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Важливою умовою ефективного розвитку будь-якої галузі економіки є 

стійкість виробництва. Велике значення цей фактор має і для сільського 

господарства, яке є основним виробником продуктів харчування та первинної 



сировини для інших галузей промисловості. Cільськогосподарська діяльність 

базується на землеробстві, яке здійснюється в мінливих та слабо прогнозованих 

природних умовах. Постійна дія зовнішніх факторів призводить до коливання 

результатів господарської діяльності підприємств. Саме тому сільське 

господарство більше ніж інші галузі має схильність до нестабільності. В 

природних зонах з недостатньою кількістю опадів у вегетаційний період 

запорукою гарантованого продовольчого забезпечення населення є меліорація 

земель. Саме штучне зволоження дозволяє згладжувати різкі перепади 

показників вологості ґрунту, що стабілізує розмір отриманого урожаю.[1] 

Питанням стійкого виробництва, зокрема в галузі сільського 

господарства, приділяє увагу велика кількість вітчизняних та закордонних 

вчених. До них належать: М.А. Хвесик, О.І. Гуторов, В.Г. Андрійчук, В.М. 

Геєць, А.С. Даниленко, П.М. Макаренко, О.М. Шпичак, В.Волчок, В.М. Баутин, 

В.В. Козлов, И.П. Кружилин та інші. В своїх працях вони розглядають аспекти 

пов’язані з визначенням факторів впливу на стійкість виробництва та 

розробкою методик оцінювання параметрів стійкості. Але недостатньо уваги 

приділено дослідженню еколого-економічного впливу на формування стійкості 

гідромеліоративних заходів через  стабілізацію врожаїв в зоні з недостатнім 

природнім зволоженням.  

Метою дослідження є порівняльна оцінка та аналіз стійкості землеробства 

в зоні лісостепу яке здійснюється на богарних та штучно зрошуваних землях. В 

роботі визначено фактори, що впливають на підвищення стійкості валового 

збору за основними сільськогосподарськими культурами в різних умовах 

господарювання та виявлено резерви для підвищення ефективності коштів 

вкладених у розвиток аграрної сфери та у діяльність водогосподарських 

організацій. 

Стійкість виробництва це здатність протидіяти негативним впливам 

зовнішнього середовища(переважно стихійним лихам), можливість попередити 

або знизити спад виробництва, а також здатність використати несприятливі для 

сільського господарства явища з найбільшим ефектом для галузі [2]. Стійкість 



сільського господарства може бути забезпечена шляхом екстенсивного або 

інтенсивного напрямку його розвитку. В сільському господарстві екстенсивний 

розвиток відбувається шляхом розширення посівних площ. Однак даний шлях 

обмежений розміром території. На відміну від екстенсивного, інтенсивний 

шлях розвитку не має ніяких фізичних обмежень та базується на підвищенні 

урожайності сільськогосподарських культур.[3]  

Подібний прояв різних шляхів розвитку характерний і для 

водогосподарських організації. Екстенсивний шлях розвитку зрошуваних 

меліорації проявляється у будівництві нових гідромеліоративних споруд, що є 

досить капіталомістким заходом і реалізується як правило за рахунок 

бюджетних коштів. Інтенсивний напрямок розвитку водогосподарських 

організацій базується на підвищенні ефективності використання зрошувальної 

води та може бути реалізований за рахунок вдосконалення техніки та технології 

зрошуваного землеробства. Проаналізувавши наявні фонди водогосподарських 

організацій, можна зробити висновок про наявність значного потенціалу для 

розвитку даної галузі саме за рахунок інтенсивного шляху, як напрямку 

основаному на економному та раціональному природокористуванні. 

Стійкість це така властивість яка притаманна всій системі в цілому і не 

може бути приписана якійсь окремій її частині. Але поєднання декількох 

стійких систем в одну не завжди призведе до утворення нової стійкої системи, 

лише тому що її окремим частинам була властива стійка поведінка. Навпаки 

декілька нестійких систем при об’єднанні можуть утворити стійку систему, при 

цьому велике значення має спосіб поєднання їх між собою. Таке припущення 

досить вдало може характеризувати діяльність с/г підприємств та 

водогосподарських організацій, які існуючи окремо при вдалому поєднанні та 

виконанні покладених на них функцій забезпечуватимуть один одному стійкі 

виробничі показники. Тобто землеробство в зоні недостатнього природного 

зволоження буде стійко розвиватись за умови отримання якісних 

гідромеліоративних послуг.[4] В свою чергу, меліоративні організації можуть 



стійко функціонувати у випадку коли виробничі та економічні показники 

споживачів послуг будуть стійкими.  

Для всебічної характеристики рівня стійкості виробництва 

сільськогосподарської продукції можуть бути використані різні підходи, які 

базуються на розрахунку показників коливання. Серед них найчастіше 

використовуються середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. 

Середньоквадратичне відхилення показує абсолютне відхилення фактичних 

показників від середнього їх значення та розраховується за формулою 

( )
n

xxi∑ −
=

2

σ  

де ix  - фактичне значення показника для кожного періоду; x  - середній 

рівень показника за досліджуваний період; n - число рівнів; і – порядковий 

номер відповідного року в ряду динаміки. 

Його можна використовувати для порівняння стійкості виробництва 

продукції сільськогосподарськими підприємствами у грошовому виразі за 

дотримання умови спів ставності даних в часі. 

Наступний показник, що дозволяє статистично оцінити рівень стійкості 

сільськогосподарського виробництва, базується на розрахунку коефіцієнта 

варіації (V ). Він відображає розмір коливань порівняно з середнім значенням 

динамічного ряду та розраховується за формулою 

100*. x
V σ

=  

На відміну від абсолютних показників, коефіцієнт варіації дозволяє 

порівняти коливання однотипних показників за різними видами с/г культур.[4]  

В свою чергу коефіцієнт стійкості ( стK ) визначається за формулою 

VK ст −=100 , яка засвідчує про те що, чим меншим є коливання тим більша 

стійкість виробництва продукції сільськогосподарського землеробства.  

Дана методика була застосована для оцінки стійкості землеробства в 

умовах Черкаської області, для якої є характерним недостатня кількість вологи 

в вегетаційний період та нерівномірний її розподіл в часі та просторі. При 



порівняльному аналізі використовувались багаторічні статистичні дані (1995р.–

2012р) що характеризують рослинництво регіону на всіх сільськогосподарських 

угіддях, (представлених на 98% богарними землями) та окремо зрошуваних 

угіддях.  

В таблиці 1 наведено результати розрахунків, що характеризують рівень 

стійкості землеробства в розрізі основних сільськогосподарських культур, 

таких як: зернові, цукровий буряк, соняшник, картопля, овочі, плоди та ягоди. 

Одним з показників, що характеризує результативність землеробства є валовий 

збір продукції рослинництва. Стійкість цього показника залежить в першу 

чергу від стійкості урожайності, а також - від стійкості посівних площ.  

Проведемо аналіз стійкості посівних площ основних 

сільськогосподарських культур Черкаської області. В даному регіоні близько 

70% угідь відводиться під зернові культури, вирощування яких має стратегічне 

значення не лише для області а й для країни в цілому, з метою забезпечення 

продовольчої безпеки. Про це свідчить високе значення коефіцієнта стійкості 

площі посіву зернових культур – 91,1%.  Також стійкою є площа угідь зайнята 

для вирощування овочів. Посівна площа решти сільськогосподарських культур 

постійно коливається, про це свідчить розмір коефіцієнта стійкості 37,3% - 

88,6%.  

Найбільші коливання посівної площі сільськогосподарських культур 

спостерігаються на зрошуваних землях, для яких коефіцієнт варіації більший 

100%, що доводить строкатість показників та неоднорідність вибірки. Але за 

рахунок високої стійкості показників урожайності сільськогосподарських 

культур, що вирощуються на поливних землях – близько 90%, досягається 

згладження динамічного ряду зібраного врожаю в роки з недостатньою 

кількістю природних опадів. Слід зазначити що Черкаська область 

характеризується досить високою стійкістю продуктивності земель 

необлаштованих меліоративними спорудами та коливається від 48,1% до 

85,2%. Це пояснюється сприятливими кліматичними умовами які є 

характерними для перехідної зони від перезволожених до посушливих регіонів. 



Таблиця 1 

Порівняльна характеристика показників стійкості землеробства Черкаської області 

  

Зернові 
Цукрові 
буряки Соняшник Картопля Овочі 

Плоди і 
ягоди 

всі с/г 
угіддя 

зрошу
вані 
землі 

всі с/г 
угіддя 

зрош
увані 
землі 

всі с/г 
угіддя 

зрош
увані 
землі 

всі с/г 
угіддя 

зрош
увані 
землі 

всі с/г 
угіддя 

зрошув
ані 
землі 

всі с/г 
угіддя 

зрош
увані 
землі 

Площа посіву 
Середньоквадратичне 
відхилення, га 56,5 1,23 28,4 0,8 30,1 0,6 8,65 0,90 1,82 6,67 7,9 0,70 
Коефіцієнт варіації, 
% 8,9 132,7 44,6 119,0 32,7 141,3 11,4 145,8 8,89 114,6 62,7 111,0 
Коефіцієнт стійкості, 
% 91,1 -32,8 55,4 -19,0 67,3 -41,3 88,6 -45,8 91,1 -14,6 37,3 -11,0 

Урожайність 
Середньоквадратичне 
відхилення, ц/га 6,71 5,6 70,4 57,83 4,3 2,5 18,9 17,20 20,5 26,01 16,4 24,5 
Коефіцієнт варіації, 
% 22,1 14,9 32,2 18,55 30,7 13,3 17,7 10,34 14,8 10,06 51,9 43,7 
Коефіцієнт стійкості, 
% 77,9 85,1 67,8 81,5 69,3 86,7 82,3 89,7 85,2 89,9 48,1 56,3 

Валовий збір 
Середньоквадратичне 
відхилення, тис. ц 5664,6 41,1 5276,6 204,5 815,8 7,9 1253,9 145,5 401,7 1424,8 106,5 20,9 
Коефіцієнт варіації, 
% 28,9 124,1 41,4 112,5 59,1 59,4 15,6 144,5 14,4 104,3 35,7 83,0 
Коефіцієнт стійкості, 
% 71,1 -24,1 58,6 -12,5 40,9 40,6 84,4 -44,6 85,6 -4,3 64,9 17,0 

 



Але ймовірність настання посушливих та гостро посушливих років складає 

40%. Тому штучне зволоження земель в досліджуваному регіоні зменшує 

коливання урожайності, що стабілізує продуктивність сільського господарства. 

Тобто, більш стійкою (56% - 90%) урожайність є на меліорованих землях 

у порівнянні з богарними. Але суттєві коливання площі поливу, які 

спостерігаються останні 20 років та зумовлені недосконалим економічним 

механізмом водокористування на зрошуваних землях зони лісостепу не мають 

вагомого впливу на загальні результати землеробства регіону. 

Проведений аналіз стійкості валового збору с/г продукції на основі 

багаторічних даних засвідчує про наявність залежності його від урожайності та 

площі посіву. Який саме з зазначених факторів впливу може виступити в якості 

резерву для зростання валового збору визначимо скориставшись 

детермінованим факторним аналізом.  

Для розрахунків використаємо статистичні дані по Черкаській області 

звітного року (2012р.) та базового (2000р.) – початок введення плати за 

транспортування зрошувальної води до споживача. (таблиця 2). 

Математичну модель валового збору ( ВЗ ) продукції рослинництва можна 

представити в такому вигляді:  
УрПлВЗ ⋅=  

де Пл – посівна площа, га; Ур  – урожайність сільськогосподарських 

культур, ц/га.  

Результати проведеного факторного аналізу валового збору основних с/г 

культур області дозволили виявити що для цукрового буряка та овочів резервом 

для зростання  валового збору є збільшення урожайності, а причиною 

зменшення урожаю картоплі, плодово-ягідних є скорочення посівної площі. 

Спад урожаю овочів пов'язаний зі зниженням урожайності та зменшенням 

площі посіву. Для порівняння показник валового збору с/г продукції на 

зрошуваних територіях  знизився, не залежно від виду культур, за рахунок 

зменшення площі посіву. До того ж, спостерігається зростання урожаю 



плодово-ягідних, не зважаючи на зменшення площі, яке було досягнуте за 

рахунок суттєвого підвищення урожайності культур. 

Таблиця 2 

Показники землеробства за основними видами с/г культур Черкаської 

області 

Рік 
Зернові та 

зернобобові 
культури 

Цукрові 
буряки Соняшник Картопля 

Овочі 
відкритого 

ґрунту 

Плоди 
та 

ягоди 
На всіх землях 
Посівна площа, га 

2000 605,2 35,9 81,5 86,7 22,6 12,0 
2012 674,7 71 146,8 60,7 20,4 6,0 

Урожайність, ц/га 
2000 26,3 239,5 13,2 108,4 152,3 29,5 
2012 37,5 137,6 20,7 125,3 137,8 61,9 

Валовий збір, тис. ц 
2000 15940,6 8597,1 1073,3 9402 3442,1 355,3 
2012 25310,7 9769,6 3031,6 7604,2 2811,9 371,1 

На зрошуваних землях 
Посівна площа, га 

2000 0,9 1,1 0,9 0,3 4,4 0,8 
2012 0,42 0,1 0,2 0,1 2,48 0,3 

Урожайність, ц/га 
2000 36,3 270,0 16,0 148,0 264,0 28,0 
2012 48,0 384,0 24,0 189,0 298,0 91,0 

Валовий збір, тис. ц 
2000 32,67 297 14,4 44,4 1161,6 22,4 
2012 20,16 38,4 4,8 18,9 739,04 27,3 

З таблиці 3 видно, що темпи падіння валового збору продукції на 

зрошуваних землях є меншими ніж темпи спаду площі поливу. Такий результат 

є наслідком приросту урожайності культур вирощених на поливних угіддях. 

Порівняння результатів факторного аналізу валового збору с/г продукції 

на зрошуваних та всіх землях області за періоди з безоплатною та платними 

послугами з подачі зрошуваної води засвідчує про підвищення продуктивності 

спожитих природних ресурсів: землі і води. Такий факт зумовлений 

стимулюючим ефектом до підвищення віддачі кубічного метра спожитої води 

який пояснюється введенням плати за ней. Але, з іншого боку, 

сільськогосподарські організації зменшили використання угідь облаштованих 



зрошуваними системами. Причинами скорочення зрошуваних площ стало: 

незадовільний стан ГМС та недостатнє фінансування заходів з поліпшення 

технічного стану меліоративних систем. 

Таблиця 3 

Вплив факторів на розмір валового збору продукції с/г Черкаської області  

Назва показника 
Зернові та 

зернобобові 
культури 

Цукрові 
буряки Соняшник Картопля 

Овочі 
відкритого 

ґрунту 

Плоди 
та 

ягоди 
с/г угіддя 

Зміна валового 
збору продукції с/г  9370,1 1172,5 1958,3 -1797,8 -630,2 15,8 
• вплив посівної 

площі 1830,6 8405,5 860,0 -2819,5 -335,1 -178,4 
• вплив 

урожайності  7539,5 -7233,0 1098,3 1021,7 -295,1 194,2 
зрошувані землі 

Зміна валового 
збору продукції с/г  -12,5 -258,6 -9,6 -25,5 -422,6 4,9 
• вплив посівної 

площі -17,4 -270,0 -11,2 -29,6 -506,9 -14,0 
• вплив 

урожайності  4,9 11,4 1,6 4,1 84,3 18,9 
Стійкість і розвиток є нерозривно пов'язаними поняттями. Тому для 

забезпечення процесу стійкого розвитку необхідна постійна зміна попереднього 

стійкого стану наступним, узгодженим зі змінами зовнішнього середовища.  

Отже, за результатами проведеного аналізу багаторічних даних, що 

характеризують землеробство в зоні недостатнього природного зволоження, 

доцільним є збільшувати частку зрошуваних угідь, тому що продуктивність цих 

земель є більш стійкою. Землеробство на меліорованих землях є більш 

прогнозованим та продуктивним у порівнянні з богарним, про що засвідчують 

проведені та представлені в роботі результати статистичних розрахунків. Також 

варто звернуть увагу на показники стійкості роботи водогосподарських 

організацій. Для них запорукою стійкості є наявність попиту на 

водогосподарські послуги та їх оплата, яка не буде пропорційно залежати від 

обсягу поданої води, зумовленої погодними умовами. Але основним завданням 

для меліоративних організацій, в рамках стійкого розвитку, є поліпшення 



еколого-меліоративного стану земель – зменшення негативного впливу води на 

с/г угіддя.  

Результати проведеного факторного аналізу валового збору продукції 

рослинництва підтверджують те що на богарних землях резервом для 

збільшення валового збору овочів та цукрового буряку є зростання 

урожайності, яка значно підвищується в умовах зрошуваного землеробства. 

Тобто штучне зволоження є однією з форм ведення інтенсивного шляху 

господарювання аграрних підприємств.  

На відміну від сільського господарства, для водогосподарських 

організації інтенсивний шлях розвитку виражається в збільшенні ККД 

міжгосподарських систем (зменшення непродуктивних втрат води) 

використання стічних вод для поливу та інше.     
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