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АНОТАЦІЇ 

Базалій В.В., Домарацький Є.О., Бойчук І.В. Ідентифікація сортів 
пшениці озимої за параметрами пластичності і екологічної стійкості при 
інокуляції насіння хімічним та біологічними протруйниками 

Використання біологічних протруйників насіння сприяло збільшенню 
генетичної гнучкості та підвищенні пластичності і екологічної стабільності 
врожайності сортів пшениці озимої. 

Ключові слова: пшениця м’яка озима, хімічні та біологічні протруйни-
ки, пластичність та стабільність врожайності. 

 
Аверчев О.В. Умови формування врожаю круп’яних культур у піс-

ляжнивних посівах за різних біокліматичних умов вирощування 
В статті розглядаються умови формування врожаю круп’яних культур в 

Причорноморському степу України для післяжнивних посівах за різних біок-
ліматичних умов вирощування. 

Ключові слова: гречка, просо, клімат, температура, опади. 
 
Берднікова О.Г. Вплив мінеральних добрив та зрошення на пожив-

ний режим ґрунту за вирощування пшениці озимої в зоні Південного Сте-
пу 

В статті наведено дані досліджень з пшеницею озимою, яку вирощували 
на зрошуваних землях півдня України. Встановлено, що кількість нітратів 
істотно змінюється залежно від досліджуваних чинників та погодних умов в 
роки проведення досліджень. Вміст рухомого фосфору та обмінного калію 
меншою мірою залежить від природних і агротехнічних факторів та характе-
ризується високою стабільністю. 

Ключові слова: пшениця озима, зрошення, поживний режим ґрунту, 
дози добрив, вологозабезпечення, вологозарядка, азот, нітрати, фосфор, калій.  

 
Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Шепель А.В., Бояркіна Л.В. Застосу-

вання інформаційних технологій для здійснення оцінки кліматичних умов 
та розрахунку водопотреби люцерни на корм 

Розроблено прогноз водопотреби люцерни на корм та сформовано гра-
фіки поливів з використанням інформаційних засобів. Для досліджень викори-
стано програму CROPWAT 8.0. Дослідами доведено, що на сумарне водоспо-
живання люцерни суттєво вплинули досліджувані варіанти режиму зрошення. 
Дані сумарного водоспоживання свідчать, що суттєвої різниці між варіантами 
зі зрошенням не спостерігалося. 

Ключові слова: інформаційні засоби, програма CROPWAT 8.0, люцер-
на на корм, режим зрошення, сумарне водоспоживання. 

 
Гончаров О.М. Технологічні прийоми вирощування однозубкових 

цибулин часнику 
Приведено аналіз впливу технологічних прийомів на формування площі 

листкової поверхні рослини часнику та листковий індекс агроценозу за виро-
щування посадкового матеріалу із повітряних цибулин. Визначено оптимальні 
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способи розміщення і густота насадження рослин на фоні мульчування ґрунту, 
застосованого на протязі зимового і весняно-літнього періодів, які забезпечу-
ють найбільший вихід однозубкових цибулин. 

Ключові слова: технологія вирощування, часник, повітряні цибулини, 
способи розміщення рослин, густота насадження, садивний матеріал. 

 
Іванів М.О., Сидякіна О.В. Біоенергетична оцінка технології виро-

щування гібридів кукурудзи різних груп ФАО в умовах зрошення півдня 
України 

У статті наведені результати розрахунку показників біоенергетичної 
ефективності вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в різних 
екологічних пунктах випробування в умовах зрошення півдня України. За 
результатами енергетичного аналізу встановлена структура витрат за окреми-
ми показниками та варіантами досліду.  

Ключові слова: кукурудза, гібриди, агроекологічні умови, урожайність. 
 
Казанок О.О., Пілярський В.Г. Біоенергетична ефективність елеме-

нтів технології вирощування буряків цукрових в умовах півдня України 
В статті відображено результати досліджень щодо енергетичної ефекти-

вності застосування способів зрошення, мінеральних добрив та підживлень 
при вирощуванні буряків цукрових. Доведена енергетична доцільність здійс-
нення поливів через борозну із застосуванням фонового удобрення та двох 
позакореневих підживлень у період вегетації культури. 

Ключові слова: буряк цукровий, зрошення, добрива, витрати, прибуток, 
рентабельність, валова енергія, коефіцієнт енергетичної ефективності. 

 
Когут І.М., Когут С.Г. Вплив загущення на інтенсивність росту та 

розвитку амаранту у південному Степу 
Вивчався вплив ширини міжрядь і норм висіву на насінну продуктив-

ність амаранта сорту Орхідея. Визначено, що оптимальна норма висіву коли-
вається в межах 0,6-1,2 кг/га залежно від способу посіву. 

Ключові слова: амарант, ріст, загущення, висів. 
 
Козаченко М.Р., Важеніна О.Е., Васько Н.І., Наумов О.Г. Адаптив-

ність сортів та урожайність створених на їх основі лінії ячменю ярого 
Установлено адаптивність сортів та ефективність використання їх у се-

лекції ячменю ярого на всіх етапах селекційного процесу в 2004–2013 рр. Ви-
значено параметри адаптивної здатності та стабільності сортів згідно методики 
А. В. Кильчевского і Л. В. Хотылѐвой (1985 р.). За оцінками в селекційному і 
контрольному розсадниках та конкурсному сортовипробуванні дібрано цінні 
лінії, які перевищили в 2011–2013 рр. урожайність стандарту. Кращі лінії 
створено на основі схрещування сортів, які мали високі параметри селекційної 
цінності згідно загальної адаптивної здатності та стабільності за елементами 
продуктивності рослин. Створений на цій основі сорт ячменю ярого Мальов-
ничий передано до Державного сортовипробування з 2013 р. 

Ключові слова: ячмінь ярий, сорт, адаптивна здатність, стабільність, гі-
бридизація, етап селекції, лінія, урожайність. 
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Коковіхін С.В., Ніколайчук М.Г., Нікішов О.О. Застосування інфо-
рмаційних технологій для оптимізації витрат поливної води та інших аг-
роресурсів на рівні сівозміни в умовах півдня України 

В статті наведено результати досліджень зі створення спеціального про-
грамного забезпечення, яке призначено для оптимізації структури посівних 
площ на зрошуваних землях. Розробка дозволяє оптимізувати роботу насосних 
станцій, уникнути пікових показників у їх роботі та попередити зниження 
врожаю сільськогосподарських культур внаслідок недостатнього вологозабез-
печення рослин. 

Ключові слова: зрошення, сівозміна, гідромодуль, графік поливу, сіль-
ськогосподарські культури.  

 
Лавриненко Ю.О., Рубан В.Б. Обґрунтування технології вирощу-

вання кукурудзи при краплинному способі поливу 
В статті наведено результати досліджень з гібридами кукурудзи при її 

вирощуванні в системах краплинного зрошення. Доведена можливість форму-
вання урожаїв зерна культури на рівні 16-18 т/га при густоті стояння рослин 
80-90 тис./га. Найкраща окупність азотних добрив зафіксована за внесення 
N120P90. 

Ключові слова: краплинне зрошення, гібриди кукурудзи, густота сто-
яння рослин, азотні добрива, густота стояння рослин. 

 
Лимар А.О., Семен О.Т. Одержання екологічно безпечної продукції 

гарбуза мускатного при вирощуванні у незрошуваних умовах півдня 
України 

Звертається увага на загострення проблеми дефіциту екологічно безпеч-
ної овочевої продукції. Розглядається можливість отримання плодів гарбуза 
мускатного високої санітарно-гігієнічної якості при вирощуванні культури в 
умовах богари півдня України. 

Ключові слова: гарбуз мускатний, нітрати, важкі метали, екологічно 
безпечна продукція. 

 
Макуха О.В., Федорчук М.І. Вплив агротехнічних заходів на проду-

ктивність фенхелю звичайного в умовах півдня України 
У статті представлені результати досліджень впливу фонів живлення, 

строків сівби, ширини міжряддя на врожайність насіння фенхелю звичайного в 
посушливих умовах півдня України. Найбільш сприятливі умови формування 
насіння досліджуваної культури забезпечило внесення N60, проведення ран-
ньовесняної сівби в третій декаді березня з шириною міжряддя 45 см.  

Ключові слова: фенхель звичайний, урожайність, насіннєва продуктив-
ність, фон живлення, строк сівби, ширина міжряддя. 

 
Онопрієнко Д.М., Недашківська Н.А. Вплив режимів зрошення і мі-

неральних добрив на продуктивність пожнивних посівів кукурудзи цук-
рової в північному Степу України  

В статті розглядаються проблеми вирощування пожнивної цукрової ку-
курудзи в умовах північному Степу України з раціональним використанням 
ресурсів. Наведені результати досліджень врожайності пожнивної кукурудзи 
цукрової для умов північного Степу України. 
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Ключові слова: цукрова кукурудза пожнивно, зрошення, мінеральні 
добрива. 

 
Онуфран Л.І. Якість зерна ячменю ярого за різних умов вирощу-

вання 
Наведені результати вивчення якості зерна сортів ячменю ярого за різ-

них строків сівби, норм висіву, доз добрив і захисту рослин. Пропонується 
комплекс заходів вирощування ячменю ярого, що забезпечує одержання висо-
коякісного зерна. 

Ключові слова: ячмінь ярий, якість зерна, сорт, строк сівби, норма ви-
сіву, добрива, захист рослин. 

 
Ревтьо О.Я. Споживання елементів живлення кукурудзою залежно 

від технологічних прийомів вирощування на зрошуваних землях півдня 
України 

Наведено результати польових досліджень відносно впливу елементів 
технології вирощування кукурудзи: прийому основного обробітку ґрунту, фо-
ну живлення, технології догляду за рослинами, їх загущення на вміст нітратів, 
рухомого фосфору та їх умовного споживання з ґрунту. 

Ключові слова: кукурудза, прийоми основного обробітку ґрунту, доб-
рива, густота стояння рослин, догляд за посівами, нітрати, рухомий фосфор. 

 
Федорчук М.І., Філіпов Є.Г. Продуктивність і якість сафлору кра-

сильного при вирощуванні в умовах зрошення півдня України 
У статті наведені результати досліджень впливу агротехнічних прийомів 

на продуктивність рослин сафлору красильного при його вирощуванні в умо-
вах зрошування півдня України. Показано якісно-кількісні зміни біохімічного 
складу олії сорту Сонячний від чинників, що вивчалися, яке може використо-
вуватися у фармакологічній  промисловості. 

Ключові слова: сафлор красильний, зрошення, строки сівби, врожай-
ність, якісно-кількісні показники, вміст олії в насінні. 

 
Чеботарьова Л.В. Будова, локалізація та функції лектинів рослин 

роду Triticum L. 
У літературному огляді представлені дані про будову, основні місця ло-

калізації, умови синтезу, накопичення лектинів злакових культур на прикладі 
рослин роду Triticum L. Розглянуто участь лектинів у міжклітинному розпізна-
ванні, взаємодії рослин з мікроорганізмами, у формуванні відповіді на дію 
біотичних і абіотичних стресів. Досліджено роль цих білків в процесах 
пов’язаних з диференціацією, ростом і розвитком рослинного організму. 

Ключові слова: лектини злакових, функції лектинів, АЗП, активність 
лектинів. 

 
Шевченко І.В., Минкін М.В., Минкіна Г.О. Обіг потоків енергії на 

виноградниках 
Приведено аналіз балансу потоків енергії промислових насаджень вино-

граду. Встановлено, що навіть короткострокове культивування насаджень 
зменшує енергопотенціал на 5%. 

Ключові слова: грунт, енергія, виноград, етапи культивування. 
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Архангельська М.В., Вогнівенко Л.П., Кушнеренко В.Г. Особливості 

фазового годування курей-несучок в умовах ЗАТ «Чорнобаївське» Біло-
зерського району Херсонської області 

Основні зусилля фахівців даної галузі направлені на забезпечення нор-
мального стану здоров'я птиці, запобігання забрудненню довкілля і виробниц-
тво високоякісних і головне безпечних продуктів харчування людини. Для 
досягнення цих цілей потрібні максимально оптимізовані раціони годування.  

Ключові слова: годівля, яйця, раціон, живильні речовини, корма, при-
ріст, генотип, жива маса, комбікорм, білок, протеїн, амінокислоти, обмінна 
енергія, біологічна цінність, лізин, аргінін, ізолейцин. 

 
Вакуленко Ю.О., Бородай В.П. Зміна маси яєць курей-несучок за-

лежно від класу їх розподілу 
В роботі наведенні результати про вплив розміщення яєчних курей у 

змішаних та рівновагових угрупуваннях на масу харчових яєць. 
Ключові слова: крос, ярус кліткової батареї, маса яєць. 
 
Волощук В.М. Свинарник для утримання свиней на глибокій підс-

тилці для фермерських господарств 
В статі наводиться характеристика свинарника з «холодним» утриман-

ням свиней на глибокій підстилці розробленого для фермерських господарств. 
Показана схема об’ємно-планувальних рішень свинарника для відгодівлі тва-
рин, коротка характеристика засобів утримання, годівлі, автонапування, вен-
тиляції, утилізації гною. 

Ключові слова: свинарник, утримання тварин, годівля свиней, глибока 
підстилка, утилізація гною. 

 
Горб І.М., Вовченко Б.О. Відтворювальні якості вівцематок таврій-

ського типу асканійської тонкорунної породи 
Відтворювальні якості вівцематок таврійського типу асканійської тон-

корунної породи племзаводу ДПДГ "Асканійське" при різних варіантах підбо-
ру для посилення прояви гетерозису за продуктивними ознаками. 

Ключові слова: таврійський тип, відтворювальні якості, тип підбору, 
селекція, продуктивні ознаки. 

 
Іванов М.Ю., Волощук В.М., Іванов В.О. Особливості гомогенізації 

гнойових стоків за різних систем гноєвидалення 
В статі висвітлюється проблеми утилізацію гнойових стоків на свинко-

мплексах. Наведені особливості гомогенізації гнойових стоків за різних систем 
гноєвидалення, типів мішалок, розмірів резервуарів, та вмісту твердої фракції 
у гнойових стоках.  

Ключові слова: свинокомплекси, гній, гнойові стоки, мішалки, утиліза-
ція, гомогенізація, фракція, стабільність.  
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Панкєєв С.П., Левчук О.М. Моделювання кривих росту свиней з рі-
зною інтенсивністю формування в ранньому онтогенезі в умовах ДПДГ 
Інституту рису Скадовського району Херсонської області  

Встановлено, що максимальною кінетичною швидкістю росту характе-
ризуються тварини, отримані від маток класу М

-
 за індексом вирівняності 

гнізд (2,335) та класі М
0 

залежно індексу життєздатності (2,385). У той же час 
при меншій вирівняності гнізд спостерігається збільшення відношення кінети-
чної до експоненційної швидкості росту (234,98). Між живою масою свинома-
ток і масою поросят у різні вікові періоді, існує чіткий зв'язок, особливо з жи-
вою масою при народженні та у віці 21 день, а проведена оцінка росту і розви-
тку поросят до 2-місячного віку свідчить про значний вплив великоплідності 
поросят, вирівняності гнізда та материнських якостей свиноматок на інтенсив-
ність росту в підсисний період. 

Ключові слова: українська м’ясна порода, порода ландрас, помісний 
молодняк, вирівняність гнізд, життєздатність свиноматок, кінетична і експоне-
нційна швидкість росту, кореляційний зв'язок. 

 
Папакіна Н.С. Оцінка генотипів баранів-плідників за даними про 

походження  
Останнім часом оцінка тварин за походженням набула суттєвого зна-

чення. Використання традиційної індексної оцінки за родоводом з метою про-
гнозування живої маси овець та їх вовнової продуктивності є доцільним.  

Ключові слова: генотип, тонкорунне вівчарство, жива маса, настриг 
немитої вовни, племінна цінність, точність попередньої оцінки, таврійський 
тип асканійської тонкорунної порода овець. 

 
Булигін Д.О., Морозов В.В. Ефективність вирощування середньос-

тиглих сортів сої в умовах півдня України 
В статті наведено результати польових досліджень щодо визначення 

впливу умов зволоження та густоти стояння на урожайність нових сортів сої в 
умовах Південного Степу України. 

Ключові слова: соя, урожайність, густота, зрошення. 
 
Морозов О.В., Дудченко К.В., Корнбергер В.Г. Пристрій для регу-

лювання рівня дренажно-скидних вод 
В процесі дослідження розроблено та проведено виробничі випробуван-

ня пристрою для регулювання рівня дренажно-скидних вод рисових зрошува-
льних систем.  

Застосування пристрою для регулювання рівня дренажно-скидних вод 
дозволяє зменшити обсяг скидів за межі системи на 35% і вміст в них завислих 
речовин на 25%, зменшити зрошувальну норму на 7% та підвищити урожай-
ність рису на 35%, чим підвищується ефективність використання зрошуваль-
ної води та поліпшується екологічний стан прилеглих територій.  

Ключові слова: рис, рисова зрошувальна система, дренажно-скидні во-
ди, урожай. 

 

Онопрієнко Д.М., Макарова Т.К. Аналіз деградаційних процесів 
зрошуваних ґрунтів Дніпропетровської області  

Проаналізовано екологічний стан ґрунтів північного Степу України. 
Встановлені причини осолонцювання, засолення та підтоплення земель на 
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прикладі дослідного господарства Дніпропетровської дослідної станції Інсти-
туту овочівництва і баштанництва НААН України. Визначені прийоми виклю-
чення вторинного осолонцювання і підвищення родючості ґрунтів шляхом 
гіпсування. Проаналізована ефективність проведення гіпсування в умовах 
зрошення; обґрунтовано доцільність використання фосфогіпсу, як хімічного 
меліоранту. Проаналізовано основні норми внесення гіпсу в ґрунт.  

Ключові слова: вторинне осолонцювання, хімічна меліорація фосфогі-
псом, норми внесення. 

 

Солоха М.О., Бабушкіна Р.О. Особливості побудови ґрунтових кар-
тосхем в ГІС MAPINFO 

В статті наведено сучасні аспекти побудови ґрунтових картосхем в ГІС 
MAPINFO. 

Ключові слова: ґрунтові картосхеми, ґрунтові контури, електроні карти. 
 

Бєдункова О.О. Аналіз хронічної токсичності поверхневих вод за 
змінами тест-реакцій акваріумних риб Poecilia reticulata 

Наведені результати оцінок токсичності поверхневих вод в межах урба-
нізованої території за показниками життєдіяльності акваріумних риб гупі 
(Poecilia reticulatа) в модельних експериментах. Проаналізовані зміни тест-
реакцій в осінньо-зимовий та весняний періоди. 

Ключові слова: поверхневі води, хронічна токсичність,тест-реакції. 
 

Клименко М.О. Прищепа А.М. Взаємодія урбосистеми з агросферою  
У статті досліджено взаємодію урбосистем з агросферою та встановлено 

що урбосистема формує вплив на агросферу, виділені зони цього впливу, за-
пропоновані методологічні основи оцінки стану агросфери зони впливу урбо-
системи. 

Ключові слова: урбосистема, агросфера, агросфера зони впливу урбо-
систем, взаємодія. 

 

Оліфіренко В.В., Козичар М.В., Рачковський А.В. Оцінка якості во-
ди Дніпровсько-Бузького естуарію за специфічними показниками токсич-
ної і радіаційної дії 

В роботі визначаються характерні риси радіоекологічного та токсиколо-
гічного стану, параметри розподілу і накопичення радіонуклідів і важких ме-
талів компонентами водойм Дніпровсько-Бузької естуарної екосистеми, нада-
ється методологія управління забрудненням важкими металами та радіоємніс-
тю естуарію для зниження рівня антропогенного навантаження на екосистему. 

Ключові слова: радіонукліди, важкі метали, полютанти, забруднення, 
токсичність, кумуляція, гідроекосистема, естуарій. 

 
Пилипенко Ю.В., Лянзберг О.В. Шляхи забезпечення біологічної 

меліорації малих водосховищ для оптимізації їх екологічного стану 
Розглянуті можливості проведення біологічної меліорації малих водос-

ховищ різного цільового призначення Степу України шляхом впровадження 
пасовищної аквакультури. Відображені обсяги інтродукції та оптимальна віко-
ва група посадкового матеріалу риб-меліораторів. Запропоновані шляхи наро-
щування об’ємів виробництва посадкового матеріалу. 

Ключові слова: малі водосховища, евтрофікація, якість води, біомеліо-
рація, рибопродукція.  
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Самойлік М.С. Економічна оцінка ризику здоров'ю населення при 

використанні різних технологічних рішень у сфері поводження з твердими 
відходами на регіональному рівні 

Розроблено методику оцінки ризику здоров’ю населення при викорис-
танні різних технологічних рішень у сфері поводження з твердими відходами 
на регіональному рівні. Проведено оцінку впливу існуючої системи поводжен-
ня з твердими відходами на здоров’я населення на прикладі Полтавської обла-
сті, а також альтернативних схем з урахуванням соціо-еколого-економічних 
параметрів розвитку даної сфери, визначено напрями удосконалення даної 
сфери у регіоні. 

Ключові слова: тверді відходи, сфера поводження з твердими відхода-
ми, регіон, здоров’я населення, оцінка ризику здоров’ю населення. 

 
Шерман І.М., Кутіщев С.В., Кутіщев П.С. Еколого-технологічні ос-

нови рибогосподарської експлуатації лиманів з астатичною  
мінералізацією  

Проведені дослідження свідчать про те, що континентальні водойми з 
астатичною і підвищеною мінералізацією води за своїми абіотичними і біоти-
чними параметрами є достатньо перспективними для створення специфічних 
рибних господарств пасовищного типу орієнтованих на вирощування риб різ-
них екологічних груп по відношенню до мінералізації оточуємого середовища. 

Ключові слова: континентальні акваторії, мінералізація води, сольовий 
режим, біотичні параметри. 

 

Бойко В. І. Планування маркетингових стратегій у культурній 

галузі 
В умовах сучасного менеджменту та підприємництва (надщільний ри-

нок, тотальність оперативних інформаційних зв'язків, а значить жорстка і інте-

нсивна конкуренція, все більша залежність від соціально-культурних чинників 

середовища, мотивацій персоналу тощо) виживають та процвітають тільки ті 

установи і підприємства, які постійно та свідомо займаються пошуками ново-

го, самі шукають собі пригоди й труднощі, ризикують, спираючись на мотиво-

вані до пошуку нові команди фахівців та персоналу. Перманентне (безперерв-

не та постійне) нововведення (інновації) стали природною та необхідною фор-

мою існування. Тому підприємства, функціонуючи в сучасному динамічному 

та пластичному середовищі, повинні вести себе настільки ж гнучко і рухливо - 

аналізувати свої можливості, перспективи, проблеми, даючи відповідь на кож-

ний (навіть потенційний) виклик ринку та соціального середовища в цілому, 

мати варіанти можливих рішень і програм. 
Ключові слова: маркетингові стратегії, планування, технології марке-

тингу, місія, маркетингові програми, соціально-культурна діяльність, попит, 

зворотна ситуація. 
 
Бойко В.О., Комліченко О.О. Стратегічний аналіз конкурентоспро-

можності аграрних підприємств регіону 
У статті проведено стратегічний аналіз конкурентоспроможності аграр-

них підприємств регіону. Графічно визначені їх позиції в конкурентному сере-
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довищі. Виявлені фактори, які впливають на конкурентоспроможність в сіль-
ському господарстві. Запропоновані напрями і стратегічні альтернативи розви-
тку аграрних підприємств регіону для підвищення їх конкурентоспроможності. 

Ключові слова: стратегічний аналіз, конкурентний статус, конкуренто-
спроможність аграрних підприємств. 

 
Брідун А.С. Цінова політика як передумова фінансової стійкості пі-

дприємства 
Розглянуто загальні засади процесу ціноутворення як підґрунтя цінової 

політики фірми. Охарактеризовано механізми впливу цінової політики підпри-
ємства на його фінансову стійкість за умов економічної нестабільності та гло-
бальних викликів. Показано, що ефективна цінова політика, обрана відповідно 
етапу життєвого циклу товару та цілей підприємства, у довгостроковому пері-
оді є запорукою його фінансової стійкості через досягнення оптимального 
співвідношення власних і позикових коштів.  

Ключові слова ціна, цінова політика фірми, фінансова стійкість підпри-
ємства. 
 

Веремчук Н.Г. Методичні підходи до оцінки сталого розвитку агра-
рного підприємства 

Обґрунтування методичних підходів оцінки сталого розвитку аграрного 
підприємства, що дозволить підвищувати їх здатність адекватно реагувати на 
зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі та функціонувати у напрямі 
забезпечення результативності сільськогосподарської діяльності. 

Ключові слова: сталий розвиток, аграрна політика, індекс екологічного 
розвитку, індекс соціального розвитку, індекс економічного розвитку. 

 
Ганжуренко І.В. Організаційно-економічні важелі та інструменти 

підвищення ефективності функціонування рибного господарства України  
У статті наведені результати аналітичних досліджень специфічних умов 

та проблем функціонування вітчизняного рибопродуктового підкомплексу в 
цілому по Україні та в перерізі південного регіону зокрема. З’ясовані першо-
чергові завдання та важелі збільшення продуктивності та ефективності функ-
ціонування галузі.  

Ключові слова: рибопродуктовий комплекс, продуктивність, проблеми, 
перспективи, першочергові завдання, методи реалізації. 

 
Гончарова А.І. Ефективний механізм оптимізації стратегічного 

управління 
Досліджуються питання формування ефективного механізму оптимізації 

стратегічного управління діяльності підприємства, досягнення максимізації 
прибутку на основі побудови обмежень.  

Ключові слова: оптимізація, сільськогосподарські товаровиробники, 
прибуток, економіко-математичне моделювання. 
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Дубіковська О.Л. Ведення та вплив формування земельного кадаст-
ру на ефективність землекористування сільськогосподарських  
підприємств 

В статті досліджено ведення та вплив формування земельного кадастру 
на ефективність землекористування сільськогосподарських підприємств. Розг-
лянута специфіка змісту, методика ведення кадастру земель, охарактеризовано 
негативні наслідки трансформації землекористування та здійснення заходів 
земельної реформи. 

Ключові слова: земельний кадастр, землекористування, моніторинг зе-
мель, грошова оцінка, землевпорядкування. 

 
Карпенко Н.Г. Сучасні аспекти обліку необоротних активів  

бюджетних установ 
У статті досліджено порядок ведення обліку та списання об’єктів необо-

ротних активів бюджетних установ з урахуванням останніх змін. Детально 
висвітлені склад необоротних активів, умови вартісного визнання відповідно 
до вимог законодавства. Наведений перелік документів, що необхідні для офо-
рмлення ліквідації необоротних активів. Визначені основні завдання контролю 
наявності та руху необоротних активів. 

Ключові слова: Необоротні активи, основні засоби, нематеріальні акти-
ви, фінансові інвестиції, акт інвентаризації, акт на списання, контроль. 

 
Коваль С.В. Діяльність Державного казначейства та перспективи 

автоматизації і уніфікації обліку в бюджетних установах  
У статті охарактеризовано особливості Державного казначейства як ор-

гану виконавчої влади та як бюджетної установи й відповідні цьому розбіжно-
сті базових принципів обліку. На основі критичної оцінки проблем і недоліків 
існуючих базових підходів до організації обліку в органах Державного казна-
чейства автором сформовано концепцію його уніфікації та модернізації в бю-
джетних установах. 

Ключові слова: Державне казначейство, бюджетна установа, облік, 
принципи обліку, міжнародні стандарти. 

 
Ковальов В.В., Онищенко А.Ю. Прибуток як чинник економічного 

зростання 
У статті розглянуті два основні фактору від яких залежить прибуток го-

сподарюючих суб’єктів. Висвітленні основні методи розрахунку прибутку 
підприємств, які можуть бути використанні господарюючими суб’єктами реа-
льного сектору економіки.  

Ключові слова: прибуток, виручка, собівартість, витрати підприємства, 
економічне зростання.  

 
Круковська О.В. Інституціональні засади інноваційного розвитку 

аграрної сфери економіки 
У статті розкрито теоретико-методологічні проблеми інституціоналізації 

інноваційної діяльності в аграрному секторі до умов конкурентного ринку. 
Ключові слова: інновації, інституціоналізм, ринок, інститути, аграрний 

сектор. 
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Латкіна С.А., Михайленко Н.О. Державне регулювання трансферт-
ного ціноутворення в Україні 

Висвітлюються та аналізуються питання пов’язаніз введенням в дію За-
кону про трансфертне ціноутворення в Україні.Система державногорегулю-
вання трансфертного ціноутворенняпередбачає 

контроль за рівнем цін під час здійснення операцій між пов'язаними 
особами з метою запобігання ухилення бізнесу від сплати податків. 

Ключові слова: трансфертне ціноутворення, пов’язані осо-
би,контрольовані операції, ставка на прибуток, оподаткування. 

 
Мельникова К.В. Cучасні наукові підходи до визначення поняття 

«економічна стійкість підприємства» 
Досліджено та узагальнено підходи різних авторів до визначення понят-

тя «економічна стійкість підприємства», виявлено характеристики, що її обу-
мовлюють та дослідженні її основні елементи. 

Ключові слова: стійкість, економічна стійкість, економічна стійкість 
підприємства, стійкий стан підприємства. 

 
Минкіна Г.О. Фондовий ринок в Україні: проблеми та перспективи 

розвитку 
У статті оцінено сучасний стан та визначено чинники, які зумовлюють 

не ефективне функціонування фондового ринку в Україні. Визначено вплив 
законодавчого та нормативно–правового забезпечення на діяльність фондової 
біржі. Запропоновано шляхи вдосконалення фондового ринку та перспективи 
його розвитку. 

Ключові слова: фондовий ринок, інвестиції,ринок ціних паперів біржо-
ва торгівля, спотова угода, депозитарна система, депозитарії, конкурентоспро-
можність. 

 
Морозова О.Г. Аналіз зарубіжного досвіду розвитку бізнесу для 

виявлення закономірностей еволюції економічних і соціальних аспектів 
діяльності малих і середніх фірм, що діють в Україні 

У статті проаналізований досвід розвитку бізнесу зарубіжних країн, ви-
явлені особливості функціонування малих і середніх фірм в країнах з різним 
економічним і соціальним рівнем. Виявлені закономірності еволюції бізнесу в 
Україні відносно економічних і соціальних аспектів. 

Ключові слова: аналіз, еволюція, малі і середні фірми, економічні і со-
ціальні аспекти, соціальна відповідальність фірми. 

 
Непом’яща О.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств 

водного господарства 
В статті розглянуто управління інвестиційною діяльністю підприємств 

водного господарства. Визначено мету управління інвестиційною діяльністю 
підприємств водного господарства, запропоновано управління роботи підпри-
ємств водного господарства і цілі управління інвестиційною діяльністю підп-
риємств водного господарства. 

Ключові слова: управління, інвестиції, інвестиційна діяльність, підпри-
ємство, водне господарство, форми інвестицій. 
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Паштецький А.В. Шляхи підвищення рентабельності виробництва 
сільськогосподарської продукції 

У статті розглянуто економічну ефективність виробництва основних 
сільськогосподарських культур в АР Крим та обґрунтовано перспективи їх 
вирощування.  

Ключові слова: сільськогосподарські культури, рентабельність, витра-
ти, ефективність. 

 
Петіна Л.В., Вермієнко Т.Г. Напрями зростання інвестиційного по-

тенціалу аграрних підприємств 
У статті здійснено аналіз поліпшення інвестиційної привабливості сіль-

ського господарства регіону, а також вказуються шляхи збільшення інвести-
ційного потенціалу аграрних підприємств.  

Ключові слова: аграрне підприємство, інвестиційна привабливість, 
сільське господарство, інвестиційний потенціал, кредит, лізинг. 

 
Пилипенко К.А. Проблеми управління продовольчою безпекою та 

шляхи їх вирішення 
Досліджено основні проблеми формування продовольчої безпеки на ос-

нові ефективного розвитку агропромислового комплексу, формування збалан-
сованого ринку продовольства та підвищення економічної доступності насе-
лення до продуктів харчування. Визначені основні критерії та індикатори про-
довольчої безпеки, які у сукупності характеризують ефективність аграрної 
політики.  

Ключові слова: продовольча безпека, вітчизняне виробництво, аграрна 
політика, населення, продукти харчування, ефективність. 

 
Подаков Є.С. Сучасна державна підтримка як фактор підвищення 

конкурентоспроможності АПК 
У статті розглянуто сучасні аспекти державного регулювання та підтри-

мки в аграрному секторі України. Проаналізовано питання фінансування, сис-
теми державної підтримки сільського господарства, страхової, кредитної та 
цінової діяльності. 

Ключові слова: державна підтримка, сільське господарство, фінансу-
вання, агрострахування, конкурентоспроможність. 

 
Потравка Л.О. Системний підхід до проблем структурних дисбалан-

сів економіки України  
Структурні диспропорції економіки України мають системний характер 

і визначальний вплив на формування тенденцій її розвитку. Зростання еконо-
міки у передкризовий період відбувалося на відновлюваній основі але не су-
проводжувалося необхідними прогресивними структурними змінами й техно-
логічною модернізацією. Потребує обґрунтування основна секторальна струк-
тура перспективних оцінок економічного потенціалу держави і тенденцій сві-
тового економічного розвитку.  

Ключові слова: Національна економіка, структурний дисбаланс, еко-
номічна система, трансформація, структура економіки, етапи трансформації 
економічної системи. 
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Пристемський О.С. Основи формування економічної безпеки 
У статті було досліджено поняття «економічна безпека підприємства», 

розглянуті основні моменти забезпечення економічної безпеки на підприємст-
ві. Були виявлені найважливіші фактори, що впливають на економічну безпеку 
підприємства. 

Ключові слова: економічна безпека підприємства, підприємство, служ-
ба безпеки, загрози, захист. 

 
Самайчук С.І. Сучасний стан розвитку сільського господарства 

Херсонської області 
У статті проаналізовано та узагальнено особливості розвитку сільсько-

господарського виробництва як головної ланки аграрно-продовольчого ринку 
регіону. 

Ключові слова: сільське господарство, валова продукція, продукція ро-
слинництва, продукція тваринництва, ціна, прибуток, рентабельність. 

 
Слепцов В.А. Концептуальна модель оптимізації використання тру-

дових ресурсів в особистих селянських господарствах 
В статті розглянуто основні проблеми соціально-економічного розвитку 

аграрної сфери економіки, її соціальної інфраструктури, зайнятості на селі. 
Досліджено діяльність особистих селянських господарств у контексті вико-
нання ними важливих функцій у відношенні до суспільства і села. Сформульо-
вані основні цілі розвитку особистих селянських господарств в контексті ви-
користання трудового потенціалу. 

Ключові слова: особисті господарства населення, зайнятість, оплата 
праці, бюджетування, фінансування, затрати праці, робоча сила, витрати, до-
ходи. 

 
Танклевська Н.С., Пащенко О.В. Теоретичні засади формування 

стратегії галузевого розвитку 
Поглиблено та обґрунтовано теоретичні засади формування стратегії га-

лузевого розвитку. Визначено суть, місію та етапи розробки стратегії розвитку 
галузі. 

Ключові слова: стратегія, галузевий розвиток, місія, стратегічне плану-
вання, концепція. 

 
Хорунжий І.В., Мухіна І.А. Визначення пріоритетних факторів для 

формування стратегії виходу з кризи галузі рибництва Херсонської  
області 

Представлений аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища рибни-
чих підприємств Херсонської області, де надана оцінка впливу властивих їм 
складових на об’єми виробництва та реалізації рибної продукції. В результаті 
аналізу були визначенні пріоритетні фактори впливу на діяльність галузі, які 
служать базою для подальшого проведення SWOT-аналізу та формування 
стратегії виходу галузі з кризового стану. 

Ключові слова: стратегія, криза, рибництво, галузь, аналіз. 


