озимої: на першому місці - роки (кліматичні умови)
коефіцієнт впливу становить 2,15; на другому – біопрепарат
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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(1,32); на третьому – сорт (1,11). Нейромоделювання являється
підтвердженням вищенаведених результатів багатофакторного дисперсійного аналізу (рис. 2).
Висновки
1. За результатами досліджень встановлено, що застосування в передпосівній обробці насіння пшениці м’якої
озимої біопрепарату Триходермін забезпечує у різних сортів
вищу енергію проростання, лабораторну і польову схожість
та в кінцевому результаті вищу урожайність порівняно з хімічним протруйником Раксил ультра і контролем (без обробки насіння).
2. Придатність конкретного сорту для певної зони, підзони, де він може забезпечувати максимальну продуктивність з метою здійснення сортової технології вирощування,
можливо визначити за його адаптивністю до несприятливих
умов довкілля.
3. Приймати рішення про використання біологічних
протруйників необхідно після фітоекспертизи насіннєвого
матеріалу.
4. Вперше для моделювання формування врожайності сортів пшениці м’якої озимої використано метод штучних
нейронних мереж. Множинна кореляція з урахуванням нелінійних закономірностей впливу факторів на урожай пшениці
м’якої озимої склала 0,87. У результаті оцінки чутливості нейромережі здійснено ранжування факторів на вплив динаміки урожаю пшениці м’якої озимої. На першому місці - роки
(кліматичні умови) коефіцієнт впливу становить 2,15; на другому – біопрепарат (1,32); на третьому – сорт (1,11), що є підтвердженням результатів багатофакторного дисперсійного
аналізу за Доспєховим Б.А.
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ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ
РИСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯМ
ПОКАЗНИКІВ СУМАРНОГО ВИПАРОВУВАННЯ
В УМОВАХ АР КРИМ
В.О. Ушкаренко, доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН
О.П. Тищенко, кандидат сільськогосподарських наук
Кримський науково-дослідний центр ІВПіМ НААН України
С.В. Коковіхін, доктор сільськогосподарських наук
Інститут зрошуваного землеробства НААНУ
У статті наведено результати наукових досліджень з вивчення
водного балансу в умовах АР Крим. Доведено переваги використання
інструментального методу з використанням випарників. Розробка до-
зволяє оптимізувати режим зрошення рису та істотно зменшити ви-
трати поливної води на одиницю врожаю.
Ключові слова: зрошення, рис, сумарне випаровування, водний
азотобактер.

Постановка проблеми. На розвиток рису суттєво вплива-
ють температура та вологість повітря, концентрація різних со-
лей, газів та інших розчинних сполук у поверхневому шарі води і
ґрунті, інтенсивність сонячної радіації, умови освітлення, глибина
затоплення чеків, приток дрібних фракцій ґрунту зі зрошуваль-
ною водою. Всі перелічені фактори визначають хід і розвиток
таких процесів, як фотосинтез, дихання та іонний обмін рослин.
Вони впливають на розвиток водного азотобактера, який віді-
грає важливу роль у живленні рису азотом, стан мікрофлори чека,
утворення плівки сіркобактеру, яка сприяє, згідно із сучасними
уявленнями, вилученню сірководню з ґрунту. Від температури се-
редовища, концентрації солей, рН ґрунтової витяжки і води в че-
ках тощо, залежать інтенсивність та напрямок хімічних реакцій,
вміст кисню, окисно-відновлювальні процеси, й, зокрема, швид-
кості утворення таких токсичних сполук, як сірководень, метан і
низькі жирні кислоти. Водний режим дозволяє регулювати деякі
елементи середовища перебування рису, приводячи їх до опти-
мальних значень для перелічених вище процесів [1, 3, 4].
Вплив проточності проявляється насамперед в регулюванні
термічного режиму води в чеках, ефективність чого визначаєть-
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ся ступенем контрасту температур води в зрошувальному каналі
та чеках. Залежно від конкретних умов цей вплив може бути як
позитивним, так і негативним. На початкових стадіях вегетації
проточність приводить до зниження температури води нижче допустимої межі [2].
Стан вивчення проблеми. Метод з використанням випарників для вивчення сумарного випаровування з рису вперше був
використаний В.Б. Зайцевим. У Державному Гідрологічному Інституті (ДГІ) застосовували випарник з вимірювальною бюреткою. Випарна площа випарників ГГИ – 2000 р та ГГИ-3000 р відповідно
2000 і 3000 см2, висота 70-100 см. Випарник завантажується ґрунтом у тому порядку, в якому ґрунт залягає в природних умовах.
Рис висаджується у випарниках насінням або саджанцями з тією
ж густотою, що й на полі [5].
Також протягом ряду років на виробничих рисових масивах
Ростовської області визначали прихідно-витратні елементи під
культурою рису в різних грунтово-гідрологічних умовах. Дослідження проводили фахівці Південного НД ІГіМ. Випаровування з
водної поверхні, транспірацію і вертикальну фільтрацію визначали
за допомогою металевих судин – випарників площею 0,05-0,1 м2,
висотою 0,6 м. Судини встановлювали безпосередньо у рисовому
чеці у дворазовій повторності. В кожній повторності судини з рослинами з дном та без дна, судини без рослин з дном та без дна, без
дна з кришкою (для заміру фільтрації) [3].
Величина сумарних витрат води на випаровування з водної
поверхні і транспірації рисом є відносно сталою, з коливанням
від 7500 до 9500 м3/га і залежить від метеорологічних умов (переважно від температурного фактора), густоти стояння рослин і
показників урожайності [4].
Завдання та методика досліджень. Завданням досліджень
було визначити динаміку водного балансу рису для оптимізації режимів зрошення та витрати води на формування одиниці врожаю
зерна досліджуваної культури в умовах АР Крим.
Дослідження з вимірювання елементів водного балансу в Криму проводили протягом 2001-2010 рр. в Кримському науководослідному центрі Інституту гідротехніки і меліорації НААН України
на дослідній ділянці в с. Ішунь (СТОВ «Штурм Перекопу») КрасноВісник аграрної науки Причорномор’я,
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перекопського району АР Крим в рисовому чеці рисової сівозміни
№5. Площа рисової сівозміни 466 га. Відстань до м/с Ішунь 1,5-2,0
кілометри.
Вимірювання величин сумарного випаровування і вертикальної фільтрації проводили щодобово, після 1700, протягом періоду
затоплення риса за допомогою сумарного рисового випарника й
фільтраційної установки. Водорегулюючий пристрій, який призначений для автоматичного підтримання рівня води над поверхнею
ґрунту відповідно з технологією вирощування рису, складається з
сопла, жорстко закріпленого за допомогою гвинта до труби 3 (цим
же гвинтом здійснюється регулювання рівня води у випарнику).
На сопло одягається поплавковий клапан, який являє собою складення з зовнішнього (Ø 80 мм, h 60 мм) і внутрішнього (Ø 14 мм, h
65 мм) циліндрів, верхньої та нижньої площин. Деталі виготовлені
з листової латуні завтовшки 0,25 мм, та з'єднані між собою за допомогою паяння для забезпечення водонепроникності. Поплавок з
крізним отвором в середині Ø 14 мм одягається на сопло і вільно
пересувається у вертикальному напряму. До нижньої площини за
допомогою 4 гвинтів (М:3), впаяних у площину, закріплюється гумова мембрана, підсилена кільцем жорсткості.
Прилад працює таким чином. Якщо рівень води у випарнику
нижче заданого, поплавок знаходиться в нижньому стані й вода
вільно потрапляє у випарник через сопло. За мірою збільшення рівня поплавок починає спливати і, коли досягне необхідної відмітки,
мембраною перекриває нижній отвір сопла, подача води у випарник припиняється. Після витрати води з випарника на випаровування рівень води знижується, поплавок пересувається до низу,
відновлюється подача води до тих пір, доки знову не встановиться
потрібний рівень.
Рисовий випарник встановлюється на водно-балансовій ділянці в рисовому чеці в 10-12 м від валика і не менше як 300 м
від найближчого краю поля. Ділянка вибирається з типовим ґрунтовим покривом, уникаючи солонцевих плям. Корпус випарника
закопують в ґрунт на ¾ висоти, тобто 25 см борту повинно бути
вище рівня ґрунту.
Фільтраційна установка має подібну конструкцію з тією різницею, що корпус не має дна і висота його складає 60 см. Для
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запобігання похибок при вимірюванні випаровування корпус
фільтраційної установки накривають кришкою з теплоізоляцією.
Корпус фільтраційної установки встановлюють поруч з корпусом
сумарного рисового випарника й закопують в ґрунт на глибину 10
см нижче орного шару. В режимі строкових спостережень зміна
рівня води заміряється штангенциркулем відносно репера з точністю 0,1 мм, що відповідає 1 м3/га. Замір проводять в один і той же
строк, що й сумарне випаровування.
Результати досліджень. За роки досліджень інтенсивність
вертикальної фільтрації складала: у 2001 р. – 0,87; 2002 – 0,79;
2003 – 0,87; 2004 – 2,04; 2005 – 0,77; 2006 – 0,83; 2007. – 1,54; 2008
– 0,77; 2009 – 0,77 і в 2010 – 0,77 мм/добу, витрати зрошувальної
води на вертикальну фільтрацію з урахуванням терміну затоплення відповідно: 102,0; 86,4; 114,2; 269,7; 99,2; 105,4; 189,0; 100,9;
99,3 і 98,6 мм. Таким чином, середня інтенсивність вертикальної
фільтрації за десять років досліджень склала 0,9 мм/добу, а витрати на фільтрацію 114,2 мм або 1140 м3/га. На рис. 1 наведено
декадні величини опадів, а на рис. 2 – декадні величини сумарного
випаровування в середньому за 2001-2010 рр.
За всі роки досліджень, незалежно від строку сівби, до третьої
декади червня (фаза кущіння) криві сумарного випаровування
знаходяться практично на одній лінії, що можна пояснити тим,
що в цей період рослини рису тільки вступають у період активного
росту й розвитку, тому сумарне випаровування формується водною поверхнею затоплених чеків.
Витрати води на транспірацію рисом за період вегетації несуттєво відрізнялися від витрат на випаровування з водної поверхні і
складали 47-53% від сумарного водоспоживання.
У перший період розвитку рису (сходи – кущіння) витрати води
на випаровування з водної поверхні значно перевищували транспірацію, від фази виходу в трубку вони зменшувалися, а в період
колосіння й наливу зерна удвічі перевищували транспірацію. Починаючи з фази воскової стиглості, випаровування з водної поверхні стало майже рівним витратам води на транспірацію. Період
максимального водоспоживання рослинами співпадав з періодом
найінтенсивнішого накопичення сухої речовини.
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012
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Рис. 1. Сезонний хід сумарного випаровування і опади
(декадні величини) за період досліджень

Рис. 2. Сумарне випаровування наростаючим
підсумком (середнє за 2001-2010 рр.)

У початкові фази вегетації при малому затопленні (проростання – сходи) бурхливо розвивалися бур'яни. Найкращі умови для проростання рису й пригнічення бур'янів складалися
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за глибини затоплення, яка приблизно дорівнювала 15 см. Рис
може рости під шаром води і в анаеробних умовах. Проте, у
випадку нестачі поживних речовин у насінні молоді паростки
не можуть вийти з-під води й рослина гине. Затоплення одразу ж після сівби водночас зі знищенням просовидних бур'янів
викликало зріджування сходів рису, що також залежало від
глибини загортання насіння. Для помірно забур’янених полів
затоплення проводили після отримання повних сходів. Найбільш сприятлива температура води у чеках – не нижче 25ºС.
При такій температурі просянки швидко гинули. Якщо вода
холодна, тобто більш збагачена киснем, просянки виходили на
поверхню й поле ставало дуже засміченим.
У таблиці наведено витрати зрошувальної води на формування біологічного врожаю зерна риса за роками досліджень
та у середньому за 2001-2010 рр.
Таблиця

Витрати води на формування врожаю зерна
риса (середнє за 2001-2010 рр. )

Рік

Витрати
Сумарне
води на
Врожай
випаФільтрація, Опади, формування
зерна
ровування,
Ф, мм
Х, мм
врожаю
(біологічний),
Е, мм
Мпр=Е+Ф-Х,
У, ц/га
мм

Витрати води
на одиницю
врожаю, м3/кг
Мпр
/У

без
врахування
фільтрації

2001

828,0

102,0

154,0

776,0

115,0

0,67

0,58

2002

686,0

86,4

180,8

591,6

101,3

0,58

0,50

2003

644,0

114,2

106,4

651,8

114,3

0,57

0,47

2004

948,0

269,7

447,8

769,3

91,0

0,85

0,55

2005

904,6

99,2

156,4

847,4

104,1

0,81

0,71

2006

993,7

105,4

78,2

1020,9

119,7

0,85

0,76

2007

877,1

189,0

50,8

1015,3

101,0

1,00

0,81

2008

828,1

100,9

169,6

759,4

114,0

0,67

0,49

2009

884,4

99,3

135,4

848,3

106,1

0,80

0,71

2010

667,3

98,6

247,0

518,9

69,2

0,75

0,6

Середнє
20012010

826,1

126,5

172,6

779,9

103,6

0,76

0,62

Результати наших досліджень свідчать про те, що величини сумарного випаровування коливалися від 644,0 до
993,7 мм, в середньому за десять років досліджень склали
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826,1 мм або 8260 м3/га, фільтраційні витрати склали 126,5
мм або 1265 м3/га, таким чином, з урахування опадів, витрати зрошувальної води на формування врожаю рису, що є
зрошувальною нормою нетто, складають 779,9 мм або 7800
м3/га. Витрати води на одиницю врожаю склали 0,76 м3/кг.
Таким чином, в умовах зони рисосіяння Криму зрошувальна
норма брутто рису не повинна перевищувати 12-14 тис. м3/
га, тобто має бути в 2,0-2,5 рази меншою, ніж у теперішній
час. Для цього необхідно вимірювати інструментально всі елементи водного балансу (сумарне випаровування, опади, фільтрація, налагодити водооблік води, що поступає на поле та що
йде на скид), виключити постійну проточність, яка для умов
Північного Криму завдає більше шкоди, ніж користі.
Висновки. При встановленні показників випаровування
доцільно використовувати спеціальні випарники, які точно відображають динаміку водного режиму ґрунту та на підставі
одержаних показників визначити оптимальну зрошувальну
норму для конкретних ґрунтово-гідрологічних умов.
Величина сумарного випаровування з рису, заміряна інструментально за допомогою сумарного рисового випарника,
за десять років досліджень, у середньому, склала 8250 м3/га.
На підставі досліджень встановлено, що зрошувальна норма брутто для рису повинна знаходитися в межах 12-14 тис.
м3/га, що в 2,0-2,5 рази менше, ніж в теперішній час. Для
оптимізації режимів зрошення та істотного зниження витрат
поливної води на одиницю врожаю необхідно застосовувати
інструментальні вимірювання всіх елементів водного балансу
та попередити постійну проточність води в чеках.
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ЗМІНА ФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯБЛУК
З ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЮ ОБРОБКОЮ
ІНГІБІТОРОМ ЕТИЛЕНУ
О.В. Мельник, доктор сільськогосподарських наук, професор
О.О. Дрозд, аспірант
Уманський національний університет садівництва
Досліджено зміну щільності м'якуша, вмісту у шкірці хлорофілу
та рівня відбивання від неї світла під час холодильного зберігання
яблук сортів Айдаред, Голден Делішес, Джонаголд і Ренет Симиренка
з післязбиральною обробкою 1-метилциклопропеном.
Ключові слова: яблука, 1-метилциклопропен, зберігання, щільність м'якуша, основне забарвлення, вміст хлорофілу.

Щільність м'якуша – важливий показник якості яблук −
залежить від помологічного сорту, розміру плодів і вмісту в
них води, умов вегетаційного сезону, особливостей агротехніки і терміну збору врожаю [1]. В міру достигання плодів під
час зберігання знижується щільність м'якуша й основне забарвлення плодів змінюється із зеленого на жовте за причини
розпаду хлорофілу та синтезу антоціанів [2]. Більшість споживачів надає перевагу яблукам твердим і соковитим [3] зі щільністю в межах 4,5–6,0, але не менше 4,5 кг/см2 [4]. Щільність
м'якуша після відвантаження з холодильника за підвищеної
температури знижується швидше, тому одразу після зберігання її рівень має бути на 1,0 кг/см2 вищим вказаного вище.
Уповільнення достигання і збереження якості яблук – однієї з головних умов ефективного виробництва плодів − забезпечується післязбиральною обробкою інгібітором етилену
1-метилциклопропеном (1-МЦП) [5]. Обробка ефективно стримує достигання плодів, зокрема забезпечує вищу щільність
м'якуша та запобігає деградації в шкірці хлорофілу.
Мета досліджень – оцінити зміну фізичних показників
яблук пізнього строку достигання з післязбиральною обробкою 1-МЦП в умовах Правобережного Лісостепу України.
Методика досліджень. Дослідження проводили впродовж 2007–2010 рр. на кафедрі плодівництва і виноградарства та в навчально-науково-виробничому комплексі
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Уманського національного університету садівництва. Яблука
сортів Айдаред, Голден Делішес, Джонаголд і Ренет Симиренка відбирали у філії кафедри – фермерському господарстві
«Обрій» в Немирівському районі Вінниччини. Планування і
ведення досліду та обробку результатів здійснювали загальноприйнятими методами [6].
Яблука заготовляли з настанням знімальної стиглості й укладали в ящики №3 (ГОСТ 13359–73). У день збору
продукцію охолоджували впродовж доби в холодильникуфруктосховищі ФХ-770 Уманського НУС (температура 5±1°С,
відносна вологість повітря 85–90%), після чого обробляли
1-МЦП за способом "Смарт Фреш". Ящики з плодами ставили в газонепроникний плівковий контейнер, куди уміщували
склянку з дистильованою водою та встановленою дозою препарату. Циркуляцію повітря в контейнері здійснювали вентилятором. Після 24-годинної експозиції контейнер знімали, а
продукцію транспортували в камеру зберігання (температура
3±1°С, відносна вологість повітря 85–90%). Необроблені плоди
(контроль) і дослідні зразки ставили поруч, оскільки на оброблені 1-МЦП плоди етилен не діє.
Фізичні показники яблук оцінювали після трьох, п'яти і
семи місяців зберігання. Щільність м'якуша (кг/см2) визначали з двох протилежних боків кожного з двадцяти яблук закріпленим на штативі пенетрометром FT 327 з плунжером
діаметром 11 мм (шкірку перед вимірюванням зрізували).
Вміст хлорофілу в шкірці оцінювали фотометруванням спиртових витяжок за Т.Н. Годнєвим [7], а основне її забарвлення
− спектроколориметром "Spekol" за відбиванням світла довжиною хвилі 675 нм (максимум поглинання хлорофілом) від
ділянки плоду без покривного забарвлення.
Результати досліджень. Зміна щільності м'якуша яблук
з післязбиральною обробкою 1-МЦП визначалася особливостями помологічного сорту, знижуючись під час зберігання
(табл. 1).
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Таблиця 1
Щільність м'якуша яблук з післязбиральною
обробкою 1-МЦП у процесі зберігання
(середнє за 2007–2009 рр.), кг/см2

Помологічний сорт

Голден Делішес

Доза Смарт
Фреш, г/м3
0
0,068

Тривалість зберігання, місяці
0
8,4

НІР05
Джонаголд

0
0,068

8,4

7

6,4

5,6

5,2

7,1

6,3

6,0

5,8

5,3

5,1

6,5

6,2

5,9

6,5

6,3

5,9

8,1

7,4

6,9

6,7

6,2

6,1

8,3

7,4

7,0

0,5
0
0,068

9,1

НІР05
Ренет Симиренка

5

0,6

НІР05
Айдаред

3

0,9
0
0,068

10,1

НІР05

1,3

Одразу після збирання найвищим рівнем показника (9,1–
10,1 кг/см2) вирізнялися плоди пізньозимових сортів Айдаред
і Ренет Симиренка, тоді як у зимових Голден Делішес і Джонаголд щільність м'якуша зафіксовано на рівні 8,4 кг/см2. Після
трьох місяців зберігання необроблених плодів відносно високу
(6,4–6,7 кг/см2) щільність виявлено у сортів Голден Делішес,
Айдаред і Ренет Симиренка і найнижчу (5,8) для сорту Джонаголд. Післязбиральна обробка 1-МЦП у 1,5 рази уповільнила
зниження показника яблук зимових сортів Голден Делішес і
Джонаголд протягом перших трьох місяців зберігання та відповідно у 2,5 і майже дворазово для пізньозимових Айдаред і
Ренет Симиренка.
Після п'ятимісячного зберігання найнижчу щільність
м'якуша – 5,3 кг/см2 − зафіксовано для необроблених плодів
сорту Джонаголд, близький до цього показник 5,6 кг/см2 – у
яблук сорту Голден Делішес і вищий рівень щільності (6,3 і 6,2
кг/см2) у сортів Айдаред і Ренет Симиренка. Післязбиральна
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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обробка 1-МЦП забезпечила на 0,7–1,2 кг/см2 вищу щільність
м'якуша плодів.
Наприкінці семимісячного зберігання необроблених плодів
найвищий показник (5,9–6,1 кг/см2) – знову у пізньозимових
сортів Айдаред і Ренет Симиренка, і дещо нижчий – 5,1–5,2
кг/см2 – у зимових Голден Делішес та Джонаголд. Післязбиральна ж обробка 1-МЦП забезпечила на 0,9–1,0 кг/см2 вищу
щільність м'якуша сортів Айдаред і Ренет Симиренка та на 0,8
кг/см2 вищу – Голден Делішес та Джонаголд.
У цілому щільність м'якуша оброблених 1-МЦП яблук досліджуваних помологічних сортів після семимісячного зберігання, як і показник необроблених плодів сортів Айдаред і
Ренет Симиренка, на 0,4–1,5 кг/см2 перевищила необхідний
мінімальний рівень 5,5 кг/см2 для постачання в мережі супермаркетів. Подібний рівень щільності м'якуша необроблених
яблук сортів Голден Делішес та Джонаголд обмежувався відповідно п’яти- і тримісячним періодом зберігання.
Встановлено позитивний вплив післязбиральної обробки
1-МЦП на збереження в шкірці яблук хлорофілу. Під час зберігання сумарний вміст у шкірці хлорофілу "а"+"b" поступово
знижувався (табл. 2).
Таблиця 2
Сумарний вміст хлорофілу "а"+"b" у шкірці
яблук з післязбиральною обробкою 1-МЦП у
процесі зберігання (2010 р.), мг/100 г
Доза Смарт
Фреш, г/см3

Тривалість
зберігання,
місяці

Голден
Делішес

Джонаголд

Айдаред

Ренет
Симиренка

3

7,0

5,7

6,1

12,3

5

6,2

6,1

5,5

11,1

7

2,1

4,0

4,5

10,5

3

8,3

8,6

7,4

13,2

5

5,4

6,1

6,6

12,2

7

4,4

6,7

5,8

10,7

2,0

1,1

1,0

1,8

0

0,068

НІР05
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Для необроблених плодів найнижчий показник – 2,1 мг на
100 г – після семимісячного зберігання зафіксовано для сорту
Голден Делішес, удвічі вищий і близький за значенням – для
сортів Джонаголд (4,0) та Айдаред (4,5), а шкірка яблук сорту Ренет Симиренка відрізнялася найвищим сумарним рівнем
хлорофілу 10,5 мг/100 г. Післязбиральна обробка 1-МЦП забезпечила удвічі вищий показник плодів Голден Делішес, в 1,7
вищий для Джонаголд і в 1,3 рази – для сорту Айдаред. Достовірного впливу обробки 1-МЦП на збереження хлорофілу в
шкірці яблук сорту Ренет Симиренка не встановлено.
Зменшення рівня хлорофілу супроводжується синтезом
інших пігментів і, як наслідок, – зміною основного забарвлення плодів. Згідно з отриманими експериментальними даними, рівень відбивання світла від шкірки яблук на хвилі 675
нм, що відповідає максимуму його поглинання хлорофілом, а
отже, основне забарвлення яблук суттєво залежало від тривалості зберігання та післязбиральної обробки продукції 1-МЦП
(табл. 3).
Таблиця 3
Відбивання світла на хвилі 675 нм від
шкірки яблук з післязбиральною обробкою
1-МЦП (середнє за 2007–2009 рр.),%
Помологічний
сорт
Голден Делішес

Доза Смарт
Фреш, г/м3
0
0,068

Тривалість зберігання, місяці
0
26,6

НІР05
Джонаголд

0
0,068

29,8

НІР05

7

50,3

62,2

71,4

42,6

58,5

64,7

46,4

57,1

68,3

40,1

49,6

60,6

48,6

64,5

76,5

44,9

60,6

65,7

22,9

30,6

41,1

19,9

23,3

27,2

6,1
0
0,068

31,3

НІР05
Ренет Симиренка

5

8,1

НІР05
Айдаред

3

9,6
0
0,068

17,8

3,1
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Найнижчий рівень показника на час збирання – 17,8%,
тобто найбільш інтенсивне зелене забарвлення яблук, сорту
Ренет Симиренка, дещо вищий – 26,6 – у Голден Делішес та
найвищий і близький за значенням – 29,8–31,3% – у сортів
Джонаголд та Айдаред.
Протягом зберігання рівень відбивання світла поступово зростав. Порівняно зі значенням на час збирання, після
семимісячного зберігання відбивання світла необробленими
плодами сорту Голден Делішес збільшилося в 2,7 рази, Айдаред – у 2,4 і в 2,3 рази – яблук сортів Джонаголд і Ренет
Симиренка.
Післязбиральна обробка 1-МЦП суттєво уповільнила зміну показника всіх помологічних сортів з найбільшим впливом
для сорту Ренет Симиренка, де відбивання світла наприкінці
семимісячного зберігання у 1,5 рази нижче показника необроблених плодів. На 6,7−10,8% нижчий також рівень відбивання світла для оброблених 1-МЦП яблук сортів Голден
Делішес, Джонаголд та Айдаред.
Встановлено зворотну лінійну залежність рівня відбивання від яблук світла від вмісту в шкірці хлорофілу (рис.). За
нижчого вмісту хлорофілу рівень відбивання світла від шкірки
плодів є вищим. Залежність показників відображається лінією регресії з найменшою крутизною для сорту Голден Делішес
(коефіцієнт регресії – 3,16) і найбільшою – для сорту Айдаред
(коефіцієнт – 5,78).
Висновки. Щільність м'якуша яблук пізньозимових сортів Айдаред і Ренет Симиренка після семимісячного холодильного зберігання на 0,7–1,0 кг/см2 перевищує зимові сорти
Голден Делішес і Джонаголд. Післязбиральна обробка 1-МЦП
забезпечує на 0,8–1,0 кг/см2 вищу щільність плодів усіх помологічних сортів.
Щільність оброблених 1-МЦП плодів усіх сортів після семимісячного зберігання та необроблених – сортів Айдаред і Ренет
Симиренка на 0,4–1,5 кг/см2 перевищує мінімальний для постачання в супермаркети рівень 5,5 кг/см2, тоді як цей рівень
для необроблених яблук сортів Голден Делішес та Джонаголд
обмежується відповідно п'яти- і тримісячним зберіганням.
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Вміст хлорофілу мг/100 г

Вміст хлорофілу мг/100 г

Рис. Залежність рівня відбивання світла на хвилі 675 нм на ділянці шкірки
без покривного забарвлення від вмісту в ній хлорофіллу (2010 р.)

У шкірці оброблених 1-МЦП яблук сортів Джонаголд, Голден Делішес та Айдаред на 1,3–2,7 мг/100 г вищий сумарний
вміст хлорофілу "а"+"b" після тривалого зберігання, а на його
збереження в шкірці сорту Ренет Симиренка післязбиральна
обробка вплинула мало.
Зі зниженням вмісту в шкірці яблук хлорофілу сортоспецифічно лінійно зростає відбивання від неї світла на хвилі 675
нм, що об’єктивно відображає хід післязбирального достигання плодів. Післязбиральна обробка 1-МЦП у 1,5 рази сповільВісник аграрної науки Причорномор’я,
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нює зміну рівня відбивання світла протягом семимісячного
зберігання, а отже основного забарвлення шкірки яблук сорту
Ренет Симиренка, в 1,2 рази –Айдаред і лише на 10% – сортів
Джонаголд і Голден Делішес.
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ВПЛИВ УМОВ І СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ
ЯБЛУНІ НА ВМІСТ КОМПОНЕНТІВ ХІМІЧНОГО
СКЛАДУ ТА ВИХІД ЯБЛУЧНОГО СОКУ
Н.М. Осокіна, доктор сільськогосподарських наук
Л.Л. Новак, викладач
Уманський національний університет садівництва
Досліджено вплив умов та тривалості зберігання яблук на розмір
природних втрат, маси плодів, вихід соку і його якість за їх зберігання
на переробному підприємстві.
Ключові слова: плоди яблука, фізико-хімічні показники, вихід
соку, зберігання, природні втрати.

Цілорічне забезпечення населення свіжими фруктами неможливе частково через недосконалість способів зберігання
і недостатню кількість сучасних сховищ, а головним чином –
через надзвичайно активні процеси, які проходять у плодах,
що спонукає їх до швидкого псування. Більш тривалий час
фрукти можна зберігати у переробленому вигляді [1,2]. Здебільшого з них отримують соки.
Згідно з повідомленням [3,4], у плодово-ягідній групі соків
40-50% від усієї кількості належить яблучному.
Незважаючи на невисоку енергетичну цінність плодів
яблуні, їх значення в житті людини досить велике, оскільки
вони містять біологічно активні речовини.
Споживання ж соків сприяє кращій засвоюваності таких
основних поживних речовин, як жири, білки, що містять інші
харчові продукти. Вони доступні впродовж року, навіть тоді,
коли плоди, з яких одержують соки, вже не ростуть.
Тільки сокове виробництво допомагає оптимально використовувати нестандартні за зовнішнім виглядом плоди, які
можуть становити понад 50% річного врожаю [5].
Мета досліджень – встановлення впливу умов зберігання
яблук різних строків достигання на вихід соку.
Об’єкт досліджень – плоди яблуні різних строків достигання.
Дослідження проводили в умовах Уманського консервного
комбінату протягом 2004-2006 рр. фізичні показники визнаВісник аграрної науки Причорномор’я,
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чали ваговим методом, вміст сухих розчинних речовин – за
рефрактометром, загальну кислотність – титруванням. Плоди різних строків достигання надходили на сировинний майданчик у несортованому стані. Їх зберігали в холодильнику за
температури 0…+20С та відносної вологості повітря 90…95%,
на сировинному майданчику за температури +20…+300С та
відносної вологості повітря 60…70%. Результати експериментальних досліджень наведено у таблицях 1–4.
Дослідженнями встановлено (табл. 1), що протягом 12
год. зберігання на сировинному майданчику природні втрати маси яблук досягають 5,5-6,2%. Через 12 годин цей показник зріс до 6,8-7,4%. На кінець другої доби зберігання
втрати маси яблук підвищилися на 1,9-2,8%, порівняно показника з першою добою зберігання. Абсолютний брак при
зберіганні плодів зафіксовано через дві доби зберігання в
розмірі 1,2-1,6%.
За час зберігання яблук упродовж трьох діб на сировинному майданчику розмір втрат маси плодів складав 9,6-10,2%, а
абсолютного браку – 1,7-2,0%.
За час зберігання яблук протягом 15 діб в холодильнику
розмір природних втрат маси встановлено на рівні 1,5-1,9%.
Упродовж наступних 15 діб природні втрати маси зросли в
2,7-3,1 рази, порівняно з попереднім показником. Абсолютний брак на тридцяту добу зберігання складав 1,6-2,2%.
Через 45 діб зберігання яблук в холодильнику природні
втрати маси встановлені на рівні 10,0-10,6%, а розмір абсолютного браку підвищився до 4,5-6,8%.
Зберігання яблук в умовах холодильної камери дозволило
значно продовжити тривалість їх зберігання від 3 до 45 діб та
зменшити втрати на 0,2-0,4%.
Вихід соку з плодів яблук, після зберігання їх на сировинному майданчику та в холодильнику з тривалістю зберігання знижувався (табл. 2). Через 0,5 діб зберігання яблук
на сировинному майданчику вихід соку з них встановлено
на рівні 62-64%.
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Таблиця 1
Природні втрати маси та абсолютний
брак при зберіганні яблук
Тривалість
зберігання,
діб

Природні втрати,%
2004 р.

2005 р.

Абсолютний брак,%

2006 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

сировинний майданчик
0,5

6,2

5,5

5,8

0

0

0

1

7,4

6,8

7,2

0

0

0

2

9,3

8,7

9,0

1,6

1,2

1,5

3

10,2

9,6

10,0

2,0

1,7

1,9

холодильна камера
15

1,9

1,5

1,6

0

0

0

30

5,1

4,7

4,9

2,2

1,6

1,8

45

10,6

10,0

10,2

6,8

4,5

5,1

НІР05

1,1

1,3

1,2

0,2

0,2

0,2

Таблиця 2
Вихід соку з яблук під час зберігання
плодів у виробничих умовах
Тривалість
зберігання, діб

Вихід соку,%
2004 р.

2005 р.

2006 р.

сировинний майданчик
0,5

62,0

64,0

64,0

1

60,0

62,5

62,0

2

57,5

61,0

60,0

3

55,0

60,0

58,0

холодильна камера
15

64,0

64,0

64,0

30

60,0

62,0

62,0

45

55,0

58,0

57,0

НІР05

1,2

1,4

1,3

Через наступні 0,5 діб він знизився на 1,5-2,0% від попереднього показника. Через одну добу вихід соку з яблук
продовжував знижуватися і досяг рівня 57,5-61%, а на
кінець зберігання яблук на сировинному майданчику він
складав 55-60%.
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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Таблиця 3
Фізико-хімічні показники якості соків, отриманих
з плодів яблук, за зберігання в холодильнику
Вміст
Рік

сухі
Тривалість
розчинні
зберігання, діб
речовини,
%

загальні
цукри, %

органічні
кислоти,
%

цукровокислотний
індекс

рН

до зберігання

10,6

8,5

0,61

14,2

3,4

15

10,6

8,7

0,59

14,8

3,5

30

12,4

10,0

0,56

17,8

3,5

45

11,4

9,2

0,49

18,8

3,6

до зберігання

10,3

8,3

1,00

8,1

3,0

15

10,5

8,4

0,91

9,3

3,1

30

12,2

9,8

0,85

11,5

3,1

45

11,6

9,4

0,76

12,4

3,2

до зберігання

11,0

9,2

1,00

9,6

3,4

15

11,0

9,5

0,87

10,9

3,4

30

12,5

10,2

0,82

12,4

3,4

45

12,0

9,6

0,73

10,9

3,4

0,2

0,2

0,03

1,6

0,02

2004

2005

2006

НІР05

Зберігання яблук в умовах холодильної камери протягом 45
діб також супроводжувалося зниженням виходу соку з плодів з
64 до 55-57%, залежно від року досліджень.
Фізико-хімічні показники якості соків, отриманих з яблук
в процесі зберігання в холодильнику, представлено в таблиці 3.
Експериментальними даними встановлено, що вміст сухих
розчинних речовин в соках з плодів яблук, що не закладали
на зберігання, складав 10,3 – 11,0% залежно від року досліджень. Протягом 15 діб зберігання цей показник практично
не змінився. На тридцяту добу зберігання вміст сухих розчинних речовин у соках підвищився на 1,5 – 1,8%, що складало
13,6-16,2% від попереднього показника. Упродовж наступних
15 діб зберігання вміст сухих розчинних речовин в соках знизився з 12,2 – 12,5% до 11,4 – 12,0%, що склало 4,0 – 8,1% від
їх вмісту на тридцяту добу зберігання.
Аналогічну тенденцію спостерігали і у вмісті цукрів у соках, що отримані з яблук після 45 діб зберігання. Початковий
вміст цукрів у соках складав 8,3 – 9,2%. Через 15 діб зберігання яблук він неістотно підвищився, протягом наступних
198

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

15 діб зберігання яблук цукристість соків зросла до рівня 9,810,2%, що склало 7,4-14,9% від їх вмісту на 15 добу зберігання. Наприкінці терміну зберігання цукрів у соках містилося
9,2-9,6%, що нижче попереднього їх рівня на 4,1-8,0%.
За зберігання яблук у виробничому холодильнику протягом 45 діб вміст органічних кислот у соках знижувався.
Так, упродовж 15 діб зберігання їх вміст знизився на 3,313,0%, протягом наступних 15 діб 8,2-18,0%, наприкінці
терміну зберігання кислотність соків складала 0,49-0,76%,
що становило 73-83,0% від вмісту органічних кислот в соках
з яблук до зберігання.
Внаслідок збільшення вмісту цукрів у соках та постійного
зниження їх кислотності відбулися закономірні зміни цукровокислотного показника соків. Упродовж зберігання встановлено зростання його значення з 8,1-14,2 до 10,9-18,8.
Крім зміни вмісту загальних кислот протягом зберігання
плодів яблук відбулося незначне підвищення активної кислотності соків, отриманих у 2004 та 2005 роках з 3,4 до 3,6 у 2004
та з 3,0 до 3,2 у 2005 році. Проведено органолептичну оцінку
соків (табл. 4).
Таблиця 4
Органолептична оцінка соку з яблук
під час зберігання плодів
Тривалість
зберігання, діб

Органолептична оцінка, бал
2004 р.

2005 р.

2006 р.

сировинний майданчик
0,5

3,8

4,0

4,0

1

3,9

4,0

4,2

2

3,9

4,2

4,4

3

4,2

4,4

4,4

холодильна камера
15

4,7

4,8

4,8

30

4,1

4,8

4,5

45

3,6

4,0

4,0

НІР05

0,3

0,1

0,1
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Встановлено, що впродовж зберігання плодів яблук на сировинному майданчику органолептична оцінка соків підвищилася з 3,8-4,0 бала до 4,2-4,4 бала, що зумовлено гідролізом
крохмалю та перетворенням його на цукор, і як результат – покращення смаку соку. Органолептична оцінка соків з плодів,
що зберігали у холодильнику, знижувалася з 4,7-4,8 бали на
15 добу зберігання до 4,1-4,8 на тридцяту добу та до 3,6-4,0
бала наприкінці зберігання. Очевидно, що тривале зберігання яблук в умовах холодильника негативно відображається на
органолептичній оцінці соків. Вищим балом органолептичної
оцінки соків характеризуються плоди за зберігання не більше
30 діб – 4,1-4,8 бала.
Отже, при зберіганні плодів яблук протягом трьох діб на
сировинному майданчику розмір втрат їх маси складав 9,610,2%, а абсолютного браку – 1,7-2,0%, тоді як у холодильнику
вони були 10,0-10,6% та 4,5-6,8%, відповідно. Встановлено,
що через тридцять діб зберігання яблук у холодильнику, в соках, що отримані з них, підвищується вміст сухих розчинних
речовин на 1,5-1,8% та цукрів на 7,4-14,9%, знижується кислотність на 17-27%. Однак, подальше зберігання яблук призводить до зниження рівня вказаних показників. Вихід соку з
яблук при зберіганні знижується з 63 до 57 % в умовах сировинного майданчика та з 64 до 57 % у умовах холодильника,
а його органолептична оцінка погіршується на 0,4-1,1 бала. А
тому тривалість зберігання плодів яблук у холодильнику з метою отримання соку слід обмежити до 30 діб.
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
На базі застосування дистанційного зондування Землі запропоновано програму дій щодо удосконалення управління природоохоронною діяльністю в Українських Карпатах та прилеглих регіонах.
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Вступ. Протягом останніх п’ятдесяти років у Карпатському регіоні в результаті періодичних крупномасштабних опадів
(1-2 рази на десятиліття) відбувається катастрофічний підйом рівня води (до 9 м) на річках басейнів Дністра, Пруту та
Серету, що призводить до підтоплень та затоплень територій
Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської,
Закарпатської та Вінницької областей. Унаслідок негативної
дії повеней відбувається знищення природних екосистем,
розвиток ерозійних процесів, зсувів та селей, а також масове
підтоплення сільськогосподарських угідь, об’єктів життєзабезпечення населення тощо. Для попередження та оперативного
усунення негативних наслідків стихії в регіоні слід внести низку змін у систему природокористування, розробити програму
протиповеневого захисту та протизсувних заходів, удосконалити систему моніторингу довкілля [3, 10, 12].
Впровадження програм удосконалення управління природними ресурсами неможливе без просторових досліджень
стану довкілля в плані прогнозування, попередження і усунення наслідків надзвичайних ситуацій та визначення впливу небезпечних факторів на об’єкти природокористування.
Для Карпатського регіону найбільш якісно це можна зробити
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застосовуючи методи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ)
[4, 5, 8].
Матеріали та методи. Мета досліджень у сфері дистанційного зондування Карпатського регіону – забезпечення
розв’язання проблем сталого розвитку та екологічної безпеки
Карпат на базі ефективного використання космічного потенціалу України. Передбачено використання національних технічних засобів ДЗЗ та технологій ГІС для вирішення питань
моніторингу природних ресурсів, збалансованого природокористування, попередження надзвичайних ситуацій на основі
розроблення тем відповідних пілотних проектів [5, 7]. Дослідження спрямовані на гармонізацію міжвідомчих відношень
у сфері природокористування та охорони природних екосистем в рамках Програми реалізації в Україні концепції сталого
розвитку та концепції збереження біорізноманіття [1, 2]. Враховано положення Рамкової конвенції про охорону та сталий
розвиток Карпат (далі – Карпатська конвенція) [6] та вимоги
Стратегії виконання Карпатської конвенції [11]. Дослідження
передбачають створення експериментального інформаційного
сервісу "Агроекокосмос – Карпати" для розробки мережі високоточного позиціювання пілотних ділянок з використанням
інформації глобальних навігаційних супутникових систем,
вирішення питань агроекологічних спостережень з використанням нових інформаційних ознак. З метою дистанційного
оцінювання концентрації біохімічних компонентів об’єктів
зондування передбачено застосування польового космічного
спектрофотометру.
Дослідження здійснювали на прикладі басейнів річок
Дністра, Пруту та Сірету, в яких зосереджено основні запаси
водних ресурсів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької,
Тернопільської, Закарпатської та Вінницької областей і періодично проявляються повені і паводки [3, 8]. Методологічні підходи до гармонізації ресурсних і природоохоронних цільових
стратегій удосконалення ведення сільського, лісового й водного господарств з метою покращення виконання екологічних
функцій на водозборах розробляли, застосовуючи системний
підхід [9, 12]. Виходили з позиції, що для створення умов за202
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провадження міжсекторально узгоджених екологічних режимів ведення господарства на єдиній водозбірно-екосистемній
основі необхідно досягти раціональної територіальної і функціональної організації природокористування з дотриманням
екологічних норм регулювання навантажень на природні екосистеми. Для визначення необхідних умов прозорої, системної
гармонізації наявних стратегій природокористування на водозборах та охорони довкілля використано схему регіональної
Програми сталого розвитку «Буковинські Карпати» [8].
Результати досліджень та їх обговорення. В своїх дослідженнях ми виходимо з того, що з метою узгодження стратегій природокористування та галузевих напрямів розвитку,
сфера застосування Карпатської конвенції визначається територією впливу негативних природних процесів, що зароджуються в Українських Карпатах та комплексно пов’язаних
в одному або декількох регіонах. Слід наголосити, що в даний
час сфера застосування Карпатської конвенції встановлена
адміністративно, сюди відносять гірські та передгірські райони Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей [6]. Досвід показав, що вузьковідомчі підходи
до цих питань є неефективними. Тому слід використати положення ст.1 Карпатської конвенції, де передбачено, що кожна
із країн, що її ратифікували, (Сторона) може поширити сферу
застосування Конвенції на додаткові частини національної території, з метою створення економічних, технічних, організаційних і правових передумов для екологічно збалансованого
господарського та екологічно розвитку, збереження біологічного та ландшафтного біорізноманіття, вирішення питання
місцевого розвитку і планування територій тощо.
Для узгодження стратегій природокористування найбільш прийнятним є ландшафтний рівень, що забезпечується
шляхом гармонізації наукових парадигм природознавства та
обґрунтовують розвиток секторів економіки, охорони довкілля на єдиній методологічній базі – концепції сталого розвитку [1, 2]. Це пов'язано з тим, що у ландшафті суміщаються
регіональна та типологічна характеристики природних систем – таксонів, які є найбільш вивченими як об'єкти приВісник аграрної науки Причорномор’я,
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родокористування різних секторів економіки. Як основна
таксономічна одиниця географічного середовища, ландшафт
у рівному ступені є категорією систематики геосистем та районування території. Тому гармонізацію діяльності секторів
економіки між собою та з природоохоронними стратегіями в
районі досліджень доцільно проводити на рівні ландшафтної
екосистеми водозборів Дністра, Пруту і Сірету, оскільки водозбори містять у собі єдність взаємодій підсистем, останні ж
є найбільш вивченими об'єктами прикладення управлінських
рішень. Крім того, басейни Дністра і Прута пов’язані розгалуженою спелеокарстовою системою, розташованою в ПрутДністровському межиріччі.
Слід зазначити, що сфера застосування Карпатської
конвенції в першу чергу залежить від визначення поняття
«Карпатський регіон». На сьогодні в природоохоронній практиці використовується лісогосподарське трактування поняття «Карпатський регіон», що окреслює території Львівської,
Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей
[10]. На основі наших досліджень, з метою забезпечення екологічно збалансованого природокористування, запобігання
проявам згубних наслідків природних явищ, здійснення водоохоронних, захисних заходів попередження стихії пропонується виділити «зону впливу негативних стихійних факторів
Карпатського регіону», що включає Тернопільську і Вінницьку
області. Як результат досліджень необхідно сформувати «Програму збалансованого управління річковими басейнами Дністра, Прута і Сірету» і у цьому контекст, і зокрема, завершити
«Програму протизсувних заходів Чернівецької області». Для
успішного функціонування цих програм слід запровадити зонування території катастрофічних повеней, а саме:
1. Зона формування небезпечних повеней - гірська та передгірська зона Українських Карпат;
2. Зона активної дії повеней - території Львівської, ІваноФранківської, Чернівецької та Закарпатської областей;
3. Зона впливу негативних стихійних факторів Карпатського регіону – території Тернопільської та Вінницької
областей.
204
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Для забезпечення успішного управління негативними
стихійними явищами та удосконалення управління природними ресурсами в кожній зоні необхідно здійснювати три
підпрограми: моніторингу загроз, запобіжних заходів та екстренних дій. Впровадження підпрограм неможливе без просторових досліджень стану довкілля в плані прогнозування,
попередження і усунення наслідків надзвичайних ситуацій та
визначення впливу небезпечних факторів на об’єкти природокористування, застосовуючи методи дистанційного зондування Землі шляхом розроблення і виконання пілотних проектів
[5, 6, 8]. Пілотні проекти здійснюються на базі актуалізації
просторових даних природних територій, впливу небезпечних
факторів на об’єкти природокористування та визначення необхідних координат з метою:
- виявлення джерел забруднення ґрунтів, поверхневих
водних об’єктів та атмосферного повітря;
- місць ураження територій внаслідок прояву екзогенних
процесів, характерних для регіону (зсуви, ерозія земель, селеві
потоки, ділянки річкової ерозії, абразії берегів, карсти, підтоплення);
- оцінки ступеня негативного впливу організованих та
стихійних сміттєзвалищ, місць накопичення побутових та
промислових відходів;
- ступеню ураження об’єктів та територій внаслідок впливу небезпечних стихійних та антропогенних факторів.
Основними завданнями пілотних проектів є підвищення
ефективності управління сталим розвитком регіону з урахуванням положень Рамкової конвенції про охорону та сталий
розвиток Карпат, а саме:
- забезпечення прийняття збалансованих управлінських
рішень в галузі земле-, водо- та лісокористування на основі
створення та застосування регіональної (обласної) геоінформаційної системи (ОГІС) шляхом використання даних ДЗЗ;
- розроблення та відпрацювання на тестових ділянках
методик прийняття управлінських рішень щодо оптимізації
врожайності сільськогосподарських культур на основі даних
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спостережень за станом ґрунту, метеоумовами, сівозмінами
тощо;
- визначення точних координат найбільших джерел забруднення атмосферного повітря шляхом проведення їх дистанційного зондування в інфрачервоному спектрі;
- провадження матеріалів ДЗЗ та сучасних ГІС-технологій
в регіональну систему моніторингу лісового покриву;
- проведення високоточних кадастрових та геодезичних
робіт (із забезпеченням точності 2 - 20 см у реальному масштабі часу).
За результатами проведених досліджень підвищується
ефективність екологічного контролю за найбільшими забруднювачами регіону шляхом комплексного опрацювання даних
від аерокосмічних систем спостереження Землі та наземних
даних від традиційних джерел інформації для встановлених
ділянок шляхом оцінювання:
- обсягів та вмісту СО2 у викидах джерел забруднення атмосферного повітря для тестових ділянок;
- стану якості водних об’єктів;
- стану всихання та захворювання лісових насаджень;
- обсягів забруднення ґрунту навколо найбільших забруднювачів довкілля;
- розмірів та складу місць видалення відходів;
- негативного впливу на території природно-заповідного
фонду [4].
З метою координації виконання пілотних проектів доцільно створення єдиного центру – експериментального інформаційного сервісу „Агроекокосмос – Карпати". Зважаючи на
важливість визначених досліджень та можливість їх здійснення тільки спеціалізованим підприємством, доцільно укладання
цільової угоди між Національним Космічним Агентством України та зацікавленими обласними державними адміністраціями. Для виконання цих пілотних проектів слід залучити
підприємства і організації України, що мають досвід роботи з
просторовими дослідженнями.
Висновки. Врегулювання міжрегіональних природоохоронних та економічних відносин може бути гарантованим шляхом
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виходу із складної екологічної ситуації та успішного розв’язання
проблем протипаводкового захисту природних і народногосподарських об’єктів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Закарпатської та Вінницької областей. Для цього слід
виконати комплекс взаємоузгоджених між суб’єктами природокористування заходів з урахуванням реалізації Стратегії виконання
Карпатської конвенції та управління процесами формування застосовуючи методи дистанційного зондування Землі з метою:
- здійснення постійного екологічного моніторингу в зонах
формування, активної дії і впливу паводків з метою виконання
заходів з попередження виникнення небезпечних процесів стихійного лиха;
- проведення дієвої державної політики при реалізації програм
нових протипаводкових підходів, залісення територій, екологічного
обґрунтування лісогосподарських заходів;
- забезпечення ефективної співпраці всіх галузей народного
господарства в періоди екстремальних проявів техногенних, природних та антропогенно-природних явищ.
Дієвим фактором підвищення ефективності управління сталим розвитком Карпатського регіону та активної імплементації
Карпатської конвенції є програма застосування дистанційного зондування Землі.
Створення центру експериментального інформаційного сервісу "Агроекокосмос - Карпати" дасть змогу розробити і виконати ряд
пілотних проектів просторових досліджень з урахуванням положень
Стратегії виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат в плані попередження та наслідків надзвичайних
ситуацій, підвищення ефективності екологічного контролю за найбільшими забруднювачами регіону. Це забезпечить створення бази
даних імплементації Карпатської конвенції як складової частини
Національної інфраструктури геопросторових даних. Разом з тим
буде забезпечено якісно новий рівень діяльності у вирішенні питань, пов’язаних з екологічною політикою в Українських Карпатах
на базі високої інтегральності, повноти, точності і цілісності інформації про Карпатський регіон, статистичного аналізу даних, оперативного їх узагальнення, доповнення та оновлювання.
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УРОЖАЙНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ
ЗАЛЕЖНО ВІД РЕГУЛЯТОРУ РОСТУ В
УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Н.В. Нікончук, кандидат сільськогосподарських наук
А.В. Дробітько, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет
Встановлено вплив стимулятору росту Ріверм на елементи вро-
жайності та врожайність технічних сортів винограду в умовах Мико-
лаївської області.
Ключові слова: стимулятор росту, технічні сорти винораду, се-
редня маса грона, маса 100 ягід, урожайність.

Однією з провідних галузей сільського господарства пів-
денного регіону України, у тому числі і Миколаївської області,
є виноградарство, яке довгі роки забезпечувало отримання
високої прибутковості і, по суті, було своєрідною страховою
культурою в несприятливі роки [1].
Підвищення врожайності виноградників можна досягти
за умови систематичного внесення органічних і мінеральних
добрив. Але при цьому суттєво зростає і собівартість вироще-
ної продукції. Крім того, в країні все актуальнішою є пробле-
ма забруднення сільськогосподарських угідь. Тому особливого
значення в сучасних умовах господарювання набуває засто-
сування різних інноваційних технологій, за допомогою яких
можна зупинити процес руйнування та деградації земель та
відновити родючість грунтів. Одним із способів вирішення
цієї проблеми є застосування регуляторів росту та комплек-
сних добрив з позакореневим підживленням, завдяки чому
зменшується потреба в мінеральних та органічних добривах
на 20-30%. Крім того, природні біологічно активні препара-
ти мають ряд інших переваг над хімічними. Найсуттєвішою з
яких є їх екологічна безпечність та швидке і ефективне забез-
печення рослин елементами живлення [2–4].
У зв’язку з цим, метою нашої роботи було: дослідити вплив
стимулятору росту Ріверм на формування елементів урожай-
ності та врожайність технічних сортів винограду в умовах Ми-
колаївської області.
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012

209
http://visnyk.mnau.edu.ua/

Методика досліджень. Дослідження проводили у
2009-2011 рр. в умовах ТОВ «Агрофірма» Лиманський»
Очаківського району Миколаївської області на площі 50 га,
облікових кущів – 10 по кожному досліджуваному сорту.
Повторення – триразове.
Для проведення зазначеної роботи було взято найбільш
поширені технічні сорти винограду:
1. Аліготе; 2. Каберне-Совіньон; 3. Сухолиманський білий;
4. Рислінг; 5. Ркацителі.
Контрольні ділянки обробляли водою, на іншій частині їх
застосовували стимулятор росту Ріверм з розрахунку 20 л на
гектар, у терміни: 8-10 днів до цвітіння, одразу після цвітіння,
на початку достигання ягід.
Результати досліджень. Нашими дослідженнями встановлено, що стимулятор росту Ріверм суттєво впливав на елементи врожайності виноградного куща, а саме: середню масу
грона, масу 100 ягід, урожайність з одного куща (табл. 1), що
відповідно збільшувало і врожайність винограду з 1 га.
Таблиця 1
Елементи врожайності технічних сортів винограду в умовах
ТОВ «Агрофірма Лиманський» (середнє за 2009 – 2011 рр.)

Приріст, кг

без обробки

з обробкою

Приріст, г

без обробки

з обробкою

Приріст

Маса 100 ягід, г

з обробкою

Середня маса
грона, г

без обробки

Середня
урожайність
з куща, кг

Аліготе

3,6

3,9

0,3

90,1

97,7

7,6

123,1

130,0

6,9

Каберне-Совіньон

4,1

4,6

0,5

108,9

116,7

17,8

154,8

163,3

8,5

Рислінг

3,7

4,1

0,4

87,3

101,6

14,3

164,2

173,3

9,1

Сухолиманський

5,7

6,2

0,5

112,4

136,6

24,2

148,8

167,0

18,2

Ркацителі

4,9

5,3

0,4

109,5

126,6

17,1

139,6

154,0

14,4

Сорти

За даними таблиці 1, приріст середньої маси грона найістотнішим був у сортів: Сухолиманський, Каберне-Совіньон.
З невеликим відхиленням, в порівнянні з контролем, збільшу210
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валася маса грона сорту Рислінг. Середня врожайність з одного куща, порівняно з контролем, помітно зростала у сортів
Ркацителі, Сухолиманський, Каберне-Совіньон і становила від
6,2 до 3,9 кг з куща. Максимальний урожай з куща при застосуванні стимулятору росту відмічено у сорта Сухолиманський
(6,2 кг).
Внесення Ріверму впливало і на масу 100 ягід. Так, за
роки досліджень приріст маси 100 ягід винограду помітним
був у сортів Рислінг (173,3 г), що на 11,1 г більше за контроль,
Каберне-Совіньон (163,3 г), Сухолиманський (167,0 г).
Було встановлено, що обробіток кущів винограду розчинами препарату Ріверм у період вегетації позитивно впливав на
закладання плодоносних пагонів та суцвіть, що призводило до
збільшення врожайності (табл. 2).
Таблиця 2
Урожайність технічних сортів винограду в
ТОВ «Агрофірма Лиманський», ц/га

без обробки

з обробкою

без обробки

з обробкою

ц/га

%

Приріст
до
контролю

з обробкою

Середнє

без обробки

2011 р.

з обробкою

2010 р.

без обробки

2009 р.

Аліготе

75

83

80

88

85

87

80

86

6

7,5

КабернеСовіньон

92

101

86

98

94

106

90,6

101,6

11

12,1

Рислінг

80

87

84

91

92

100

85

93

8

9,4

Сухолиманський

107

122

105

125

118

132

123

144

21

17,0

Ркацителі

100

119

108

120

110

125

114

131

17

14,9

Сорти

НІР 05

3,2

2,9

2,9

3,1

Встановлено, що при застосуванні Ріверма урожайність
значно збільшувалася. У всіх досліджуваних сортів спостерігається приріст урожайності, а найкращі результати отримано
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по сортам Сухолиманський білий – на 17,0% та Ркацителі на
14,9% в порівнянні з контролем.
У сортів Каберне-Совіньон та Рислінг – урожайність також
збільшилася в порівнянні з контролем, на якому стимулятор
росту не застосовували.
Встановлено, що найбільш економічно ефективно вирощувати сорти Сухолиманський білий та Ркацителі, чистий
дохід від яких може досягати 18493 та 15689 грн відповідно на один гектар. Незначно менша рентабельність у сортів Каберне-Совіньон та Рислінг, прибуток складає 12893 та
10973 на один гектар.
Висновки. Застосування регулятору росту Ріверм дозволяє
повною мірою реалізувати потенційну врожайність завдяки
посиленню фотосинтетичної діяльності рослин, покращенню
структури механічного складу грона (середньої маси грона та
ягід, кількості ягід у гроні винограду), сприяє збільшенню цукристості ягід.
Таким чином, від застосування регулятору росту Ріверм
значно збільшувався приріст врожайності, кількість та якість
валової продукції, а це в свою чергу сприяло отриманню приросту чистого доходу.
Регулятор росту Ріверм можна рекомендувати для позакореневого живлення плодоносних насаджень винограду в умовах Миколаївської області для підвищення продуктивності та
якості врожаю.
Література:
1. Пустова О.Г. Розвиток виноградарства і виноробства на Півдні України / Пустова
О.Г., Цокало О.О., Ткаченко Д.В. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 440 с.
2. Мананков М.К. Особенности адаптивной реакции виноградного растения в связи
с применением регуляторов роста / О.П.Мананкова, Т.О. Брановицкая, С.В Байдиков
// Проблемы формирования экологического мировоззрения: Труды Международной
научно-практ. конф. — Симферополь : ТЭИ, 1998. — С. 163 — 164.
3. Чмелева С. И. Применение гиббереллина на семенных сортах / М.К. Мананков, Т.Ю.
Макагонова, О.П. Мананкова // Виноградарство и виноделие. — 1996. — №1. — С.
38 — 42.

212

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

УДК 634.13:631.563

ЗМІНА ВМІСТУ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ В
ПЛОДАХ ГРУШІ ПРИ ТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ
З ВИКОРИСТАННЯМ АНТИОКСИДАНТІВ
Н.А. Гапріндашвілі, кандидат сільськогосподарських наук
Таврійський державний агротехнологічний університет
Досліджено вплив післязбиральної обробки антиоксидантними
композиціями природного походження на динаміку аскорбінової кислоти при зберіганні плодів груші. Встановлено, що обробка дослідними антиоксидантними композиціями сприяє її депонуванню.
Ключові слова: аскорбінова кислота, антиоксиданти, збереженість, плоди груші.

Одним з важливих показників біологічної цінності продуктів є вміст вітамінів. Недостатнє надходження до організму
людини вітамінів, мікроелементів – складових і біологічних каталізаторів багатьох хімічних реакцій, що протікають у живих
клітинах, негативно впливає на здоров’я і розвиток людини.
Плоди є основним джерелом вітаміну С (аскорбінової кислоти),
який не синтезується організмом людини.
Рівень накопичення вітаміну С в плодах залежить від особливостей сорту, місця вирощування та метеорологічних умов
року [1, 2].
Відомо, що вітамін С є найбільш нестійкою сполукою серед усіх відомих вітамінів. У процесі зберігання в плодах відбувається руйнування аскорбінової кислоти. Причому, чим
нижча здатність плодів до зберігання, тим швидше знижується в них кількість вітаміну С [2].
Деякі речовини захищають аскорбінову кислоту від окислення, до них належать і антиоксидантні речовини.
Тому метою наших досліджень було вивчення впливу
комплексних антиоксидантних композицій на збереженість
вітаміну С в плодах груші під час тривалого зберігання.
Дослідження проводили у Таврійському державному агротехнологічному університеті та на виробничій базі Інституту
зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка НААН України
(м. Мелітополь).
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Плоди груші сорту Деканка зимова були закладені на зберігання в знімальному ступені стиглості. Визначення календарної дати знімання проводили за стандартними методиками.
Перед закладанням на зберігання була проведена інспекція,
сортування й калібрування плодів згідно з вимогами ГСТУ
[3]. На зберігання закладали плоди першого товарного сорту. Після цього плоди груші транспортували у плодосховищехолодильник на відстань 2 км згідно із ДСТУ ІSО [4].
Обробку плодів проводили шляхом занурення їх у свіжоприготовані робочі розчини антиоксидантних композицій
відразу після надходження у сховище. Варіанти обробки:
1) контроль – плоди без обробки (К(БО)); 2) контроль – плоди оброблені водою (К(В)); 3) гліцерин – 1%, екстракт з виноградної кісточки – решта (ВКГ); 4) лецитин – 4%, екстракт з
виноградної кісточки – решта (ВКЛ); 5) аскорбінова кислота
– 0,5%, рутин – 0,5%, гліцерин – 1%, вода – решта (АКРГ); 6)
аскорбінова кислота – 0,5%, рутин – 0,5%, лецитин – 4%, вода
– решта (АКРЛ).
Після обробки плоди висушували активним вентилюванням і укладали в заздалегідь промарковані ящики №53 згідно
з ГОСТ [5]. Температура зберігання 0±2°С, відносна вологість
повітря 95%. Ревізували плоди 5 разів.
Результати наших досліджень підтверджують висновки
багатьох авторів [1, 2], що умови вегетаційного періоду мають вагомий вплив на накопичення плодами вітаміну С. Статистичною обробкою даних встановлено тісний позитивний
зв'язок між його вмістом та ГТК (гідротермічний коефіцієнт) і
кількістю опадів (КО) за вегетаційний період з коефіцієнтами
кореляції відповідно r=0,96±0,03 і r=0,82±0,12, та тісний негативний зв'язок між вмістом вітаміну С і сумою активних
температур (Σакт.) з коефіцієнтом кореляції r= -0,99±0,01. На
рис. 1 представлено кореляційну плеяду залежності вмісту вітаміну С від погодних факторів.
Динаміку вмісту вітаміну С при зберіганні плодів груші
сорту Деканка зимова з використанням антиоксидантних
композицій наведено на рис. 2.
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Рис. 1. Кореляційна плеяда залежності вмісту вітаміну С в
плодах груші сорту Деканка зимова від кліматичних умов

Рис. 2. Зміна вмісту вітаміну С в плодах груші сорту Деканка
зимова, оброблених антиоксидантами, мг/100г
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Як видно з рис. 2, зниження вмісту вітаміну С починається відразу після закладання плодів груші на зберігання.
Обробка плодів комплексними композиціями антиоксидантів дозволяє уповільнити його руйнування. Наприкінці
зберігання вміст вітаміну С у плодах груші варіантів з обробкою композиціями ВКГ, ВКЛ був у 1,65 раза вищим за
контрольні варіанти.
Післязбиральна обробка антиоксидантними композиціями, до складу яких входить аскорбінова кислота (АКРЛ і
АКРГ), підвищує вміст вітаміну С в плодах груші за рахунок
екзогенного внесення. А рутин, який вважається синергистом
аскорбінової кислоти та перешкоджає її окисленню, забезпечує депонування цього вітаміну протягом всього періоду зберігання. Наприкінці терміну зберігання збереженість вітаміну
С в цих варіантах становила 75%, в той час, як у контрольних
варіантах всього 25%.
Таким чином, застосування комплексних антиоксидантних композицій аскорбінова кислота – рутин – гліцерин (АКРГ)
та аскорбінова кислота – рутин – лецитин (АКРЛ) для післязбиральної обробки плодів груші сорту Деканка зимова в 3 рази
знижує темпи руйнування вітаміну С під час зберігання.
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УДК 633.88:582.998.2

ПРОДУКТИВНІСТЬ НАГІДОК ЛІКАРСЬКИХ
В ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОМУ УКРАЇНИ
С.В. Сухар, асистент
Подільський державний аграрно-технічний університет
У статті викладено результати дослідження та оцінки оптимальних
строків сівби нагідок лікарських за різних ширини міжрядь і відстані
між рослинами в рядку для отримання максимальної продуктивності
в умовах Лісостепу західного України.
Ключові слова: нагідки лікарські, строки сівби, ширина міжрядь, відстань між рослинами в рядку, продуктивність.

Постановка проблеми. Лікарське рослинництво дозволяє забезпечити стійкою сировинною базою зростаючі
потреби медичної і косметичної промисловості, знизити собівартість лікарської рослинної сировини і, до певної міри,
управляти її якістю. Крім того, вирощування лікарських рослин є найбільш дієвим способом охорони рідкісних і зникаючих лікарських рослин [1].
Лісостеп західний України за своїми агрокліматичними
умовами сприятливий для вирощування багатьох лікарських
рослин, вживаних в науковій і народній медицині. Однією з
найбільш поширених в культурі лікарських рослин є нагідки
лікарські (Calendula officinalis L.).
Поширення нагідок лікарських в екологічних умовах Лісостепу західного вимагає наукового обґрунтування технології
вирощування культури. Існує гостра потреба у виявленні залежностей росту, розвитку та формування врожаю культурою
відповідно до строку сівби, ширини міжрядь і відстані між
рослинами в рядку. Поряд із цим, агроформуванням регіону
необхідно запропонувати найбільш ефективну модель технології вирощування нагідок лікарських, яка б забезпечила високу та сталу врожайність культури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вже відомо,
що в умовах Полісся України формування продуктивності нагідок лікарських, вміст каротиноїдів у врожаї суттєво залежать від екологічних умов вирощування, строків і способів
сівби, доз азотних добрив та інших технологічних прийомів
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[2]. Проте, в умовах південної частини західного Лісостепу
України вплив технологічних прийомів, а зокрема – строків
сівби і ширини міжрядь та відстань між рослинами в рядку,
на формування величини і якості врожаю нагідок лікарських
вивчено недостатньо. Ці питання потребують більш глибокого
наукового обґрунтування з метою розроблення нових та удосконалення існуючих моделей технологій вирощування культури в умовах регіону.
Постановка завдання. Встановити залежність рівня урожайності нагідок лікарських від строків сівби, ширини міжрядь та відстані між рослинами в рядку.
Методика досліджень. Спостереження за процесами
формування елементів продуктивності рослин нагідок лікарських проведено у 2007-2009 рр. в трифакторному польовому
досліді залежно від різних строків сівби, ширини міжрядь і
відстані між рослинами в рядку в умовах Лісостепу західного
України. У досліді вивчали дію та взаємодію трьох факторів:
А – строки сівби (сівба при рівні термічного режиму ґрунту
4-6, 6-8ºС на глибині загортання насіння; В – ширина міжрядь (15, 30, 45, 60 см); С – відстань між рослинами в рядку
(5, 10, 15, 20 см).
Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений чорноземом вилугуваним. Ґрунт можна характеризувати як
середньо-окультурений, який для вирощування високих врожаїв сільськогосподарських культур потребує достатнього
внесення мінеральних та органічних добрив.
За комплексом гідротермічних характеристик у досліджувані роки склалися сприятливі умови для росту, розвитку і формування високого рівня продуктивності рослин
нагідок лікарських.
Результати досліджень. Максимальні рівні врожайності
суцвіть нагідок лікарських в середньому за роки досліджень –
1,20-2,17 т/га, формувалися на варіантах із сівбою в другий
строк – при рівні термічного режиму (РТР) ґрунту 6-8°С на
глибині загортання насіння. Ці показники були більшими на
0,16-0,24 т/га порівняно із варіантами першого строку сівби
(при РТР ґрунту – 4-6°С на глибині загортання насіння). За
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контроль у досліді було прийнято варіант із відстанню між
рослинами 5 см при ширині міжрядь 45 см в перший строк. У
середньому за роки досліджень урожайність на контролі складала 1,41 ц/га. За другого строку сівби урожайність на варіанті з шириною міжрядь 45 см і відстанню між рослинами в
рядку 5 см підвищувалася до 1,54 т/га (рис. 1).

Рис. 1. Урожайність суцвіть нагідок лікарських залежно від
впливу ширини міжрядь і відстані між рослинами в рядку
другого строку сівби (середнє за 2007-2009 рр.)

З метою більш достовірної оцінки впливу погодних умов
років вирощування на величину врожайності суцвіть нагідок
лікарських застосовано регресійний аналіз середньорічних даних результатів досліджень. Таким чином, регресія величини
врожайності нагідок лікарських (у1) залежно від суми активних температур за вегетаційний період (х1) та суми опадів за
вегетаційний період (х2) описується рівнянням (1):
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.

(1)

При цьому, коефіцієнт множинної кореляції R=0,931. Парні коефіцієнти кореляції (r) між урожайністю і сумою активних
температур за вегетаційний період та сумою опадів за вегетаційний період складають, відповідно 0,931 та 0,285. Таким
чином, між рівнем врожайності суцвіть і сумою активних температур за вегетаційний період нагідок лікарських існує тісний зв’язок.
Регресія урожайності (у2) від суми активних температур
(х3) та суми опадів (х4) за період від сівби до сходів дозволяє
більш чітко виділити вплив строку сівби на величину результуючого показника. Вона описується ступеневим рівнянням (2):

y2  84,7840 x3( 0, 4654 )  x4( 0,5103) .

(2)

Таблиця 1
Вплив кількості суцвіть і маси одного суцвіття
на врожайність нагідок лікарських
Показник

Коефіцієнт кореляції

Кількість суцвіть на 1 га

0,940 ±0,061

Маса 1 суцвіття

0,763 ±0,112

При відстані між рослинами 10 см маса одного суцвіття
нижче за аналогічний показник при відстані між рослинами 20
см усього на 6-10%, тоді як врожайність при цьому підвищується на 18-44%, що робить цю площу живлення ефективною і при
ручному зборі суцвіть.
При вивченні впливу гідротермічних умов на врожайність
суцвіть ми аналізували суму опадів і середньодобову температуру повітря за певні періоди вегетації (табл. 2).
На врожайність суцвіть чинить великий вплив сума опадів
за травень і літні місяці (г = 0,89 ± 0,08). Сума опадів за період
цвітіння не мала достовірного кореляційного зв'язку з урожайністю, оскільки в останньому місяці цвітіння навіть щедрі опади вже не чинили великого впливу на врожайність (у цей період
припинявся приріст листкової поверхні і біомаси рослин).
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Таблиця 2
Залежність врожайності суцвіть нагідок
лікарських від гідротермічних умов
Коефіцієнт кореляції
врожайність
суцвіть

маса одного
суцвіття

кількість
суцвіть

Сума опадів за вегетаційний період

0,61 ± 0,14

0,69 ± 0,13

-0,53 ± 0,15

Сума опадів за період цвітіння

- 0,02 ±0,17

0,10 ± 0, 1 7

-0,02 ± 0, 17

Сума опадів за травень - серпень

0,89 ± 0,08

0,91 ± 0,07

0,75 ± 0, 11

Середньодобова температура
за вегетаційний період

- 0,52 ± 0,15

-0,61 ± 0,14

-0,46 ± 0,15

Середньодобова температура
за травень - серпень

- 0,55 ± 0,14

-0,64 ± 0,13

-0,49 ± 0,15

Середньодобова температура
за період цвітіння

- 0,75 ± 0,11

-0,80 ± 0,10

-0,64 ± 0,13

Сума опадів за травень–серпень дозволяє якнайповніше показати зв'язок цього чинника з показниками, що
формують врожайність, – масою одного суцвіття і кількістю суцвіть.
О.Ф. Мелконова і Л.М. Апашева [3] відмічають підвищення махровості суцвіть у вологі і прохолодні роки. Відомо,
що маса махрового суцвіття більша, ніж маса немахрового.
Нами встановлено високу кореляційну залежність між кількістю опадів і масою одного суцвіття (r = 0,9041±0,072). Ця
залежність практично прямолінійна і описується рівнянням
регресії (рис. 2):
y = 0,0014 x – 0,2503,

(3)

де y – маса одного суцвіття, г;
x – сума опадів за травень-жовтень, мм.
З цього рівняння регресії виходить, що збільшення опадів
на 100 мм підвищує масу одного суцвіття на 0,14 г, тобто на
1,5-2 %, що може дати надбавку урожаю сухих суцвіть на
25-40 кг/га.
Негативна кореляція середньодобової температури на
структуру урожаю нагідок лікарських пояснюється тим, що
при щедрих опадах, як правило, температура повітря знижується (ці показники пов'язані між собою високою негативною
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кореляційною залежністю). Температура в даному випадку не
була лімітуючим чинником.

Рис. 3. Залежність повітряно-сухої маси одного
суцвіття нагідок лікарських від суми опадів

Висновки. У середньому за роки досліджень найбільш
сприятливі умови для росту, розвитку і формування високих
врожаїв суцвіть нагідок лікарських формувалися на варіантах
досліду із висіванням насіння із шириною міжрядь 30 см і відстанню між рослинами 10 см в другий строк – при РТР ґрунту
6-8°С на глибині висіву.
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МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ОБОЛОНКОВИХ
КОНСТРУКЦIЙ (МЕМБРАН) СИЛОСIВ
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
Л.П. Шебаніна, кандидат технічних наук, доцент
В.Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет
У статті розглянуто методику розрахунку оболонкових конструкцій (мембран) силосів з урахуванням нелінійності діючого навантаження від зерна. Розглянуто дві марки сталі – фінську та
вітчизняну.
Ключові слова: силос, пружно-деформований стан, мембрана,
несуча здатність.

Основне завдання дослiджень зводиться до забезпечення
двох основних вимог до конструкцій силосів – надiйностi їх
експлуатації, ефективностi їх виготовлення та збірки із застосуванням болтових з’єднань.
Питання технології виготовлення та монтажу конструкцій
з болтовими з’єднаннями сьогодні ще не вирішено у повному
обсязі і об’єм їх застосування в Україні складає десь 30%, що
значно відстає від об’єму застосування їх у високорозвинутих
країнах, де він складає більше 75%.
У процесі виконання досліджень планується удосконалити
існуючі технічні рішення з оформленням матеріалів на отримання патентів.
Розрахункову схему силосу наведено на рис.1. Конструкцію силосу змодульовано із прямокутних кінцевих елементів.
Розрахунок виконувався за допомогою обчислювального
комплексу SCAD, розробки Українського інституту досліджень
навколишнього середовища та ресурсів, версія 7.29, 2001 р.
Загальна кількість вузлів у розрахунковій схемі дорівнює
876, а кількість кінцевих елементів – 2288. Такий розподіл є
достатнім для задовільної точності розрахунку, тобто пружноВісник аграрної науки Причорномор’я,
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деформований стан (ПДС) у розглянутій моделі буде незначно
відрізнятися від дійсного.

Рис. 1. Розрахункова схема силосу

Розрахунок виконувався на дію навантаження від
власної конструкції силосу, навантаження від снігу та вітру, технологічних навантажень від зерна, відповідно до
вимог ДБН В.2.2-8-98 та матеріалів досліджень [1-7], без
урахування навантажень від кабелів термопідвісок та транспортерних галерей.
Особливістю цієї конструкції силосу є те, що вона буде
знаходитися під впливом напруження незалежно від того, діє
чи ні зовнішне навантаження на конструкцію. Застосування
цього стану для елементів каркасу силосу дозволяє регулювати зусилля у всіх елементах, не встановлючи окремі додаткові
попередньо-напружені елементи.
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Рис. 2. Номограма розподілу горизонтального тиску

Розподіл горизонтального тиску зерна на мембрану у вертикальній площині приймався згідно з номограмою на (рис. 2),
яка була одержана на підставі експериментальних досліджень,
виконаних Тахтамишевим С.Г. [6] ще у 1940 році. Нелінійність
тиску зерна у горизонтальній площині не враховувалася, тому
що доки не відомі чисельні значення такого розподілу і її причини. Це можна визначити тількі на грунті проведення комплексу натурних багаторічних випробувань.
У табл. наведено значення пружно-деформованого стану
елементів розрахованого силосу при використанні двох марок
сталі – RAGAL380 (Фінляндія) та С245 (Україна).
За даними виконаного розрахунку можна зробити попередній висновок, що напруги в елементах силосу не перевищують значення розрахункового опору матеріалу.
Для розроблення практичної методики розрахунку було
використано матеріали теоретичних та експериментальних
досліджень, наведених у роботах [1-7].
Циліндрична поверхня силосу в робочій стадії знаходиться
у напружному стані розтягу, завдяки чому значно підвищується міцність системи. Зона контакту циліндричної та конусВісник аграрної науки Причорномор’я,
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ної частин, як показали теоретичні дослідження, має значно
більшу деформативність, ніж інші зони.
Для перевірки граничної зони на відрив матеріалу ребра з
отвором пропонується використовувати формулу

Nb ≤ Run(a-d/2)≥t,

(1)

де а – відстань вздовж дії зусилля від краю ребра до центру
отвору.
Таблиця
Значення пружно-деформованого стану елементів силосу

sХ, кгс sY, кгс/
/см2
см2

Рекомендовані
товщини
мембран, мм
Сталь
Сталь
RAGAL380
С245

№ Ярусу

Y, м

PH,
тс/м2

N, тс

1

1.2

0.49

-0.57

231

24

1.4

1.7

2

2.4

0.97

-1.23

591

47

1.1

1.4

3

3.6

1.42

-1.98

886

57

1.1

1.4

4

4.8

1.85

-2.77

1127

63

1.1

1.4

5

6.0

2.26

-3.51

1343

49

1.2

1.4

6

7.2

2.65

-4.27

1488

19

1.3

1.5

7

8.4

3.02

-5.04

1610

-57

1.4

1.6

Рис. 3. Залежність товщини мембрани силосу залежно від висоти яруса.

У порівнянні зі звістними рішеннями [1] несучу здатність
розглянута конструкція має на 13-19% більшу.
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У порівнянні зі звістними рішеннями [1] розглянута конструкція має більшу несучу здатність на 13-19%.
Висновок.
Аналіз результатів розрахунків показує, що несуча
здатність мембрани перевищує несучу здатность примикаючих стержнів.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ И
СТРУКТУРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СТАТИЧЕСКИХ
ИНДУКЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ С
ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ МАГНИТОПРОВОДАМИ
О.О. Плахтырь, кандидат технических наук
Д.Л. Кошкин, кандидат технических наук
Николаевский государственній аграрный университет
Розглянуто особливості математичних моделей структурної оптимізації, показао можливості підвищення компактності і граничної
потужності просторових магнітних систем статичних індукційних пристроїв на основі магнітопроводів з паралельними утворюючими поверхнями стрижнів і обмоткових вікон.
Ключові слова: активна частина, структурна оптимізація, просторовий магнітопровід, математична модель, цільова функція, утворюючі поверхні, гранична потужність.

Постановка проблемы. В настоящее время основу
структур активной части трехфазных трансформаторов (далее «трансформаторов») составляют планарные магнитные
системы, которые являются предпочтительными при создании
мощных трансформаторов (прямоугольный габаритный объем
железнодорожной перевозки). Однако подобные системы по
удельной материалоемкости не удовлетворяют современным
требованиям. Также прямоугольная конфигурация трансформаторов и других статических индукционных устройств (СИУ)
с планарными магнитопроводами не удовлетворяет условиям
блочного агрегатирования систем электрооборудования, содержащих вращающиеся преобразователи.
Анализ последних исследований. Выполненные обзор и
анализ работ [1, 2, 6], а также материалы, опубликованные
авторами ранее [3, 4], показали, что при наличии вариантов и комбинаций конструкторско-технологических решений
активной части СИУ за все время их развития, отсутствуют количественный сопоставительный анализ или системная структурная оптимизация вариантов пространственных
магнитных систем.
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Вариант классификации и анализ конструктивнотехнологических особенностей пространственных магнитопроводов СИУ представлены в [3]. В качестве основных
признаков типа магнитопровода предлагается направление
магнитного потока стержней, а также форма и расположение образующих поверхностей (ОП) стержней и обмоточных
окон. В известных и впервые рассмотренных в [3–5]
пространственных магнитных системах плоские пересекающиеся, цилиндрические, а также параллельные ОП формируют стержни соответственно прямоугольного сечения, сечения
вписываемого в окружность, а также более сложного сечения
секторной или ромбической формы.
Цель исследования. В связи с необходимостью сопоставительного анализа вариантов схем и конфигураций
активных частей трансформаторов настоящее исследование
ставит задачу определения вида целевых функций (ЦФ) и
управляемых переменных для системной структурной оптимизации пространственных магнитных систем.
Изложение
основного
материала.
Существующие конструкторско-технологические решения стыковых
пространственных магнитопроводов (СПМ), в частности
(рис. 1, б) ограничивают предельную (по габариту железнодорожной перевозки) мощность трансформатора с магнитной
системой пространственной конфигурации относительно
низким диапазоном 6000…6500 кВ•А в связи с невысокой
компактностью.
Расчеты, приведенные в [3], показывают, что высокое
использование
контурного
объема
пространственными
магнитными системами (рис. 1, в, г, д) позволяет повысить
мощность трансформаторов (в габаритах перевозки) до
10000 и 12000 кВ•А соответственно в «сухом» и «масляном»
исполнениях при использовании СПМ с витыми ярмами и
шихтованными из идентичных листов электротехнической
стали стержнями (рис. 1, г), а также стержнями из витых
элементов (рис. 1, д).
Симметричные пространственные магнитные системы
отличаются пониженной материалоемкостью, удобством
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012

229
http://visnyk.mnau.edu.ua/

встраивания в цилиндрические блоки и позволяют решать задачи разработки электромеханических систем при жестких
ограничениях на массогабаритные характеристики узлов и
систем транспортных механизмов. Такие магнитные системы
представлены пятью видами схем активной части (рис. 2) и
различными типами и конструкторско-технологическими решениями магнитопроводов.

Рис. 1. Варианты планиметрии и конструкций стыковых пространственных
магнитопроводов с плоскими пересекающимися (а), цилиндрическими
(б) и параллельными (в, г, д) образующими поверхностями

Рис. 2. Аксиальная разомкнутая (а), радиальная разомкнутая (б),
радиальная замкнутая «треугольником» (в), аксиальная замкнутая
«звездой» (г) и аксиальная замкнутая «треугольником» (д)
схемы симметричных пространственных магнитных систем

Из источников научной и патентной информации следует,
что наибольшее конструктивно-технологическое развитие получили магнитные системы аксиального типа (рис. 2, г и д) с
замкнутыми СПМ и тремя признаками ОП (рис. 1).
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В пространственных магнитных системах с пересекающимися ОП стержни соединяются по схеме «звезда» (рис. 1,
а) и по схеме «треугольник», а в системах с цилиндрическими
ОП (рис. 1, б) и параллельными (рис. 1, в–д) стержни соединяются «треугольником». Очевидно, что форма и расположение ОП в пространстве оказывают существенное влияние на
технико-экономические показатели СИУ. При этом зависимости материалоемкости и суммарных потерь от вида ОП являются предметом аналитического исследования, а влияние
ОП на габаритные размеры СИУ очевидно. Параллельные ОП
обеспечивают снижение межосевого расстояния bмо и b'мо
геометрических центров сечений стержней (рис. 1, а и б) до
минимальной величины b"мо (рис. 1, в–д) и повышают компактность пространственной магнитной системы.
Основными количественными показателями технического уровня силовых трансформаторов являются минимум суммарных затрат Зт на производство и эксплуатацию
и стоимость Ст. Вероятные различия в Зт и Ст вариантов
пространственных магнитных систем с идентичными мощностями и параметрами электроэнергии определяются двумя
группами особенностей.
Первая группа представляет геометрические особенности
элементов активной части, обуславливающие отличия масс
электротехнической стали и меди обмоток, а также потерь холостого хода, короткого замыкания и реактивной мощности.
Вторая группа также оказывает непосредственное влияние
на материалоемкость и эксплуатационные характеристики
СИУ. К ней относятся общие особенности конструкции и назначения трансформатора («сухой», «масляный», повышенной
частоты…), а также особенности конструкции и технологии
изготовления (с принудительной вентиляцией, витой СПМ…).
Особенности второй группы характеризуются тем, что
их определение на стадии оптимизации пространственной
магнитной системы не представляется возможным в связи с противоречием основному требованию универсальности методики. Поэтому выполнение системной структурной
оптимизации упомянутых магнитных систем представляетВісник аграрної науки Причорномор’я,
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231
http://visnyk.mnau.edu.ua/

ся возможным на основе ЦФ и частных критериев оптимизации по минимумам массы или стоимости активной части
и основных потерь при наличии математических моделей с
идентичными для различных конструкций активной части
(рис. 1) управляемыми переменными. При этом наличие в
ЦФ исходных данных, технических требований (номинальной мощности, значений U1(2) и номинального изменения ∆U
напряжения…) и электромагнитных нагрузок (ЭМН) не удовлетворяет требованию универсальности математических моделей и затрудняет решение задачи структурной оптимизации
пространственных магнитных систем.
В известных математических моделях оптимизации
трансформаторов основными управляемыми переменными
являются ЭМН или связанные с ЭМН числа витков обмоток,
а также диаметр круговой образующей сечения стержня или
соотношение размеров сторон стержня прямоугольного сечения, что усложняет унификацию математических моделей
пространственных магнитных систем различной конфигурации. Рациональные диапазоны изменения ЭМН – индукции
стержня Вс и плотностей токов Jо1(2) первичной (вторичной)
обмоток известны из практики. Однако указанные диапазоны
зависят от ряда факторов (номинальной мощности Sн, частоты
сети f, типа системы охлаждения…). Отмеченные обстоятельства указывают на необходимость исключения применения
ЭМН в качестве управляемых переменных обобщенных математических моделей системной структурной оптимизации.
Поэтому в методике оптимизации основное внимание должно быть уделено структуре активной части, то есть стерео- и
планиметрическим особенностям магнитной системы, а в
математической модели должны использоваться геометрические управляемые переменные, универсальные для всех
конструктивных схем (рис. 2).
Указанным условиям удовлетворяют модели с тремя геометрическими управляемыми переменными: отношением am
наружного Дн и внутреннего Дв диаметров контурных окружностей, центральным углом αс стержней магнитопроводов
(рис. 1), а также отношением λо высоты hо и ширины bо обмо232
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точного окна [4, 5]. В указанных математических моделях ЦФ
представляются в виде произведения двух частей Fид и kцфi
Fцф=Fид(Sн, U1, U2, Bc, f, Jo1, Jo2, kзо)kцфi(λо, am, αc),

(1)

где kзо – коэффициент заполнения обмоточного окна медью.
Первая часть ЦФ в виде Fид отображает исходные данные
и ЭМН и является неизменной для сравниваемых магнитных
систем, а также для относительных коэффициентов kцфi изменения соответственно массы, стоимости или основных
потерь активной части. Вторая часть в виде kцфi обеспечивает структурную оптимизацию на основе экстремумов
частных ЦФ.
Функции вида (1) также могут использоваться для
поэтапной параметрической оптимизации трансформаторов.
На первом этапе посредством kцфi определяются оптимальные
геометрические соотношения активной части пространственной магнитной системы, а на втором и возможных последующих этапах осуществляется параметрическая оптимизация
трансформаторов при заданных проектных ограничениях (напряжение короткого замыкания, превышение температуры…).
Пример функциональной зависимости kцфi в виде относительного коэффициента km изменения массы активной части
реального трансформатора (рис. 3, а) со СПМ (рис. 1, в) при
фиксированном значении αс=20◦ представлен на рис. 3, б.
Выводы. 1. В результате исследования в качестве
управляемых переменных были выбраны центральный угол
стержня αс, отношение параметров обмоточного окна λо и
соотношение внутреннего и внешнего диаметров магнитопровода am. 2. Полученные функциональные зависимости
коэффициента изменения массы активной части km от am
показывают, что минимальная масса магнитопровода может
быть получена при am = 1,8 при различных значениях λо. 3.
Сравнительный анализ ЦФ (1) различных конструктивных
схем активных частей (рис. 2) и значений экстремумов kцфi
показывают преимущества компактных магнитных систем с
параллельными ОП (рис. 1, в, г, д).
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
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Рис. 3. Общий вид (а) и зависимости коэффициента изменения массы
активной части (б) от геометрических управляемых переменных
трехфазного трансформатора схемы (рис. 2, в) мощностью 6,3 кВ∙А
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Методом спекл-фотографії проведені дослідження деформованого
стану поверхні вібруючої лопатки ГТД на основних резонансних формах коливань. Для оцінки достовірності результатів проведено порівняння отриманих даних з результатами електротензометрування.
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та форми коливань.

Постановка проблеми. Підвищення ефективності сучасних турбомашин супроводжується підвищенням навантажень на їх деталі. В газотурбінних двигунах (ГТД),
компресорах, вентиляторах в найбільш критичних умовах
працюють робочі лопатки. Статичне навантаження лопатки в полі відцентрових сил, нерівномірність газового потоку,
який призводить до її резонансної вібрації, є причиною значної частини аварій лопаткового апарату турбомашин. Тому
визначення динамічного напружено-деформованого стану
(НДС) робочих лопаток є обов'язковим як при натурних, так і
при стендових віброрезонансних випробовуваннях [1].
Експериментально визначити напруження матеріалу лопатки в умовах працюючої машини можна тільки електротензометрами. Але обмеження, що накладаються на мінімальні
розміри тензодатчиків та максимальну кількість каналів передачі інформації, вимагають розмістити тензодатчики на
лопатці в зонах локалізації максимальних вібродеформацій.
Для цього необхідно провести попередні дослідження з визначення поля вібропереміщень та деформацій на всій поверхні пера лопатки для основних власних форм коливань.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення
амплітуд коливань та НДС в окремих точках вібруючої лопатки проводять за допомогою різноманітних датчиків: механічних, акустичних, оптичних, ємнісних, п'єзоелектричних,
трансформаторних, електрорезисторних [2]. Але відновлення
за результатами таких вимірювань форми коливань і обчислення поля вібродеформацій по всій поверхні лопатки в цілому являє собою дуже трудомісткий процес. Тому сьогодні
для розв'язку цих задач все ширше використовують інтерферометричні методи, такі як метод голографічної і спеклінтерферометрії [3].
Голографічний інтерферометр дійсно дозволяє визначити поле переміщень по поверхні вібруючого об'єкту і за
цими даними провести обчислення вібродеформацій. Але
реалізація трьохкомпонентного голографічного інтерферометра та процедура розшифровки інтерферограм є достатньо складною [4].
Тому в роботі [5] авторами запропоновано методику експериментального визначення напружено-деформованого
стану поверхні твердого тіла за допомогою спекл-фотографії,
описано створений лазерний стенд та апаратурний комплекс,
що забезпечує реалізацію розробленої методики. У роботі [6]
проведено тестування цієї методики при статичному згині
консольного бруса та віброрезонансному навантаженні прямокутної пластини, жорстко закріпленої по одному краю. Доведено доцільність і ефективність використання створеного
стенду та розробленої методики для визначення напруженодеформованого стану елементів конструкцій.
Метою даної роботи є дослідження методом спеклфотографії деформованого стану поверхні вібруючої лопатки
ГТД на основних резонансних формах коливань і перевірка
достовірності отриманих даних.
Визначення деформованого стану лопатки ГТД.
На лазерному стенді досліджувана лопатка жорстко закріплювалася в кореневому перерізі за допомогою спеціального затискного пристрою з вмонтованим в нього
п’єзовіброзбуджувачем (рис.1). Оптичну схему установки, її
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апаратурне забезпечення та методика проведення експерименту наведено у роботі [5].

Рис.1. Лопатка в затискному пристрої. 1-лопатка ГТД;
2-затискний пристрій : 3-віброзбуджувач

При вібрації лопатки найбільші значення приймає компонента вібропереміщення і, звичайно, визначається з найбільшою точністю. Тому для визначення деформованого стану
її поверхні доцільно застосувати диференціальне рівняння зігнутої осі балки [7]. З нього витікає, що лінійну деформацію
вздовж осі балки на її поверхні можна визначити з виразу:

,

де

(1)

– відстань від поверхні до осі.

Лопатку у першому наближенні можна вважати балкою
зі змінною товщиною як вздовж осі Z, так і вздовж осі X [8].
Але у випадку сильно закручених лопаток співвідношення (1)
дає значні похибки. Для такого типу лопаток необхідно знати розташування нейтральної осі. Положення нейтральної осі
відносно осі X будемо характеризувати кутом γ. Через точку
поверхні лопатки проведемо осі X2 та y2 (рис. 2), де вісь x2 паралельна нейтральній осі, вісь y2 – до неї перпендикулярна.
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Рис.2. Визначення розташування нейтральної осі лопатки

Переміщення точки M в площині, перпендикулярній осі
z, буде :
.

(2)

Продиференціювавши двічі по z вираз (2) (кут γ , як і компоненти переміщень Ux та Uy, є функціями координати ) і використовуючи формулу (1), отримаємо співвідношення для
визначення деформації εz на поверхні лопатки.

, (3)
де t – відстань від точки M до нейтральної осі;
γz, ↓γ↑◦ – відповідно перша і друга похідна від кута γ по координаті z.
Розглянемо частинні випадки:
1. Нехай γ=0, тоді
.
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2. Нехай γ=const, тоді (5)
.

(5)

3. Нехай між кутом γ і координатою z існує лінійна залеж, тоді
,
,
.
ність
Враховуючи це, отримуємо:

.(6)

+

Для практичного застосування виразів (4) – (6) значення
переміщень Ux та Uy згладжувалися поліномом четвертого порядку, за допомогою якого аналітично визначались перша і
друга похідні. Аналогічно знайдено вирази для γ'z, і ↓γ↑◦ .
На рис. 3 представлено результати визначення за даною
методикою лінійних деформацій пера лопатки ГТД на першій
згинній (а), першій крутильній (б), другій згинній (в) та другій
крутильній (г) формах коливань.

Рис.3. Розподіл деформацій вздовж вхідної кромки лопатки:
а – перша згинна форма; б – перша крутильна форма;
в – друга згинна форма; г – друга крутильна форма.
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Відфільтровані вздовж осі z зображення лопатки покриті
смугами, яким відповідають однакові значення перших похідних

, тобто кутів повороту пера в вертикальній площині.

Для отримання чисельних даних обробка розфокусованих
спекл-фотографій проводилася поточковим скануванням.
На графіках суцільною лінією показано обчислений за
цими даними розподіл нормованих значень деформацій
вздовж вхідної кромки лопатки. Для порівняння пунктирною
лінією наведено дані електротензометрування.
Висновок. Співпадіння форми епюр і положень екстремальних точок свідчить про достовірність результатів.
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КАВІТАЦІЯ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСАХ ТВАРИННИЦТВА
О.С. Шкатов, кандидат технічних наук, доцент
Т.Б. Гур'єва, старший викладач
Миколаївський державний аграрний університет
Розглянуто можливості використання кавітаційної обробки технологічних середовищ у тваринництві.
Ключові слова: кавітація, технологічне середовище, кавітатор,
акустичний випромінювач, високовольтний розряд, кавітаційний
пухирець, типова гравітаційна енергетична установка (ТГЕУ).

Вступ. У технологічних процесах тваринництва маємо різні технологічні середовища (вода, кормосуміші, молоко, гній
тощо), з якими працює різноманітне технологічне обладнання.
Серійне обладнання, яке протягом тривалого часу використовується у відповідних технологічних процесах тваринництва, не
завжди забезпечує необхідну якість обробки, енерго і металомістким, відзначається низькою надійністю в експлуатації [1].
Аналізуючи науково-технічну інформацію і вивчаючи досвід закордонних фахівців, вітчизняні науковці звернули увагу
на кавітацію, яка виникає у тих випадках, коли тиск у будьяких місцях рідини знижується настільки, що стає меншим за
тиск насичення, який відповідає випаровуванню рідини при
даній температурі. При цьому у рідинному середовищі виникають мікроскопічні пухирці з незвичайними властивостями.
Це негативне явище було причиною швидкого зносу робочих
органів машин, доки не навчилися ним керувати, використовуючи з реальною користю [1], для якісного обеззаражування,
гомогенізації, змішування технологічних середовищ і т. ін.
Викладення основного матеріалу. Гідродинамічні і теплофізичні ефекти кавітації використовують в кавітаційних
технологіях спеціальні кавітаційні апарати [1,2], які дозволяють
здійснювати сучасні, прогресивні технології тваринництва.
Застосування кавітаційно обробленої води дозволяє отримати приріст урожаю кормових культур (кукурудзи, коренеплодів,
соняшнику) до 30% при одночасному зниженні захворюваності
Вісник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, т.1 – 2012

241
http://visnyk.mnau.edu.ua/

рослин [3]. Основними факторами, які впливають на отриманий ефект, є підвищений вміст кисню в обробленій воді, а також складні фізико-хімічні процеси, які протікають у воді під
впливом кавітації [3].
Отриманий результат підтверджують своїми дослідами російські науковці сибірського федерального університету, які
застосували кавітаційну технологію з ефективністю 15 – 20%,
використовуючи кавітаційно-оброблену воду в якості питної в
тваринництві і при вирощуванні мальків риб з ікри.
Барнаульський новатор А.Д. Петраков під час досліджень
отримав неочікуваний ефект від застосування кавітації в приготуванні високоживильних кормових сумішей з відходів рослинництва (солома, лузга гречки). У всіх цих продуктах в ході
кавітаційної обробки проходять унікальні хімічні реакції, в
результаті яких підвищується вміст протеїнів, жирів та інших
легкозасвоюваних речовин, а це означає, що та енергія, яку раніше тварина витрачала на засвоювання малоцінних кормів,
тепер перетворюється в додаткові надої і прибавки маси [3].
На собівартість продукції тваринництва негативно впливає
використання дорогих купованих комбікормів, що робить тваринництво нерентабельним. З метою уникнення негативних
явищ при приготуванні кормових сумішей [3] доцільно отримувати їх на місці споживання і з власної сировини за допомогою
кавітаційних технологій, закуповуючи тільки премікси.
За останні 10 років у доступному фонді науково-технічної
інформації відсутні дані про застосування кавітаційної обробки
молока. Таким чином, проблема отримання білкових продуктів
з молочної суміші, яка піддавалася кавітаційному впливу, є ще
не дослідженою.
Російські науковці проводили дослідження впливу кавітаційної обробки на молочну сировину, яку потім застосовували
для приготування сирів, в результаті було отримано збільшення
на 5% виходу якісного сиру.
Вибір кавітаційних пристроїв для кавітаційної обробки
технологічних середовищ необхідно проводити згідно з технікоекономічними розрахунками у кожному конкретному випадку.
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Згідно з класифікацією кавітаційних пристроїв, для обробки технологічних середовищ існують чотири групи конструкцій [6].
До першої групи відносять пристрої, в яких кавітація
утворюється за рахунок різкої зміни геометрії течії. Внаслідок
місцевого зниження тиску в потоці середовища розвивається
гідродинамічна кавітація. Зміна геометрії течії досягається вибором форми проточної камери пристрою або розміщенням в
потоці тіл обтікання – кавітаторів. Збудження кавітації здійснюється кавітатором, який обертається. Ці пристрої конструктивно прості, надійні, зручні, високопродуктивні ( до 100 м3/
год.), з широкими технологічними властивостями [1,2].
У промисловості ефективно експлуатуються кавітаційні
пристрої, найперспективнішими з яких є проточні пристрої
динамічного типу [6]. Простота конструкції дає їм суттєві переваги перед іншими.
Оброблюване рідке середовище (гній, рідкі кормосуміші,
молоко) надходить у проточну циліндричну камеру і натікає на
розміщений в ній кавітатор конусоподібної форми, повернений
меншою основою назустріч потоку. Потрапляючи в спеціальні прорізи кавітатора, потік рідини закручується і за рахунок
збільшення швидкості утворюється кавітаційний режим течії,
змушуючи кавітатор обертатися. За кавітатором утворюються кавітаційні каверни, що переміщуються по гвинтовій лінії
і генерують поле кавітаційних пухирців, які насичують потік
середовища по всьому об’єму проточної камери змішувача або
гомогенізатора. У проточній камері на виході за кавітатором
розміщують конічний насадок, який звужує потік рідини, зростає швидкість потоку і знижується гідростатичний тиск. За таких умов маємо на виході з камери потік з досить великими
пухирцями. Схлопуючись, кавітаційні пухирці утворюють пульсуючі ударні хвилі, що інтенсифікують процес перемішування.
Переміщуючи кавітатор вздовж проточної камери, змінюють
довжину кавітаційної зони [6].
До другої групи належать пристрої, в яких кавітація
генерується періодичною зміною тиску рідини гідродинамічним шляхом. Ці пристрої конструктивно прості, їх проВісник аграрної науки Причорномор’я,
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дуктивність не перевищує 30 м3/ год., розповсюджені в
переробній промисловості [3].
Кавітаційні пристрої третьої групи працюють з акустичним
випромінювачем в ультразвуковому спектрі часток, низькопродуктивні (до 30 м3/ год.) і мають у складі коштовний УЗ
генератор [4].
Четверта група включає пристрої, які використовують високовольтний розряд в рідині [5], в технологічних лініях тваринництва такі апарати не використовують. Однак, як четверта
група, так і всі вище перераховані пристрої для кавітаційної
обробки технологічних середовищ, безсумнівно, знайдуть широке застосування у випадку освоєння інноваційної технології
отримання електроенергії на типових гравітаційних установках (ТГЕУ), які дозволять вказаним пристроям підвищити на
порядок свою економічність [7].
Висновки. Застосовуючи кавітаційну технологію в сучасних технологічних процесах тваринництва, можна отримати
стійкі водні розчини, емульсії, суспензії, підвищити якість
води, кормових сумішей, добрив, урожайність сільськогосподарських культур.
Енергоефективність і екологічна безпека технологічних
процесів, побудованих на ефектах кавітації, доказують їх подальшу перспективність у майбутньому.
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ВПЛИВ ЗАКОНУ РЕГУЛЮВАННЯ
НА ДIАПАЗОН КЕРУВАННЯ
Д.Ю. Шарейко, кандидат технічних наук, доцент
I.Ю. Гріднєв, магістр
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова
У статті наведено аналіз двоконтурної системи підпорядкованого
регулювання електроприводом постійного струму з метою отримання аналітичної залежності між діапазоном керування електропривода
і типом регуляторів, які в ньому застосовані. Проведено чисельний
експеримент з дослідження динамічних характеристик електропривода з різними регуляторами.
Ключові слова: електропривод, діапазон керування, спад швидкості, настройка регуляторів.

Актуальність проблеми. Застосування різних регуляторів в електроприводах (ЕП), з одного боку, примушує систему
керування відповідати показникам якості, що наведені в початкових даних для синтезу, з другого боку – може впливати
на погіршення жорсткості характеристик ЕП на зазначеному діапазоні керування. Як правило, ці задачі розглядаються
окремо, але у сучасних системах із застосуванням комплектних електроприводів (КЕП) необхідно розглядати їх у комплексі з урахуванням умов технологічного процесу.
Метою нашого дослідження є визначення аналітичної
залежності, яка б зв`язувала діапазон керування ЕП з типами
регуляторів, що там встановлюються.
Результати дослідження. Дослідження проведено на
прикладі електропривода постійного струму, що побудований
за принципом двоконтурного підпорядкованого регулювання
обертами вала двигуна постійного струму (ДПС) за допомогою
зміни напруги його живлення тиристорним перетворювачем
(ТП) (рис. 1). Для аналізу діапазону керування розглянемо математичну модель системи ТП – ДПС (рис. 2).
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Рис. 1. Система підпорядкованого регулювання ТП — ДПС

Рис. 2. Математична модель системи ТП - ДПС

Як відомо з [1], діапазон керування привода визначається
як номінальна швидкість (для однозонного регулювання) чи
максимальна (для двозонного) віднесена до мінімальної, яку
може підтримувати привод за умови навантаження номінальним моментом, тобто Dωн/ωмін . Відносна точність регулювання
швидкості визначається через відносну похибку регулювання
. Звідки діапазон можна представити як:
.

(1)

– статичний спад швидкості замкненої системи, що
де
залежить від параметрів приводу та його системи керування.
Встановимо залежність діапазону керування від параметрів регуляторів системи за рахунок визначення
через
параметри приводу. Для цього розглянемо передаточну функ246
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цію системи керування (рис. 2) за збуренням
визначимо
в динаміці як:

, звідки

.

(2)

.

(3)

Спад швидкості розімкненої системи:

Отже, з виразів (2) та (3) видно, що
Лапласа p = 0, тобто t→∞) матиме вид:

в статиці (оператор

(4)

.

Таким чином, діапазон керування визначатиметься з (1)
та (4) як:
(5)

.

Тоді результуючий вираз для діапазону отримаємо з (5)
розписавши W ЗБ(0) – з урахуванням передаточних функцій
(ПФ) регуляторів:
.

(6)

де Wpc(0), Wрш(0) - ПФ регуляторів струму та швидкості при
p = 0.
Проаналізуємо (6) для різних типів регуляторів системи
(рис. 2).
П-регулятор швидкості та ПI-регулятор струму з такими ПФ:
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;

Wрш(р)=Крш.

(7)

У такому випадку діапазон керування системи визначимо, підставивши вирази (7) в (6):
(8)

.

Як видно з (8), його величина пропорційна коефіцієнту
підсилення П-регулятора швидкості. На рис. 3 можна бачити графіки статичного спаду швидкості при раптовому накиді навантаження за умови відсутності задаючого впливу
для двигунів Lenze MGFQU різної потужності з П-регулятором
швидкості, настроєним на технічний оптимум.

ω/ωН , в.о.

P = 10.2
P = 29.1
P = 61.6
P = 82 кВ

Час процесу, с
Рис. 3. Статичний спад швидкості при накиді навантаження

При настройці на технічний оптимум [2] Крш можна визначити як:
.

(9)

Тобто діапазон виражатиметься з (8) при урахуванні (9):
248
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.

(10)

де а – коефіцієнт оптимізації (для технічного оптимуму
а = 2).
Для аналізу виразу (10) було використано Matlab, де розглянуто систему для різних реальних параметрів двигунів та тиристорних перетворювачів, що випускаються промисловістю.
При а = 2 та відносній похибці регулювання Д = 10% діапазон
не перевищує значення D≤10 . За рахунок зміни коефіцієнта
оптимізації а можна підвищити діапазон до приблизних значень у 40 – 50. Але при цьому суттєво погіршується динаміка системи, що приводить до збільшення перерегулювання до
60% та підвищення коливальності системи. Це приводить систему до границі стійкості, що робить неможливим використання такого підходу збільшення діапазону на практиці.
ПД-регулятор швидкості та ПI-регулятор струму з такими ПФ:
;

.

(11)

Діапазон керування системи визначимо з (6) та (11) як:

.

(12)

Як і в попередньому випадку, збільшення коефіцієнту підсилення дозволяє збільшувати діапазон. Але різниця для ПДрегулятору полягає в тому, що за рахунок диференцюючої
складової можна впливати на запас стійкості системи, а тому
стає можливим збільшення підсилюючої складової в дещо більших межах у порівнянні з П-регулятором (рис. 4).
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Рис. 4. Частотні характеристики з ПД-регулятором

За результатами чисельного експерименту для різних
двигунів вдавалося збільшувати діапазон приблизно до
100 і при цьому мати перерегулювання 50 – 60% та підвищену коливальність. З практичної точки зору, такий
підхід також не є задовільним, хоча і забезпечує певне
збільшення діапазону.
ПI-регулятор швидкості та ПI-регулятор струму з такими ПФ:

;

.

(13)

У цьому випадку діапазон за виразом (6) та (13): D  
Ввід інтегралу до закону регулювання повністю знищує статичний спад швидкості [1], але при цьому не враховується динаміка системи (рис. 5).
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ω/ωН , в.о.

P = 10.2 кВт
P = 29.1 кВт
P = 61.6 кВт
P = 82

Час процесу,
Рис. 5. Динамічне відпрацювання ПI- регулятора

Рис. 6. Частотні характеристики з ПI-регулятором

Завдяки чисельному експерименту у системі Matlab, для
різних значень параметрів ПI-регулятора було визначено,
що зсув частоти зрізу праворуч суттєво покращує динамічне відпрацювання стрибку навантаження, а отже і збільшує
діапазон регулювання. Слід зазначити, що при цьому зменшуються запаси за фазою та амплітудою, що знижує ступінь
стійкості. За дослідними даними, при різних значеннях параметрів ПI-регулятора діапазон регулювання можна отримати в межах 150.
ПIД-регулятор швидкості та ПI-регулятор струму
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Застосування ПIД регулятора дозволить істотно покращити результати, адже він поєднує переваги ПI регулятора з відсутнею статичною похибкою та ПД регулятора, що дозволяє
корегувати запаси за фазою та амплітудою. На основі застосування можливостей інструментів Matlab, проведен чисельний
експеримент для різних значень параметрів ПIД-регулятора.
В моделі (рис. 2) було застосовано оптимізаційний блок Signal
Constraint, що впроваджує чисельний метод розрахунку бажаних коефіцієнтів, які дозволяють отримувати перехідний процес з урахуванням бажаних границь. Роботу блоку, за умови
відсутності задаючого впливу та при раптовому накиді навантаження у початковий момент часу (режим динамічного відпрацювання навантаження) для двигуна Lenze MGFQU 100-22
потужністю 10.2 кВт, представлено на рис. 7.

Рис. 7. Відпрацювання навантаження з ПIД-регулятором

Застосування такого підходу дозволяє знижати динамічний стрибок при навантаженні до значень, виражених у десятитисячних долях процента від номінальної швидкості. Це
свідчить про діапазон у межах 10000, але при цьому як і раніше спостерігаються характерні проблеми зі стійкістю.
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Висновки:
1) на підставі ЕП постійного стуму підпорядкованого регулювання отримано аналітичну залежність (6), яка зв`язує передаточні функції регуляторів і діапазон керування ЕП;
2) за допомогою аналітичної залежності (6) проведено чисельний експеримент, який свідчить, що глибоко регульований привод можна отримати за рахунок застосування ПІД
регулятора, але залежно від вимог технологічного процесу до
діапазону керування можна застосувати у кожному контурі
ПІ, ПД, П регулятор.
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Рассмотрены роль и место финансового контроля функционирования финансовой системы и механизма финансовой политики, выделены такие элементы системы финансового контроля аграрной сферы,
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ.
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на уровне райпотребсоюза потребительского общества с выделением
определенных приоритетов дальнейшего развития.

255
http://visnyk.mnau.edu.ua/

В.Т. Гаврилюк. ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ
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засушливым условиям, сорта на семенные цели.
В.В. Базалий, Е.А. Домарацкий, В.В. Артюшенко, В.И. Пичура. ОЦЕНКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ
ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ ОЗИМОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ.
В статье приведены результаты влияния предпосевной обработки семян пшеницы мягкой озимой биопрепаратами на повышение урожайности за счет улучшения посевных качеств зерна и выживаемость растений
озимой пшеницы. Проведена сравнительная характеристика сортов пшеницы мягкой озимой на повышение урожайности в зависимости от климатических условий и использования биопрепаратов. Впервые для оценки
влияния факторов на урожай пшеницы мягкой озимой был использован
нелинейный метод искусственных нейронных сетей.
В.А. Ушкаренко, А.П. Тищенко, С.В. Коковихин. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ РИСА С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУММАРНОГО ИСПАРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АР КРЫМ.
В статье приведены результаты научных исследований водного баланса риса в условиях АР Крым. Доказано преимущество использования
инструментального метода с использованием испарителей. Разработка
позволяет оптимизировать режим орошения риса и существенно уменьшить затраты поливной воды на единицу урожая
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А.В. Мельник, О.А. Дрозд. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЯБЛОК С ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ ИНГИБИТОРОМ
ЭТИЛЕНА.
Исследовано изменение плотности мякоти, содержания хлорофилла в кожице и уровня отражения от нее света при холодильном
хранении яблок сортов Айдаред, Голден Делишес, Джонаголд и Ренет
Симиренко с послеуборочной обработкой 1-метилциклопропеном.
Н.М. Осокина, Л.Л. Новак. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ НА СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ВЫХОД ЯБЛОЧНОГО СОКА.
Проведено исследование влияния условий и продолжительности
хранения яблок на размер естественной убыли, выход сока и его качество
во время их хранения на перерабатывающем предприятии.
В.Д. Солодкий, Р.И. Беспалько, И.И. Казимир. РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ
ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КАРПАТСКОГО РЕГИОНА.
На базе применения дистанционного зондирования Земли предложена программа действий по усовершенствованию управления природоохранной деятельностью в Украинских Карпатах и прилегающих регионах.
Н.В. Никончук, А.В. Дробитько. УРОЖАЙНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ
СОРТОВ ВИНОГРАДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГУЛЯТОРА РОСТА В
УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ.
Установлено влияние стимулятора роста Риверм на элементы урожайности и урожайность технических сортов винограда в условиях Николаевской области.
Н.А. Гаприндашвили. ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ
КИСЛОТЫ В ПЛОДАХ ГРУШИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИОКСИДАНТОВ.
Исследовалось влияние послеуборочной обработки антиоксидантными композициями природного происхождения на содержание аскорбиновой кислоты в плодах груши при хранении. Установлено, что обработка исследуемыми антиоксидантными композициями влияет на ее
содержание.
С.В. Сухар. ПРОДУКТИВНОСТЬ КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ В
ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ.
В статье изложены результаты исследования и оценки оптимальных
сроков сева календулы лекарственной при разных ширине междурядий и
расстоянии между растениями в ряду для получения максимальной продуктивности в условиях Лесостепи западной Украины.
В.С. Шебанин, Л.П. Шебанина, В.Г. Богза. МЕТОДИКА РАСЧЕТА
ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (МЕМБРАН) СИЛОСОВ.
В стаmье рассмотрена методика расчета оболочечных конструкций (мембран) силосов с учетом нелинейности действующей нагрузки
от зерна. Рассмотрены две марки стали – финская и отечественная.
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О.О. Плахтырь, Д.Л. Кошкин. ОПТИМИЗАЦИЯ СТАТИЧЕСКИХ
ИНДУКЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ МАГНИТОПРОВОДАМИ.
Рассмотрены особенности математических моделей структурной
оптимизации и показаны возможности повышения компактности и предельной мощности пространственных магнитных систем статических индукционных устройств на основе магнитопроводов с параллельными образующими поверхностями стержней и обмоточных окон.
А.Г. Руденко, Ю.Г. Золотой, И.Ю. Жук, Д.В. Довгань. ИССЛЕДОВАНИЕ
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЛОПАТОК МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ
СПЕКЛ–ФОТОГРАФИИ.
Методом спек л-фотографии проведены исследования деформированного сос тояния поверхнос ти вибрирующей лопатки Г ТД на
основных резонансных формах колебаний. Для оценки дос товернос ти результатов проведено сравнение полученных данных с результатами электротензометрирования.
А.С. Шкатов, Т.Б. Гурьева. КАВИТАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЖИВОТНОВОДСТВА.
Рассматриваются возможности применения кавитационной обработки технологических сред в животноводстве.
Д.Ю. Шарейко, И.Ю. Гриднев. ВЛИЯНИЕ ЗАКОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА ДИАПАЗОН УПРАВЛЕНИЯ.
В с татье приведен анализ двухконт урной сис темы подчиненного рег улирования электроприводом пос тоянного тока с целью получения аналитической зависимос ти меж ду диапазоном управления
электропривода и типом рег уляторов, которые в нем применены.
Проведен численный эксперимент по исследованию динамических
характерис тик электропривода с различными рег уляторами.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання
цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу
дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок
у даному напрямку.
Подається примірник тексту статті, підписаний авторами,
надрукований на папері форматом А4, а також електронний варіант на дискеті 3,5”, CD-ROM або електроною поштою. Обов’язково
подається: рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомості про автора.
Обсяг статті – до 6 повних сторінок. Розміри полів: ліве –
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.
Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word версії не ніжче версії 7.0. Шрифт статті – Times
New Roman Cyr, через інтервал 1,5, розмір – 14 рt.
Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відбивати 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 стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні
конструкції безособового речення, наприклад: “Досліджено…”,
“Розглянуто…”, “Установлено…” (наприклад, “Досліджено генетичні мінливості… Отримано задовільні результати…”).
Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках,
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити
після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.),
далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело,
то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках
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(наприклад, [4, 8,]. Не подавати в тексті розгорнутих посилань,
таких як (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000, – С.54)
(ГОСТ 7.1-84).
Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Вісника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело
і конкретну сторінку.
Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках
безпосередньо в тексті.
На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а
таблиці повинні мати заголовки.
Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за
допомогою функції “Створити рисунок”, а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунках виконувати засобами
Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в
них 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 тексту таблиці не менш ніж 12 кегль.
Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.
Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології (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 скорочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без
крапки.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.
Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й
бути оформлена 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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