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СЕКЦІЯ 13 ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА 

SECTION 13 ECONOMIC CYBERNETICS 
 

УДК519.7:63-027.3 

Зелінська О. В. 
к. т. н., доцент, 

доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики, 
Вінницький національний аграрний університет 

 

ВИРОБНИЦТВО ТА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ: КІБЕРНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Зернова галузь України визначена пріоритетною галуззю національної економіки, 
виходячи з її виняткового значення в забезпеченні продовольчої безпеки держави, 
формуванні надходжень від експортних операцій, виконанні інших важливих соціальних 
функцій. У зв’язку з цим розділом ІІІ Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» 
закріплено основні заходи державного регулювання зернового виробництва в Україні. 

Задача щодо виробництва, переробки та реалізації зерна на аграрному підприємстві 
потребує вдосконалення. 

Правове регулювання ринку зерна – це сукупність правових, економічних та 
організаційних заходів, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможного виробництва 
зерна для задоволення внутрішніх потреб держави та нарощування зернового експортного 
потенціалу. 

Держава визнає пріоритетність ринку зерна, сприяє його розвитку та стабільному 
функціонуванню. Основними засадами державної політики щодо регулювання ринку зерна 
є: надання пріоритетної бюджетної, кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктам 
здійснення режиму заставних закупівель зерна та суб’єктам державної аграрної інтервенції; 
забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому, фуражному, 
технічному зерні та заходів щодо нарощування його експорту; встановлення розміру суми 
бюджетної позики, розрахованої виходячи з розміру встановленої мінімальної закупівельної 
ціни; гарантування сільськогосподарським товаровиробникам права вільного вибору 
використання зерна та ціни його реалізації; недопущення обмежень у пересуванні зерна та 
продуктів його переробки; контроль якості зерна та його зберігання; розвиток мережі 
обслуговуючих зерновий ринок кооперативних формувань; впровадження сучасних 
ресурсозберігаючих технологій у виробництві, зберіганні та переробці зерна; лізингове 
обслуговування ринку зерна. 

Правовідносини в сфері виробництва зерна регулюються великою кількістю 
нормативно-правових і нормативно-технічних актів із різних галузей законодавства 
України. Тобто, вони по суб’єктному складу, змісту, об’єкту, структурі не охоплюються 
юридичними конструкціями однієї галузі права, а носять комплексний характер і містять у 
собі елементи як аграрного, так і господарського, цивільного, митного, земельного, 
екологічного та інших галузей права. 

Відповідно до діючого в країні законодавства, основними засадами державної політики 
з регулювання ринку зерна є: 

– надання пріоритетної бюджетної, кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктам 
ринку; 

– забезпечення внутрішніх потреб держави у зерні; 
– гарантування сільськогосподарським товаровиробникам права вільного вибору 

використання зерна та ціни його реалізації; 
– недопущення обмежень у пересуванні зерна та продуктів його переробки; 
– контроль якості зерна та його зберігання; 
– розвиток мережі обслуговуючих зерновий ринок формувань; 
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– впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій у виробництві, зберіганні та 
переробці зерна; 

– лізингове обслуговування ринку зерна тощо. 
Запропоновано такі моделі виробництва зерна:  
– оптимізація посівних площ. Раціональна структура сільськогосподарських угідь як 

чинник екологічно збалансованого землеробства передбачає наукове обґрунтування 
(оптимізацію) співвідношення набору й обсягів культур, що чергуються у визначеному 
порядку і в часі, яке дасть змогу створити агротехнічну безпеку землекористування, 
сприятиме взаємному поповненню елементів, забезпечить сприятливий стан посівів, 
дозволить запобігти руйнуванню фізичних властивостей ґрунту і забезпечить стійкість до 
ерозійних процесів. 

– оптимізаційна модель підвищення ефективності використання земельних угідь. 
Оптимізаційна модель управління земельними ресурсами за системою оціночних 
показників і сценаріїв дає можливість визначати основні орієнтири виробництва для 
стратегічного планування, може використовуватися для аналізу сучасного стану 
виробництва, що дозволяє виявити більш доцільні шляхи розвитку і можливості збільшення 
обсягів виробництва продукції у майбутньому. Модель базується на вимозі оптимального 
використання земельних ресурсів за умови підвищення урожайності сільськогосподарських 
культур та подальшого розвитку галузей тваринництва. На відміну від традиційного 
планування економіко-математичне моделювання та оптимізація підвищення ефективності 
використання земельних угідь враховує не тільки внутрішні умови підприємства, але й 
зовнішні: ринкові – ціни реалізації, вартість покупних кормів, вартість добрив, вартість 
нафтопродуктів, послуги сторонніх організацій, вартість оренди тощо; 

– моделі переробки зерна, а саме стохастичні моделі технологічного процесу роботи 
елеватора. 

Отже, основні специфічні особливості виробництва на зерновому ринку в сучасних 
умовах, які справляють суттєвий вплив на завдання, функції, методи та інструменти 
управлення і мають бути враховані при формуванні й розвитку механізмів управління 
ринком зерна, такі: 

– земля є не тільки об’єктом праці, як в інших галузях, а й предметом праці, 
– основним засобом виробництва. Цим обумовлюється територіальна розосередженість 

виробництва, населених пунктів, побудова органів управління в основному за 
територіально-виробничим принципом. Безпосереднє управління з єдиного центру за таких 
умов стає практично неможливим; 

– територіальна розосередженість самого виробництва й віддаленість підрозділів від 
центру, розтягнутість комунікацій ускладнюють збір і обробку інформації, потребують 
розширення самостійності підприємств в своїй діяльності; 

– економічне відтворення тісно переплітається із природним. Це ставить його в більшу 
залежність від природно-кліматичних умов і потребує реалізації зональних систем ведення 
господарства; 

– виробничі цикли, їх тривалість значною мірою пов’язані із природними біологічними 
процесами, що проявляється в сезонному характері виробництва, різких коливаннях у 
використанні матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів по періодах; 

– різноманітність форм власності та господарювання, що обумовлює формування 
властивих їм органів управління при одночасному розвитку горизонтальних зв’язків 
для вирішення загальних питань на території розташування господарств (спільні 
служби тощо). 
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