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Постановка проблеми. Ефективна реалізація господарських рішень в умо-
вах ринкового середовища сьогодні неможлива без їх відповідного технічного, 
економічного та екологічного обґрунтування. Особливо це стосується природого-
сподарських галузей, у тому числі галузі меліоративного землеробства, де еколо-
гічна складова повинна мати вирішальне значення, оскільки екологічні фактори 
впливають як на результати діяльності господарського об’єкта, так і на навколи-
шнє природне середовище в межах його функціонування.  

Проте існуюча на сьогоднішній день система економічних та екологічних ро-
зрахунків має переважно статичний характер і не відображає реальний вплив 
технологічної (параметрів і конструкцій меліоративних систем) та екологічної 
(зокрема мінливих погодно-кліматичних умов регіону) складових на економічні 
показники результативності меліоративних проектів.   

Стан вивчення проблеми. Головним результатом діяльності меліоративних 
систем є врожайність сільськогосподарських культур, яка повинна не задаватись 
нормативно при розробці проектної документації, а визначатись диференційовано 
по природно-кліматичних зонах та окремих об’єктах. Величина врожайності ви-
значає і всі інші економічні та екологічні показники, які використовують для об-
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ґрунтування ефективності проектних рішень: поточні сільськогосподарські та 
експлуатаційні витрати, виручку, чистий доход, погодно-кліматичний ризик тощо. 

Тобто, для розрахунку реальної прогнозної врожайності по меліоративних 
об’єктах і, відповідно, всіх економічних показників для визначення загальної 
еколого-економічної ефективності господарських рішень необхідний комплекс 
імітаційних моделей, який дає змогу визначити потенційно можливу та ефективну 
(таку, що реально може бути досягнута) прогнозну врожайність у різні за тепло- і 
вологозабезпеченістю групи років на конкретному об’єкті.  

Вирішення такої складної міждисциплінарної проблеми ефективно можливе 
тільки на основі застосування системного підходу як методологічної основи та 
математичного моделювання складних природно-технічних процесів і як його 
невід’ємної складової.  

Свій вагомий внесок у розвиток, пропагування і поширення методології сис-
темного підходу до розв'язування складних проблем і задач взагалі, та у спорідне-
них галузях меліорації, водного і сільського господарства зокрема, внесли 
М.Г.Андерсон, Г.В.Воропаєв, Є.П.Галямин, Є.Є.Жуковський, Б.П.Карук, 
В.П.Остапчик, В.А.Платонов, Р.О.Полуектов, В.Г.Пряжинська, Л.М.Рекс, М.А. 
Хвесик і багато ін. [1,3,4,5,6,7,9 та ін.]. 

Завдання і методика досліджень. Моделювання господарських процесів у 
меліоративному виробництві потребує адекватного опису меліоративного проекту 
як складної системи (за визначенням різних авторів – „природно-господарської”, 
„природно-технічної”, „природно-економічної”, „метеоролого-економічної”, 
„еколого-економічної”). 

Тому оцінка еколого-економічної ефективності господарських рішень у сфе-
рі водорегулювання меліорованих земель, як складної еколого-економічної сис-
теми, на сучасному етапі розвитку економічної та меліоративної науки повинна 
здійснюватись шляхом моделювання системних характеристик об’єкта на основі 
комплексу прогнозно-імітаційних моделей.  

Взагалі системний підхід дає змогу розв’язати низку завдань, зокрема розк-
рити цілісність екосистем різного ієрархічного рівня, прослідкувати і передбачити 
зміни у властивостях основних компонентів екосистем під впливом антропогенної 
діяльності тощо. Оскільки  будь-яка екологічна система існує у відповідності з 
об’єктивними екологічними законами, то їх необхідно враховувати при здійсненні 
господарської діяльності, а особливо – при прогнозуванні наслідків здійснення 
такої діяльності. 

Системний підхід передбачає розгляд об’єкта аналізу як цілісного системно-
го утворення, диференційованої системи, компоненти якої динамічно врівноваже-
ні, і ґрунтується на таких принципах:  

1. Розгляд об'єкта діяльності як системи, тобто як обмеженої множини взає-
модіючих елементів. 

2. Визначення складу, структури й організації елементів і частин системи, 
виявлення головних зв'язків між ними. 

3. Виявлення зовнішніх зв'язків системи, виділення з них головних. 
4. Визначення функції системи і її ролі серед інших систем. 

5. Аналіз діалектики структури і функції системи. 
6. Виявлення на цій основі закономірностей і тенденцій розвитку системи. 
Системний аналіз – це науковий метод пізнання, що представляє собою пос-

лідовність дій з установлення структурних зв'язків між змінними або елементами 
досліджуваної системи. Спирається на комплекс загальнонаукових, експеримен-
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тальних, природничих, статистичних, математичних методів. Єдиної методики 
системного аналізу у наукових дослідженнях поки що немає. У практиці дослі-
джень він застосовується з використанням таких методик: процедур теорії дослі-
дження операцій, яка дає змогу дати кількісну оцінку об'єктам дослідження; ана-
лізу систем дослідження об'єктів в умовах невизначеності; системотехніки, яка 
включає проектування і синтез складних систем у процесі дослідження їх функці-
онування.  

При виконанні всіх етапів системного аналізу широко використовується мо-
делювання. Це дає змогу отримати інформацію про різні сторони функціонування 
системи в цілому та її окремих елементів, дослідити тривалість поведінки системи 
під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, досліджувати залежність кінцевих 
результатів роботи системи від її характеристик та вибрати оптимальний варіант.  

У процесах аналізу екологічних систем та прийняття рішень щодо діяльності 
в них надзвичайно важливими є побудова й використання низки системних хара-
ктеристик, які враховують особливості існуючої невизначеності та сценаріїв 
перманентних змін у екосистемах. Такі характеристики використовуються при 
моделюванні технічних, економічних й екологічних систем та прогнозуванні сце-
наріїв їх розвитку.  

Імітаційне моделювання - це процес конструювання моделі та постановки на 
ній експериментів з метою зрозуміти поведінку системи та оцінити (в рамках 
обмежень, що накладаються певними критеріями чи їх сукупністю) різноманітні 
стратегії, що забезпечують функціонування даної системи. Порівняно з іншими 
методами моделювання воно дає змогу розглянути більшу кількість альтернатив-
них варіантів і тим самим точніше спрогнозувати наслідки прийняття тих чи ін-
ших управлінських рішень, забезпечуючи можливість уникнути небажаних нас-
лідків і підвищити позитивний ефект від рішень, що приймаються.  

Результати досліджень. Системний підхід при проектуванні меліоративних 
об’єктів потребує обов’язкового сумісного розгляду усієї сукупності факторів: 
природних, технічних, сільськогосподарських, економічних, екологічних, соціа-
льних, психологічних, культурно-естетичних, історичних тощо, - в їх взає-
мозв’язку і взаємозалежності. 

Таким чином, комплекс математичних моделей, що адекватні головним еле-
ментам управляючої системи, а також явищам і процесам, які в ній відбуваються, 
дає змогу шляхом введення вихідної інформації оцінювати стан системи, визнача-
ти поточний стан динамічних характеристик цільової функції системи по відно-
шенню до обраних критеріїв управління, прогнозувати траєкторію фазових коор-
динат руху системи, планувати оптимальні управляючі рішення (в нашому випад-
ку - способи або схеми водорегулювання на меліорованих землях) і приймати 
відповідні рішення для підтримання системи в рамках (зоні) оптимуму, планувати 
розподіл ресурсів, особливо при їх нестачі або дефіциті, між конкуруючими 
об’єктами управління (полями, окремими водорегулюючими ділянками системи 
тощо) з орієнтуванням на досягнення максимальної ефективності функціонування 
системи за мінімального витрачання ресурсів і негативного впливу на оточуюче 
середовище та суміжні системи. 

Традиційним, уже класичним шляхом аналізу та вибору управлінських та го-
сподарських рішень є оптимiзацiйний пiдхiд. Він передбачає чітку (кількісно 
виражену у скалярному вигляді) формалізацію задачі управління, розробку моде-
лей процесів, що протікають в об’єкті, і моделей впливу на об’єкт. 

Формально модель для вибору рішень складається з цільової функції і набо-
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ру обмежень, одним з яких є власне модель об’єкта. Знаючи критерій оптимізації 
U  і моделі )(uF  впливу управлінських дій u  на критерій U , можна визначити 

оптимальне рішення 0U  як таке, що екстремізує відповідний критерій якості: 

  
  


u

uextrFUU 1
0 ,    (1) 

де  -область, в якій виконуються обмеження, що мають місце при реаліза-
ції моделі. 

Загальна структура розв’язання такого питання включає в себе вибір крите-
рію, формування умови й прийняття функції оптимізації, вибір структури розра-
хунків відповідно до рівня сформульованого завдання і, зрештою, побудову еко-
номіко-математичної моделі та її реалізацію. 

Але оптимізаційний підхід може бути реалізований тільки при чіткому фор-
мулюванні цілісної системної методології, глибокого знання поведінки системи, 
що оптимізується - її динаміки, критеріїв, що діють у системі в цілому та її підси-
стемах на кожному з етапів прийняття рішень. 

Фундаментальним питанням при постановці екстремальних задач є вибір 
критерію оптимальності, який повинен давати змогу якісно підходити до про-
гнозування й аналізу дієвості всіх елементів досліджуваної системи та можливих 
альтернатив рішень, що розглядаються. 

Будь-яка еколого-економічна система дискретного типу в загальному випад-
ку описується прямокутною матрицею розмірністю pi nn  , елементи якої у ви-

гляді «функції корисності»  PIuuip , , ini ,1 ; pn,1p 
 характеризують 

значення критерію U , що відповідають різним комбінаціям пар  PI , , коли 

прийняті рішення сукупності iI  , ini ,1  реалізуються за певних метеоро-

логічних умов у розрахункові за вологозабезпеченістю періоди вегетації сукупно-

сті  pP  , pnp ,1 . 

При цьому мають бути відомі (визначені або задані) значення повторюванос-

ті чи часток p , pnp ,1  можливого стану типових метеорологічних режимів у 

розрахункові періоди вегетації в межах проектного терміну функціонування сис-

теми, приведеного до 1, тобто: 



pn

p
p

1

1 . 

Тоді, дотримуючись байєсівського підходу, середні (у статистичному розу-
мінні) значення критерію оптимізації для кожного рішення з урахуванням кліма-
тологічної стратегії управління об'єктом у багаторічному перерізі будуть визна-
чатися за формулою [3]: 

 



pn

p
pi PIuU

1

,  ,     ini ,1 .    (2) 

Таким чином, моделі оптимізації природно-меліоративних режимів осушу-
ваних земель у загальному вигляді можуть бути представлені у вигляді необхід-
них умов та обмежень за визначеною, обгрунтованою і прийнятою до розгляду 
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сукупністю фізичних показників (критеріїв) оцінки водного і загального природ-
но-меліоративного режимів осушуваних земель: за режимом рівня ґрунтових вод 
(РГВ) або вологості грунту; величині, інтенсивності і направленості вологообмі-
ну; індексу радіаційного балансу тощо [8]. 

У принципі, застосування такого підходу для визначення екологічної доціль-
ності гідромеліорацій достатньою мірою узгоджуються з методом імітаційної 
оптимізації [2], який базується на принципі виведення результатів імітаційного 
моделювання на лімітуючі показники шляхом зміни режиму функціонування 
процесу через вплив на елементи його управління. 

Реалізація цього принципу здійснюється за схемою: 
ЕУ   МІА   ЛП, 
де ЕУ - елементи управління процесом, МІА - математичний імітаційний 

апарат, ЛП - лімітуючі показники. 
Виходячи зі специфіки оптимізації еколого-екологічних систем як складних 

природно-техногенних систем, даним методом передбачається виведення резуль-
татів імітаційного моделювання на один або декілька груп лімітуючих показників, 
що локалізуються в окремих її складових. Результатом оптимізації є інформація 
про оптимальні типи (конструкції) та параметри експлуатаційного режиму систе-
ми з урахуванням її технічного забезпечення, реконструкції, економічної доціль-
ності, зміни в часі лімітуючих показників. 

Як показує аналіз, усі складові загальної моделі оптимізації, такі, як еко-
логічні показники (критерії) водного і загального природно-меліоративного ре-
жимів осушуваних земель, визначаються прийнятими способами і схемами водо-
регулювання, є змінними і залежать від багатьох факторів, головними з яких є 
природно-кліматичні, грунтово-меліоративні, агротехнічні й інші умови об’єкта. 
Вони схематично можуть бути представлені у вигляді вихідних даних для поста-
новки й розв'язування означених оптимізаційних задач через сукупності відповід-
них множинних показників: 

 метеорологічних станцій або постів    ,  n,1 , їх часток f  

чи площ F  обслуговування в межах системи; 

 видів осушуваних грунтів  gG  , gng ,1 , їх часток gf  чи площ 

gF  розповсюдження; 

 видів вирощуваних сільськогосподарських культур  kQ  , knk ,1 , 

їх часток kf  чи площ kF  в структурі проектних (планових) сівозмін та величин 

їх розрахункових середніх (проектних або планових) урожаїв kY , knk ,1  на 

осушуваних землях; 
 можливих (за наявних грунтових, рельєфних, гідрологічних, гідрогеоло-

гічних та господарських умов) способів водорегулювання осушуваних земель

 sS  , sns ,1  й відповідних типів та конструкцій систем  , , , ,gi b d m q ; 

 розрахункових (типових) за умовами тепло- й вологозабезпеченості пері-

одів вегетації  pP  , pnp ,1  та їх часток p , pnp ,1  у межах проектно-

го терміну функціонування системи або використання осушуваних земель. 
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Таким чином, визначення необхідних значень складових загальних моделей 
оптимізації можливе тільки на базі вирішення складного й розгалуженого, багато-
параметричного й багатофункціонального завдання шляхом застосування методів 
математичного моделювання з використанням ЕОМ і грунтується на створенні 
комплексу ієрархічно зв'язаних імітаційних субмоделей з прогнозування на довго-
терміновій основі водного і загального природно-меліоративного режимів осушу-
ваних земель, їх впливу на врожай вирощуваних культур та створюваний екологі-
чний ефект. 

На підставі викладеного, а також визначеної й обгрунтованої мінімально не-
обхідної та ієрархічно зв’язаної сукупності субмоделей у складі загальної моделі 
меліорованого поля розроблена узагальнена структура реалізації прогнозно-
імітаційних та оптимізаційних розрахунків з оцінки екологічної та економічної 
ефективності водорегулювання осушуваних земель на довготерміновій основі за 
різних природно-меліоративних умов (рис. 1). 

Тут розрахунки здійснюються у певній ієрархічній послідовності, коли ре-
зультати, отримані за попередніми розрахунками, є вихідними даними для насту-
пних. Так, результати реалізації моделі метеорологічних умов місцевості є вихід-
ними даними для подальшої реалізації моделі розвитку культур і далі, за схемою 
розрахунків - для реалізації моделей водного режиму осушуваних земель та фор-
мування врожаю культур і т.д. 

Висновки та пропозиції. 1. Еколого-економічне обґрунтування доціль-
ності меліоративних проектів повинно здійснюватись з урахуванням реального 
впливу мінливих погодно-кліматичних умов та еколого-меліоративних режимів 
на основні показники ефективності.   2. Використання сучасного математичного 
апарату, системного підходу та імітаційного моделювання дає змогу на базі про-
гнозних режимних розрахунків спрогнозувати й оцінити економічні та екологічні 
показники, що відображають реальний стан досліджуваного об’єкта.  

Перспектива подальших досліджень. Розглянуті вище пропозиції щодо 
економічного моделювання екологічних систем дозволять визначити реальні еко-
номічні показники, які залежать від мінливих погодно-кліматичних умов та ре-
жимів водорегулювання, а отже, обґрунтувати і спрогнозувати ефективність і 
доцільність інвестиційних проектів у водогосподарсько-меліоративному будівни-
цтві. 

 



312 Таврійський науковий вісник № 77 
 

 

 

 
 

Рисунок 1. Блок-схема оптимізаційних розрахунків з обґрунтування оптимальних 
конструкції та параметрів меліоративних систем 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО  
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

РУСНАК А.В. – к.е.н., доцент, докторант, Херсонський ДАУ 
 

Постановка проблеми. Розвиток сільських територій, як і будь-яке явище 
чи процес у суспільстві, здійснюється за певними законами. Цільове спрямування 
сталого розвитку сільських територій передбачає формування стратегії.  

Стан вивчення проблеми. У ході дослідження проблем формування і реалі-
зації стратегії сталого розвитку сільських територій  пропонувалися різні методи-
чні та організаційні підходи. Учені приділили значну увагу дослідженню проблем 
соціально-економічного розвитку сільських територій та обґрунтуванню пріори-
тетних напрямів їх подолання. В основному вироблено загальну концепцію щодо 
етапів процесу формування стратегії. Більшість науковців зосереджують увагу на 
певних аспектах формування стратегії, яке потребує аналізу стану регіону, визна-
чення системи показників, встановлення черговості їх розгляду. Саме ці питання в 
наукових працях розглядаються найчастіше. В основному вчені аналізують лише 
три окремі блоки показників: соціальний, економічний та екологічний. Так, про-
цес аналізу розвитку регіону поділяють на такі етапи: початковий, розрахунковий, 
заключний. Зокрема, при використанні системного підходу у дослідженні регіону 
виділяють такі етапи формування стратегії: визначення меж системи та проведен-
ня її первинної структуризації; вивчення внутрішньої будови; прогноз 2. 

Завдання і методика досліджень. Основним завданням дослідження є об-
ґрунтування методичних підходів та характеристика етапів процесу формування 
стратегії сталого розвитку сільських територій. 

Результати досліджень. У сучасній науковій літературі переважно дослі-
джується формування стратегії регіону, практично відсутні методики для сільсь-
ких територій. Оскільки останні в одному випадку можливо розглядати як скла-
дову частину регіону, а в іншому їх можна прирівняти до локального регіону, 


