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КОТОВ БOfШС I83.Н0811Ч - .а.т.н., 1а.6Uуаач

113OOpaтop!i nicnюбиpaлыюi обробкм хрна

Нацioна.'1wtOf"O нa)'IroIIOI"O t.tetnpy "Iнcnпyr

.\tt."(3:НО..щi'i i С-1е1о.-rpифiкацii ci"IЬCbl.'OГO rocrю

дзpcna YICp3iJlII". НapoдItВC .. у 1943 pOHi, у

196.5 1ЗЮllчtlll YкpaiHCbl;y ciл..сы«!("осrкыapcь,

"'У акадсмiю. Нanрямок II3)'КО81IX ДОС;141,Же1!1>

скономiЧl13 i -rexнолопчна <Фективнk..,.ь систем

пiслязбщ.Jal"'НОi' оброб]ffi зеРНОflOi npoД)'l'цii,

mplt~3tla за рахунок з&:РСЖСI!JI1I CltCfll-оресур

CiII )' cтaцioНЩ>НИХ проЦtCЗX аrpolIРОМИС!ЮВОГО

IФМГlI'IeКC)'. мае 104 ДРуковаlli npaцi i 28
lIина:l:одi, 3 нaвcдeнoi tt)(nюcк.

11280(82 )I.3Ta.ina IUIIШН2 - к.T.H~ Шtректор

rkpвo.\tаиеысого НЗ)'КОII(НWча.,ьнoro UCIПРУ

O.leCi>КOГO дep»:a8l1OfO нацюна.1blIOГO )lli8Cp

C~ i.... I.I. Мечникова. ЗаЮкчн.u О.:!еСЬкиЙ

ttxк01JOПцннй iнcrmyr техно;юnчнoi i харчо

&oi 11РОМИС:IOIIOCТi. I"lроео.'\IffЬ !lQC,.rUд:.t.-еНЮI

СКOlю",iчноi ефсrnlllltосП CltCТCM псреро6tш та

эбcpiгашUl сi.'IЪCЬКОГОСПО.!Llрсыюi СИpollШIII.

КlIРШIIIh.,mij CraIDc..uв РОJ1!12Н!t08IIЧ 

директор ПераО)tайського наУКО80

iШКСttcptlOfO цetпру ) проо;teМ ресурсо- i
енерrообере*t:ffil., ЗаЮtN11!1 о.!Ie'cыGIй тею~

о1оПчtlкА iнeтитyr XQ."IO.ДI1I1ьнoi i харчoeoi

про~шслOllOC'ri та o.'tC(:Ы.Wi сi.nьськorocnoдар

СЬКИЙ illCnnyr. Hayxooi 1lOCJ\i!tЖСIUUlIIОВ'IГJ.1Ю

~) W1Зt~'1C1ll1ЯМ ШЛJIXiа ро38lrТКУ i С""OIюмi'lIю"i

~:ФСКn{Jm()(...ri СШ.."ТСМ орraнiзaцiY ТСХlliЮ\ та

заСТОС)'83ННJtМ тexHOJ1oriR ВIIкористаlllНI

pecyJ1Cill у arpoПРОМИCllOвому lCO.\ШЛСксi. Мае

14 Щ))'КOМIUtXпраць Э наlleдеlюiТС:МЭТКkИ.
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Ефеt...'Тивниil розв~rroк сLГJьськоrocподарського

виробннuтва сmrpacrься на оптимальне енергозбе

реженн, та paцioHa.%He енергопостачання р]. од

нiсю з важ..lI1ВИ.;( умов ДОСЯfнення eKOHO:-.1iчноi" ефе

пивностi ВI1робннuтва зеРIIО80i' продукцii' (: пiдви

шення тсхнологiчно"j ефектtшностi, яка пов'язана 3
МОЖJ111ВОСТЯМИ впроваджеllНЯ сучасно'i технологiУ

використання pecypciB.
До перiоду РИI:IКОВИХ реформ 3 метою iнтенси

фiкацi"i виробнишва зерновоi" продукцП передбача

.1OCb збiльwyвати капiталО:>'1iсткiСТh, eHepfO(MHiCТb,

~удосмнiсть, що ПрИЗ80ДИЛО до HaOДMipHo'i енерго

фiкацiI гanузi [2J. Оскiлькн га.lузева модель не

"раховувала потребу CТPYК1YP"IIX перетворень

виробниuтва, ЗМIН у мотивацiУ до праш, cnocтepiгa

лося подорожчання зеРН080'i продукцii"" Ситуацiя

погiРШliлася ще й внаслiдок того, що пропюзуван

ия виробництва на OCHOBi оптимiзаLli"j енерroпото

КШ, створения умов для пiслязбиральноi' обробК,и та

зберiгання зсрна в мiсuяx йоro ВI1робництва факти

чно не здiЙснюЕТЬСЯ. Це не дозволя€ ловною мiрою

використати якiсНl характеРl1СТI1КИ обладнаllliЯ i
технологiй, що в умовах енергетично"i кризи веде

ДО збiльшення питом их енерговитрат та нитрат

основного i змiнноro капiталу.

ВlIзначення проблемн. АЮ)'3ЛЬНI1М Шlтанням

впровадження сучасних технiчних C~lcтeM викорнс

тання pecypciв f. ВliЗначення необхiдних обсяriв

оснащення виробництва обладнаннтi, технiЧIШ..\IИ
засобами, знаряддя..м.

Технологiчна ефеПl1внiсть АПК ( якiсною

харакreрliСТИКОЮ моделi texhiko-економiЧЮfХ про

ueciH. 8наслiдок досягнення yi певноro рiвня завдя

ки мiнiмiзацi'iвитрат та через вiдтворсння eKoHoMi
4НО'] систем и в цiлому та окремих ii" складових

ет80РЮЮТЬСЯ умови отримання необхiдного прибу

")'-

Теоретична КОlщепцiя ефеКТИВIЮcтi агропро

~шслового виробиишвз (у тш.ty числi сiльськогос

подарськоro) транслюcrься через cmyniHb вiдJ100iд

Hocmi резульmаmiв його фуm""'Цiонування mUM за·

waUlIJt\1, якi поставленi суспiльством [3]. На прак

пщi КQ.,\1nлекснuU ана!1iз ефеJ..:muвносmi дiЯJlыюсmi

niдnрuс..исmва здiйснюcrься на OCHOBi .меmодuюl, в

основу якоi" покладеllО показнш,и гшанових завдань.

ВОНИ, як BinOMO, не завжди вiдображають динамiку

ФiнаIIСОВО['О стану пiдпри€мства, структури вартос

тi майна i джерел його yrворення [4]. Отже, вини

кас необхiднiсть розробки бiльш досконалоi' моделi

оuiнки ефективностi виробничих пiдпри€мств агро

сектора.
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у npoueci пiслязбиральноi" обробки та при по

далЬШО~1У зберiганнi зерновоi' продукuii" ефеl\Гивнi

тех.нО.l0riчнi результати дiяльносli ~IO)fo,yrb бyrи

досягнутi наilбiльш повно. ПереДУМО80Ю цього (.
забезпечения заплановано'i якостi nponyKui"i та "ро

Д)'k'Т~шностi виробющтва. Разом з ТИМ технологiч

на ефекпшнiсть кожноi' iсрархiчноi' ланки системи

сiльськогосподарського вироБНИIlТВа, ша ма( Micue
внаслiдок iнтенсифiкацi'i, не ( простою сумою тех

нологiчно"i ефеt..-rивностi окремих операцiй, а доея

гаcrься як результат дiяльноcтi пiдnpи(мства в ui
лому [5J.

ОБГО80реНIIЯ проблеМIt. Ступiнъ teXJ-lологiч

но'" ефе ....'ТиВнocтi AnК характеризуcrься основии

ми показннкаfl.1II виробничоi' пiдсистеМII, напри

клад, рmне:>'1 01р11мання прибуп..')' з оцiнкою за якiс

нlJ.\Ш та кiлькiсними показниками И1рат продукцi"i

(рис. 1), збiльшенням виробющтва обсягiв оеНО8

ЮfХ продуктiв харчування на душу населеНJ-IЯ, змс

ишенням питомо'] ваги 8итрат сiмейноro бюджету

на харчування у cтpyктypi СУКУIllШХ i грошових

витрат MicbKOro та сiльського населсння, створев

иям умов ШIЯ виробництва продукцi"t' з високими

споживчими властивостями, покращення.м показ

никш рiвня та д~tнамiки доходiв, зменшенням видз

TKiв пiдприемств та BapTocтi зсрновоi' продукuй у

порiвняльн.их uiиах, РОЗВ~IТКОМ об'(ктm вироБНliчо"i

iнфрасч>укrури, ступенем забезпеченocтi облад

нання.м та технiчни,\1И засобами, динамiкою зайня

Tocтi людськоro капiталу, дocтynнicno робочих

Micl(b У галузi, станом терwrорiй та груитiв.

Як видно на npикладi КСП ''Бузькi пороги"

Первомайського району Микола'iвсько"t' областi

(див. рис. 1), пiдвищення технологiчвоi' ефективно

cTi дозволяс забезпсчити умови дI1Я створения еко

номiчних механiзмiв виходу ГОСГlOдарства 3 кризо

вого стану.

Аналiз знайшов розвиток у дослiдженнi факто

piв ефеКТИВI-ЮСтi сiльськоrocподарського виробни

шва, серед яюiX розглядалися: соцiальнi - С, пра

BOBi - П, технолоriчнi - Тro reхЮчн.i - T:Q органiза

цiйнi ~ О, природно-вироБЮ1чi - П" ринково

кон'юнкrypнi - Р, Фiнансово-економitlнi - Ф, iнфо

Р~13цiйнi - 1та клiматичнj - К. Далi, на OCH08i мето
niB системотехнiки вltявmшася залежнiеть ефе ....l1IВ
Hocтi аграрного виробництва П!\ вiд набору вiдповi

днltx факторi":

•
П. ~ t(C; П; Т,; Т,; О; П.; Р; Ф; 1; К)

(1)
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Анaniз (1) свiдчить, ща однiсю з roловних при

чин ТОГО, що виробники не мають можливоетi свос

часно 8иконувати необхiднi обсяги робiт та забез

печувати випуск якiено"j зерново"l продукцi"i, я,Вля

ються недолiки системи замiнн фiЗИЧIiО зношених

засобiв виробництва та неможливiеть придбання

нових [7].
Необхiдною умовою ефе.-тивноro рш""у засо

бiв вироБНlщтва зервово"l npoДYKuii' ( наявнiеть

прозороi' iнформацй про цiни HOBOi' технiки та су

чаенi технологi'l. Це СПрllЯС активiзацii' впрова

дження досягнень haYKD80-технiЧНОI"О проrpeсу,

забезпечус регуmoвання кiлькоетi обладнання у

ranузi, створюс умов и для залучення капiталу у

виробництво стандартноУ зерново"i продукцii Про

зорiеть iнформацil неабиякою мiрою залежить вiд

використання математичних методiв обробки вели

ких масивш iнформацii·. Маютъся на увазi метОДli

розпiзнавання та формалiзаш'j процедур на OCHOBi
теорй МtЮЖИН, матсматичноi' логiки, Teopii' ймовiр
Hocтi та матемаТИ4но"i статистики,

3 iншого боку, В рамках наявного поля iнфор

маш"! виробники мають чiтко уявляти власнi потре

би в аКТИ8НИх. засобах виробництва. для визначен-

Науков; прац;

ия потреб в об.lаднаннi дr1я систем пiслязбиралыю',

обробки i зберiraння зерна та насiння нами запро

поновано економiко-математичну модель розраху

нку додатково отримаНО'1 продукцi·i. Вона базуcrь

ся на мiнiмiзацi"! витрат на обладнання (мiнiмiзашi'

витрат як чинника складово"i виробиичо', функцii' Вф
- ОСIЮВt!ОГО капiталу WocIJ, ЩО забезпечус" досяг

нення мети пiДПРИЕМНИUЪКО', дiяльностi - MaKCllMi

зацП пpuбуmkУ продавuями. для оцiнки розмiрiв

ПИТОМНХ значень прибугку використовуcrься кри

терiй Погорiлого (енерготемотехнiчний коефiцi

шг) - Е, [8]:

(2)

дс n_- вapтicтъ додатково отри..\1аноУ flpoдyкцil за

ра.хунок збiЛЬШСIlНЯ технолопчно'j сфеh.-гивностi, у

ПРОГllQзооаНО.\1Уpolli пр!! порiвняннi 3 базовю.1 ро

KO~1, грн.n" (МДж/r); DWoe>t::;:WOUI! • W0cн2- рiзниця

витрат складоооi" lJиробllИЧОi" фУIIКl.tii· - OCHQBHQI'"Q

К<l.l1iталу вiдl10вiлно до ПfЮПЮЗОlkllЮГО i базового

року, '1'11. (МДж).
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Рис. 1, Питоме зменшення цiни зерноВ6i продукцi', за рахунок зменшення

втрат у процесi пiслязбирально'l обробки та при зберiганнi
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(j = 1, ... , k );

Ризик постачальника обладнання а i ризик

споживача ~ обладнання при заданих (норма-

хо = Х1 ]

ХО = Х2 ], (7)

а = р х[х" > С при
1

Р = р х [х" :$ С при
1

2.

1, Масло l.п. Ш.'1ЯХII РОЗВIIТКУ еllергеТИЧIЮГО, тcxlli

ЧIЮЮ та ТСХНОJJOI1ЧНОГО забсзпечеllllЯ CiJfbC1.KOI"O

СllодарСhКОro вщюбllllurва в умОвах pIНl"OBIIX

вiДНОСIНI 11 Tt:'"JI1 доповiдей МiЖllаjilllllо"i lIауково

ПРUh.lllчноl КОllфереllцil з ПlП'3IIЬ р~звитку McxaHi
занд еJ1СКТРllфiК3111i" та звтомз"Ппацii' сiльсl.>КОro

l'осподарсТ'вз, Гнсвзха, 15-17,11,1994, - 1994. 
С,З·б.

Мороз 0.8, ЕllсргетИЧllа 0111111\3 IlрогреСIIВН~IХ

тенденцin [ХУ.IВИТКУ еiльеькоm ГОСl10дарства УКр3

1111111 Економiкэ АЛК. -х!). 7. - С. З4~38.

Висповки

Запропонована економiко-математична модель

визначеНlIЯ потреб обладнання при мiн.iмiзаuii' ВИ

трат основного капiталу ДПЯ систем пiслязбираль

ноу обробки та зберiгання зерново'j продукцii' дозво

ляс ПРОГlюзувати використання аграрного noтeHui

алу Укра'lни; збiльшувати обсяги виробництва зер

HOBOi" продукцi"i (за рахУНОК змен.шення кiлъкiсних i
якiсних втрат продук.цi'O; визнаti3nt залежtliсть

I1рибутку вiд зменшення ВИipат основного капiталу

у систеto.ti Вlfробнич:их взаоювiдносин,

де IJрИ задОl.liльнiЙ якосгi Х"<Х 1 оБJ13ДIШННЯ JlРИЙ.\ш

сгься. Х()::: Х2 облацнання не приймш:гься, а X t , Х2 ~

иизна'lенi оцiночнi параметри.

До складу Ilараметрiв, що приймаються до

уваги, входятъ: оптимальний план обсягiв оснащен

ня обладнан иям у залежнocтi вiд lUIанових обсягiв i
якостi зерново"i продукцi"1 при "й обробцi i зберirn.н·

Hi; деталiзоване рiшеЮIЯ прямо'. i ЗВОРОТl-lо"j задач

Вl1Значення додатково отримано"( IIродукui'i, об

ласть значеllЬ витрат основного каlliталу,

Orpиманi за допомогою програ~нt ШIЯ ПЕОМ

вихiднi таблнчнi форми включають пара.о\1СТРИ оп

nlмальноi" структури 81Щ)' зерновоi' пропукцii' peгio

НУ. забезпеЧСlliсть об~,аднанням виробюmтва пев

них обсягiв зерново'j продукцii', вюна'lення залеж

lIoCTi додатково Оlримано'jпродук.цii"вщ забсзпече·

HOCTi ОСНОВНИМ капiталом. Автоматизаuiя розрзл')'

нку моделi, алгоритмiчне i програ.\1не конструю

вання маТРIЩI i резУЛЫ"аТИВНИХ таблиuь дозволя(

значно знизити трудомiсткiсть розрахун.кового

процесу в uiлОfo.1У, зменшити загanьнi витраП1 робо

чого часу i засобiв виробництва,

Лiтература

тивних вимогах) С за виразом [9] можуть бути

представлеlli ЯК:

(6)

(5)

(4)

(3)

,.., 11;А = 1, , .., k, j - 1,

п

LPuXu>oPj и~1, ..., n);
i-1

п к 1
F(x)= mI I xij '

i-I j_1 /), WOCH

- по невiд'емнocтi змiнних:

де j - види зерновоi' ПjЮдукцj"i; л - вид сНcrc ....1и орга

нiзацii' технiки (ТСХJlолоriй) викориетання pecypciB;
х,ni- значения додатко/ю 011JК\fШЮГО Гlрибугку ври

органiзаui'i I:Iнр06llИЦТва пiслязбиралЫЮ"l обробкн та

зберiгання зерновоi' Hpoдyкцi"i j·ro ВИДУ зсрново"i

продукui"i; Р),! - рiч~ш продуктивнiетъ об;l<Шllання

виробllИIIТва ПО пiслязбираЛhнiй обробui та зберiГШI

!lЮ З~'РНОВО"'IIРОДУКl (j"i; Р; - рiЧI Ш ПjЮД)'''-ТИВlliсп, при

З.\1еншеннi якiсних i кiлькiених втрат ЗСРНО80i" пролу~

Kllii' Rиробllиuгва 110 пiслязGирмьнiй обробui та збе

рiгаНIIЮ зсрновоi' I1POДYKlti'i,

Таким чином, розв'язок зздачi мiнiмiзаuii" ФУН

кцiоналу (2) з обмеженнямн (3) ...(6) дозволяе ви

значити мiн~\tапьне значення прибуп..')' в зале-А<:НQC

ri вiд зменшення значень ВИ11'ат основного Kal1iтa~

лу (як складово"i виробничо"i функцi',),

- по показниках вмиву обладнання на якiсть у

npoцесi пiслязбllрапьноi' обробки i зберiгання зер·

HOBOi' ПfX>Дукцii:

Де т - рсжю,1 роботll Вliробнишю (чис.lО з ....liН на

добу).

8провадження нового обладнання для пicля

збlfраш.но'i обробки та збсрiгання зерновоi' nPOДУК

uii' € запорукою mехнологiчноi' ефекmU8носmi ЯК

типу ринково'l струкrypи, В рамках цiсi' структури

з'являcrься можливiсть визнаtiИТИ CllcmeAIY 06не

же//ь, Рiвняння (3) мае обмеження:

по nлаllОВИХ обсягах обробки i зберiгання

зерновоi" npoдукцii":

Економiко-математична модель розрахунку

потреб у обладнаннi дпя систем пiслязбиралыю'i

обробки i зберiгання зерновоi" продукцii" представ

лена як витрати основного KaniTa.'l)' i :\1a€ RItПlЯД:
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