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Бібліографічний покажчик містить перелік дисертаційних робіт, захищених
у
спеціалізованих
вчених
радах
Житомирського
національного
агроекологічного університету за період 1994–2014 рр. Бібліографічні описи
дисертацій доповнені анотаціями і розміщені в абетковому порядку, окремо
подано перелік дисертацій в хронологічному порядку. Довідковобібліографічний апарат містить: іменний покажчик дисертантів, покажчик
наукових керівників і наукових консультантів, покажчик назв дисертацій,
покажчик шифрів спеціальностей дисертацій, покажчик наукових установ, у
яких виконана дисертація.
Покажчик призначений науковцям, викладачам, аспірантам, а також
користувачам, які цікавляться науковими дослідженнями у сфері екології та
економіки аграрного сектора.
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Передмова
Формування наукової спадщини є основою розвитку вищої освіти України в
сучасних умовах. Значний внесок у теоретичну, методичну та практичну базу
наукових здобутків зроблено Житомирським національним агроекологічним
університетом. Новим кроком у розвитку наукової діяльності університету
стало відкриття спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.
Перша спеціалізована вчена рада К 26.01.01 із захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі
спеціальності 03.00.16 – екологія (з агрономічних проблем) створена при
університеті в грудні 1993 року. У червні 1996 р. відкрито другу спеціалізовану
вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.00.32 – екологія (з питань
зооінженерії). Першими кандидатами наук зі спеціальності «Екологія» стали
випускники аспірантури університету Борисюк Б. В., Борщенко В. В., захист
дисертацій яких відбувся у 1994 році. За 20 років існування цих спецрад
захистили дисертації 64 дисертанта.
З квітня 2003 року по 2009 рік при університеті функціонувала
спеціалізована вчена рада К 14.083.02 із захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.02 –
економіка сільського господарства і АПК. Першими кандидатами економічних
наук на цій спецраді стали Павленчик Н. Ф. і Березівський З. П. з Львівського
державного аграрного університету. У липні 2009 року створена спеціалізована
вчена рада Д 14.083.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора і кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та
управління підприємствами. А з 2011 року надано право проводити захист
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук за
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Протягом 20 років по цих спецрадах захищено 159 дисертантів.
Діяльність спеціалізованих вчених рад відіграє важливу роль у підготовці
наукових та науково-педагогічних кадрів для потреб навчальних закладів,
наукових організацій та підприємств України.
Мета даного покажчика – ознайомити користувачів з дисертаційним фондом
бібліотеки, а також багатоплановими науковими дослідженнями учених, які
здобули наукові ступені в стінах університету. До складу покажчика увійшли
дисертації, які були захищені в університеті протягом 20 років (з 1994 р. по
2014 р.).
Бібліографічні описи дисертацій згруповані по розділах:
• Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук;
• Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
• Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських
наук;
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• Дисертації
на
здобуття
наукового
ступеня
кандидата
сільськогосподарських наук.
В середині розділів групування описів у абетковому порядку. До кожного
бібліографічного опису дисертації додаються анотації, які розкривають зміст
наукових досліджень.
Також подано хронологічний покажчик дисертацій, що надає можливість
простежити динаміку розвитку науково-дослідної діяльності вчених, у межах
року – в алфавіті прізвищ авторів. До опису дисертацій додатково надаються
допоміжні покажчики: іменний покажчик дисертантів, покажчик наукових
керівників і наукових консультантів, покажчик назв дисертацій, покажчик
шифрів спеціальностей дисертацій, покажчик наукових установ, у яких
виконана дисертація.
Бібліографічний опис надано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання», ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний
опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги
та правила» та ГОСТ Р 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращения
слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».
Покажчик призначений науковцям, викладачам, аспірантам, а також
користувачам, які цікавляться науковими дослідженнями у сфері екології та
економіки аграрного сектора.
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Дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
1. Вініченко І. І. Розвиток інвестиційної діяльності аграрних підприємств:
теорія, методологія, практика [Рукопис] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 /
Вініченко Ігор Іванович ; наук. конс. В. В. Зіновчук. – Житомир : ЖНАЕУ,
2011. – 436 с.
Розкрито значення інвестицій у системі факторів економічного зростання, а
також основні завдання управління процесом інвестиційного розвитку
аграрного
підприємства
як
соціально-економічної
бізнес-системи.
Обґрунтовано концептуальні основи формування та реалізації інвестиційної
стратегії розвитку підприємства. Розроблено систему управління інвестиційною
діяльністю аграрних підприємств на засадах взаємозв’язку моделей
інвестиційного механізму та конкурсного розподілу інвестицій з
використанням сучасних методів прогнозування та комп’ютерних технологій.
Удосконалено методику визначення економічної ефективності реалізації
інвестиційних проектів аграрних підприємств. За допомогою синергетичного
підходу здійснено методологічне обґрунтування системного розвитку
інвестиційної діяльності аграрних підприємств та розроблено її
багатопараметричну економіко-математичну модель. Розроблено концепцію
формування й функціонування організаційно-економічного механізму
інвестиційної діяльності аграрних підприємств та аргументовано систему
основних заходів державної підтримки розвитку інвестиційного процесу в
сільському господарстві.
2. Волощук К. Б. Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу
агропромислових підприємств [Рукопис] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 /
Волощук Катерина Богданівна ; наук. конс. Ю. О. Лупенко. – Кам’янецьПодільський : Подільський держ. аграр.-техн. ун-т, 2011. – 491 с.
Узагальнено теоретичні та методологічні основи трактування сутності і
класифікації інновацій та інвестицій, розкрито взаємозв’язок окремих їх видів,
наукові підходи до змісту та складових, концептуальні основи економікосоціоекологічної моделі та методології оцінки інноваційно-інвестиційного
потенціалу підприємств. Оцінено інноваційно-трансформаційні зміни, сучасний
стан активності, виробничі можливості, ринковий потенціал, інфраструктуру,
проведено аналіз та обґрунтовано варіанти інтелектуального забезпечення,
трансферу технологій і технічного оновлення інноваційно-інвестиційного
потенціалу агропромислових підприємств. Удосконалено методику визначення
науко-технологічної безпеки. Побудовано моделі інвестування інновацій,
формування портфеля та сучасних підходів до оцінювання інноваційноінвестиційних проектів. Запропоновано механізми формування типів
інноваційно-інвестиційного потенціалу агропромислових підприємств і
обґрунтовано стратегії підприємств та корпорацій, мета і функції інноваційноінвестиційного провайдингу агробізнесу та прогнозування факторів підвищення
ефективності агропромислових підприємств.
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3. Джалал Мир Абдул Каюм
Дифференциальная
рента
сельскохозяйственных культур и ее использование в агроформированиях
[Рукопис] : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.04 / Мир Абдул Каюм Джалал ; науч.
конс. Ю. Н. Новиков. – Симферополь : ЮФ НУБИП Украины «Крымский
агротехнолог. ун-т», 2010. – 416 с.
На основі уточненої методики грошової оцінки землі запропоновано
методику розрахунку диференціальної ренти сільськогосподарських культур.
Об’єктивно доведено існування двох видів диференціальної ренти ІІ –
диференціальної ренти ІІ А, отриманої за рахунок зростання родючості землі, і
диференціальної
ренти
ІІ Б,
отриманої
в
результаті
заміни
сільськогосподарської культури або сортозміни цієї культури. Обґрунтовано
методику розрахунку величини диференціальної ренти сільськогосподарських
культур і методику розрахунку економічної ефективності селекційної роботи
для сортів озимої пшениці, плодових насіннячкових і кісточкових культур,
винограду. Представлено методичні засади використання диференціальної
ренти для формування науково обґрунтованих систем іпотечного кредитування
та оподаткування у сільському господарстві.
4. Ушкаренко Ю. В. Розвиток сільськогосподарської кооперації (теорія,
методологія, практика) [Рукопис] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 /
Ушкаренко Юлія Вікторівна ; наук. конс. В. В. Зіновчук. – Херсон : Херсон.
держ. аграр. ун-т, 2010. – 520 с.
Розглядаються теоретико-методологічні й практичні засади розвитку
сільськогосподарської кооперації в аграрному секторі економіки України.
Визначено економічну та екологічну роль, а також соціальну місію
сільськогосподарської кооперації. Обґрунтовано концептуальні основи
формування та ефективного функціонування кооперативних підприємств.
Запропоновано методику визначення напрямів функціональної діяльності
сільськогосподарського виробничого кооперативу з використанням сучасних
методів прогнозування та комп’ютерних технологій. Удосконалено
ідентифікацію фундаментальних принципів кооперації. За допомогою
синергетичного підходу здійснено методологічне обґрунтування системного
розвитку аграрного сектора та розроблено його багатопараметричну економікоматематичну модель. Теоретично обґрунтовано пропозиції щодо напрямів і
форм державної підтримки розвитку сільськогосподарської кооперації.
5. Янченко З. Б. Інноваційна діяльність у сільському господарстві та її
інвестиційне забезпечення [Рукопис] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 /
Янченко Зінаїда Борисівна ; наук. кер. В. П. Соловйов. – Житомир : ЖНАЕУ,
2013. – 501 с.
Розглянуто теоретико-методологічну сутність інвестування розвитку та
практичної реалізації інноваційного потенціалу, досліджено його особливості,
структуру та механізм функціонування. Проаналізовано та доопрацьовано
категорійно-понятійний апарат інноваційної та інвестиційної сфер.
Проаналізовано проблему визначення результативності інноваційної діяльності
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сільськогосподарських підприємств, запропоновано систему оцінювальних
критеріїв та показників. Охарактеризовано сучасний стан інноваційного
розвитку у сільському господарстві, рівень інвестиційного забезпечення
інноваційної активності вітчизняного села. Сформульовано національну
концепцію розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності в сільському
господарстві, наведено напрями підвищення ефективності управління
інноваційним розвитком сільського господарства на рівні регіонів, розглянуто
методику формування регіональних інноваційних програмних документів та
запропоновано схему відбору окремих проектів. Розроблено механізм відбору
найбільш перспективних інвестиційних проектів інноваційного походження.
6. Яценко О. М. Конкурентні переваги галузі бджільництва в умовах
глобалізації ринку продовольства [Рукопис] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 /
Яценко Ольга Миколаївна ; наук. конс. В. І. Губенко. – Житомир : ЖНАЕУ,
2011. – 469 с.
Досліджено особливості формування і реалізації конкурентних переваг
галузі бджільництва України, визначено сучасні тенденції розвитку та
особливості конкурентного середовища світового і вітчизняного ринку у
відповідному сегменті. Висвітлено важливу соціально-економічну місію галузі,
інституційні засади формування конкурентних відносин у бджільництві, позиції
вітчизняних товаровиробників на зовнішніх ринках. Обґрунтовано основні
напрями, механізми та інструментарій конкурентної політики із секторальних
позицій. Вироблено пропозиції відносно стратегічних пріоритетів формування
конкурентних переваг галузі бджільництва на макро- і мікрорівнях. Визначено
стратегію розвитку бджільництва до 2025 р. Запропоновано кластерну модель
розвитку бджільництва, що дозволяє вирішити проблему диспропорцій
соціально-економічного розвитку сільських територій.
Дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
7. Абрамова І. В.
Організаційно-економічний
механізм
державної
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів [Рукопис] :
дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Абрамова Ірина В’ячеславівна ; наук. кер.
В. В. Зіновчук. – Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол.ун-т», 2006. – 150 с.
Розкрито суть організаційно-економічного механізму державної підтримки
розвитку сільськогосподарської кооперації та виокремлено його елементи. За
допомогою аналізу стану сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
ідентифіковано тенденції їх розвитку та проблеми діяльності. Визначено стан
та ефективність державної підтримки розвитку обслуговуючої кооперації в
аграрному секторі економіки країни. Обґрунтовано необхідність та шляхи
здійснення моніторингу та прогнозування розвитку сільськогосподарської
кооперації за умов державної підтримки. Розроблено методологічний підхід
щодо формування організаційно-економічного механізму державної підтримки
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розвитку сільськогосподарської
комплексності та поступальності.

обслуговуючої

кооперації

на

засадах

8. Алєксєєнко І. М. Стабілізація зернового господарства України
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Алєксєєнко Інесса Миколаївна ;
наук. кер. П. А. Лайко. – К. : ННЦ «Ін-т землеробства НААН України», 2011. –
265 с.
Обґрунтовано перспективи розвитку зернового господарства на основі
удосконалення та запровадження системи управління щомісячними запасами
зерна, стабілізації його виробництва шляхом оптимізації розміщення посівних
площ. Досліджено причини надмірної варіації виробництва зернових культур.
Складено матрицю виробництва і розподілу зерна, що враховує прямі витрати
виробничих ресурсів, розраховані на основі відповідних оптимізаційних
моделей. Розроблено економіко-математичну модель міжгалузевого балансу
аграрного сектора економіки, в основу якої покладено обґрунтування
оптимальних обсягів та структури виробництва зерна і продуктів його
переробки з урахуванням ресурсного забезпечення галузі, кон’юнктури ринку
та підвищення рівня зайнятості сільського населення. Проведені оптимізаційні
розрахунки можливих варіантів стратегії розвитку аграрного сектора економіки
із визначенням потреби в технологічних ресурсах, інвестиціях, кредитах.
9. Андрусяк В. М. Формування ринку зерна круп’яних культур та продуктів
їх переробки [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Андрусяк Василь
Миколайович ; наук. кер. Б. П. Дмитрук. – Умань : Уманський держ. аграр.
ун-т, 2004. – 203 с.
Досліджено формування ринку зерна круп’яних культур та продуктів їх
переробки. Поглиблено визначення соціально-економічної сутності поняття
круп’яного ринку. Обґрунтовано принцип формування та розвитку його
виробництва. Проведено комплексну оцінку економічної ефективності
виробництва і переробки в сучасних умовах. Поглиблено аналіз сучасного
стану торгівлі продукцією. Комплексно обґрунтовано основні напрями
підвищення ефективності функціонування ринку зерна гречки та проса.
Розроблено економіко-математичну модель програмування показників
розвитку виробництва продукції круп’яних культур на перспективу.
10. Андрусяк Н. О. Напрями підвищення економічної ефективності
виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту [Рукопис] : дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.04 / Андрусяк Наталія Олександрівна ; наук. кер.
О. Л. Бурляй. – Умань : Уманський нац. ун-т садівництва, 2011. – 189 с.
Досліджено теоретичні та практичні аспекти підвищення економічної
ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту.
Запропоновано сучасну інтерпретацію змісту поняття «економічна
ефективність овочівництва». Проведено аналіз сучасного рівня економічної
ефективності виробництва та переробки овочів відкритого ґрунту на
підприємствах Черкаської області. За результатами проведеного дослідження
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запропоновано напрями підвищення економічної ефективності виробництва та
переробки овочів відкритого ґрунту. Серед них пропозиції щодо використання
передових технологій виробництва та переробки овочевої продукції,
необхідність поглиблення процесів інтеграції і створення регіонального
овочевого агротехнопарку.
11. Ахметов І. Р. Формування регіонального кластера в льонарстві
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ахметов Ілляс Рустамович ; наук.
кер. В. В. Зіновчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 192 с.
Досліджено і узагальнено теоретико-методологічні та практичні аспекти
формування регіонального кластера в льонарстві. Уточнено поняття та ознаки
кластера як специфічного галузевого утворення, визначено перелік чинників,
що визначають можливість та доцільність створення його у льонарстві.
Обґрунтовано принципи та організаційно-економічний механізм формування
регіонального кластера у льонарстві, запропоновано методику оцінки
ефективності його функціонування. Визначено закономірності динаміки обсягів
виробництва, продажу та ціни на льон і продукцію його переробки на
внутрішньому і зовнішніх ринках. Досліджено причини занепаду галузі
льонарства на сучасному етапі, обґрунтовано економічні передумови створення
регіонального кластера у льонарстві. На основі імітаційної моделі встановлено
граничні значення критеріїв кластеризації підприємств льонарської галузі.
12. Бабич Л. В. Формування ринку ветеринарних послуг [Рукопис] : дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.04 / Бабич Леся Володимирівна ; наук. кер.
С. І. Поперечний. – Львів : Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій
ім. С. З. Гжицького, 2009. – 191 с.
Розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти формування і розвитку
ринку ветеринарних послуг. Узагальнено теоретичні положення щодо сутності
ветеринарної послуги та її особливостей, здійснено ретроспективний аналіз,
вивчено зарубіжний досвід формування і функціонування ринку ветеринарних
послуг. Здійснено комплексний аналіз сучасного стану сфери ветеринарного
обслуговування у Львівській області. Виявлено чинники, які найбільшою мірою
впливають на рівень замовлень ветеринарних послуг, визначено прогнозні
значення цих чинників. Розраховано ємність цього ринку у перспективі.
Виявлено чинники, які стримують розвиток приватної ветеринарної практики,
на основі їх обґрунтовано способи стимулювання підприємницької діяльності у
сфері ветеринарного обслуговування.
13. Бакіна Т. В. Підвищення ефективності діяльності підприємств з
виробництва та перероблення продукції птахівництва на маркетингових засадах
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бакіна Тетяна Володимирівна ;
наук. кер. О. І. Дацій. – Мелітополь : Таврійський держ. агротехнолог. ун-т,
2008. – 168 с.
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Уточнено сутність економічної ефективності. Систематизовано принципи,
що визначають основні напрями розвитку підприємств з виробництва та
перероблення продукції птахівництва. Обґрунтовано класифікацію чинників
впливу на результати діяльності підприємств. Запропоновано соціальноекономічну модель ефективності діяльності підприємств з виробництва
продукції птахівництва. Проведено аналіз та оцінку маркетингового
середовища діяльності підприємств. Запропоновано алгоритм формування
стратегії маркетингу для групи підприємств з виробництва та перероблення
продукції птахівництва.
14. Безсмертна О. В. Ефективність логістичної концепції постачання
сировини на молокопереробних підприємствах [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 / Безсмертна Оксана Владиславівна ; наук. кер. О. В. Мороз. –
Вінниця : Вінницький нац. техн. ун-т, 2007. – 183 с.
Досліджуються шляхи вирішення проблеми впровадження системи
логістики в управління поставками молокопереробних підприємств. Уточнено
поняття логістики постачання, виходячи з її мети, функцій та завдань в
контексті діяльності молокопереробних підприємств. Проаналізовано
особливості впровадження інтеграційної співпраці у систему «постачальникпереробне підприємство». На цій підставі економічно обґрунтовано сучасні
форми та види інтеграції, реалізація яких приводить до синергетичного ефекту.
Визначено поняття ефективності логістичної концепції постачання та
сформовано систему показників рівня цієї ефективності. Здійснено групування
підприємств-об’єктів дослідження та аналіз системи постачання на них.
Запропоновані організаційні, управлінські та інформаційні чинники оптимізації
системи постачання за логістичною концепцією, розроблена модель оптимізації
обсягу поставки сировини на молокопереробне підприємство за логістичною
концепцією.
15. Безугла С. С. Формування прибутку м’ясопереробних підприємств
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Безугла Світлана Сергіївна ;
наук. кер. М. Ф. Гладій. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. –
192 с.
Досліджено теоретико-методичні та практичні аспекти формування
прибутку м’ясопереробних підприємств. Поглиблено інтерпретацію прибутку
як економічної категорії. Розкрито роль прибутку в економіці підприємств та
окреслено детермінанти його формування. Проаналізовано умови та фактори
впливу на процес формування прибутку м’ясопереробних підприємств.
Розроблено економіко-математичні моделі оптимізації обсягів виробництва
продукції м’ясопереробки та процесів її транспортування. Доведено
необхідність вертикальної інтеграції у сфері м’ясопереробки у контексті
формування доданої вартості продукції в межах єдиного технологічного
ланцюга.
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16. Березівська О. Й. Становлення та ефективність функціонування
сільськогосподарських виробничих структур різних організаційно-правових
форм [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Березівська Оксана
Йосипівна ; наук. кер. М. І. Яцків. – Львів : Львівський держ. аграр. ун-т,
2005. – 245 с.
У роботі набули подальшого розвитку теоретичні і методичні основи
формування і розвитку різних форм господарювання в аграрному секторі на
основі рівноправного існування форм власності, описано механізм становлення
сільськогосподарських виробничих структур різних організаційно-правових
форм у Львівській області, виокремлено особливості їх формування. Проведено
аналіз розвитку сільськогосподарського виробництва в різних формах
господарювання і висвітлено ефективність функціонування сільськогосподарських виробничих структур різних організаційно-правових форм,
серед яких: шляхи формування нових організаційно-правових структур на базі
особистих селянських господарств; розроблено систему економічних відносин
між сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами
та особистими селянськими господарствами; запропоновано шляхи
вдосконалення внутрішньогосподарських виробничих відносин і забезпечення
прибутковості сільськогосподарських підприємств.
17. Березівський З. П. Економічний механізм формування виробничих
витрат в скотарстві [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Березівський
Зіновій Петрович ; наук. кер. Г. В. Черевко. – Львів : Львівський держ. аграр.
ун-т, 2003. – 247 с.
Висвітлено особливості економічного механізму формування виробничих
витрат в скотарстві, проведено аналіз розвитку галузі, виробничих витрат та
ефективності виробництва продукції скотарства. На основі цього обґрунтовано
шляхи вдосконалення економічного механізму формування виробничих витрат
в скотарстві, серед яких: розробка загальної моделі економічного механізму
формування виробничих витрат в скотарстві та його складових; обґрунтування
нормативів виробничих витрат і мінімально допустимої ціни; запропонована
класифікація джерел ризику в галузі скотарства; доповнено методику
проведення витратно-цінового аналізу оперативного управління і контролю за
виробничими витратами.
18. Бойко Б. В. Розвиток інтеграції виробництва, переробки та реалізації
продукції молочного скотарства [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 /
Бойко Богдан Вікторович ; наук. кер. В. М. Микитюк. – Житомир : ДВНЗ
«Держ. агроекол.ун-т», 2006. – 191 с.
Обґрунтовано стратегічні напрями розвитку інтеграції виробництва,
переробки та реалізації продукції молочного скотарства в пореформений
період, уточнено класифікацію форм вертикальної інтеграції та сутність
концепції інтеграційного маркетингу. Розраховано ціновий коридор для
сільськогосподарських та молокопереробних підприємств на основі визначення
мінімальної та оптимальної ціни, обґрунтовано необхідність використання
11

економічного механізму стимулювання виробництва екологічно безпечної
продукції. Розроблено модель маркетингової інформаційної системи, яка дає
можливість аналізувати ефективність діяльності підприємств молокопродуктового підкомплексу.
19. Бондарєва Т. Г. Організація оплати праці працівників підприємств АПК
(на прикладі підприємств Рівненської області) [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук : 08.07.02 / Бондарєва Тетяна Григорівна ; наук. кер. М. П. Поліщук. –
Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2004. – 185 с.
Розроблено теоретико-методичні та практичні рекомендації щодо
застосування прогресивних систем оплати праці в сільськогосподарських
підприємствах. З метою застосування прогресивних систем оплати праці
розроблений алгоритм нарахування заробітної плати від валового доходу та
запропонована до впровадження в практику система оплати праці від валового
доходу в сільськогосподарських підприємствах Рівненської області.
Обґрунтовані заходи по зв’язку матеріальних інтересів фермерів та найманих
працівників від кінцевих результатів їх праці. Сформульовані пропозиції щодо
системи безтарифної оплати праці на основі кінцевих результатів роботи
малого переробного підприємства в разі застосування погодинної оплати.
20. Борисенко В. О. Економічна ефективність використання польових
агрегатів у рослинництві [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Борисенко Володимир Олексійович ; наук. кер. М. Г. Вергун. – К. : УНДІ
продуктивності агропром. комплексу, 2012. – 189 с.
Досліджено напрями підвищення ефективності використання машинних
сільськогосподарських агрегатів на механізованих польових роботах у
рослинництві. Запропоновано концепцію системної оптимізації ефективності
виконання механізованих процесів у рослинництві, описано рівні оптимізації
процесів. Розроблені методи та програмне забезпечення для визначення
експлуатаційних витрат на виконання технологічних операцій механізованих
польових робіт у рослинництві, собівартості продукції рослинництва.
Обґрунтовано за показниками порівняльної економічної ефективності
оптимальні комплекси машин для технологічних операцій у рослинництві :
внесення мінеральних добрив, оранки, сівби, обприскування польових культур,
збирання зернових культур, а також комплекси машин для традиційної та
нульової технологій вирощування пшениці в аграрних підприємствах.
21. Бугайчук В. В. Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Бугайчук Віта Віталіївна ; наук. кер. Л. Д. Павловська. – Житомир : ЖНАЕУ,
2014. – 242 с.
Досліджено теоретико-методичні та прикладні аспекти відродження
виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Розширено
змістовне наповнення поняття «виробничий потенціал». Обґрунтовано
теоретичні основи та методологію процесу відродження виробничого
12

потенціалу сільськогосподарських підприємств. Здійснено аналіз стану
виробничого потенціалу та доведено необхідність його відродження.
Розроблено авторську графоаналітичну модель «Октаедр виробничого
потенціалу», в основі якої передбачено визначення стану виробничого
потенціалу з врахуванням збалансованої структури ресурсів для
цілеспрямованого розвитку господарської системи.
22. Буднік О. М. Становлення і розвиток підприємництва в аграрному
секторі регіону [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Буднік Ольга
Миколаївна; наук. кер. В. В. Зіновчук. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т,
2006. – 226 с.
Досліджено теоретичні, методичні та практичні проблеми розвитку
аграрного підприємництва на регіональному рівні. Визначено відмінність
понять «бізнес» і «підприємництво», уточнено та деталізовано класифікацію
підприємницької діяльності. Окрему увагу приділено вивченню впливу
трансформаційних процесів на становлення підприємництва в аграрному
секторі. Визначено місце, роль та економічну ефективність різних
організаційно-правових форм підприємницької діяльності, а також виявлено
проблеми, що стримують їх розвиток. Обґрунтовано необхідність формування
підприємницьких структур в аграрному секторі регіону шляхом стимулювання
кооперативного руху та вертикальної інтеграції. Акцентується увага на
необхідності диверсифікації джерел фінансування аграрних підприємств.
Обґрунтовано важливість створення консалтингових та дорадчих регіональних
служб.
23. Булуй О. Г. Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських
кооперативів [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Булуй Олексій
Григорович ; наук. кер. Л. А. Суліменко. – Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол.
ун-т», 2007. – 218 с.
На основі теоретичних узагальнень уточнено визначення кооперації,
розглянуто ідентифікаційні ознаки кооперативів, організаційно-економічні
передумови їх становлення й розвитку, запропоновано методику розрахунку
ефективності діяльності обслуговуючих кооперативів. Визначено тенденції
формування та функціонування кооперації в аграрній сфері у сучасних умовах,
проведено комплексну оцінку результатів діяльності виробничих та
обслуговуючих кооперативів з метою виявлення можливих резервів
підвищення ефективності діяльності, а також обґрунтовано пропозиції й
рекомендації щодо подальшого розвитку сільськогосподарської кооперації.
24. Бурачек І. В. Розвиток виробничих кооперативів в сільському
господарстві перехідного періоду [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 /
Бурачек Ігор Володимирович ; наук. кер. В. В. Зіновчук. – К. : ННЦ «Ін-т аграр.
економіки» УААН, 2004. – 193 с.
Досліджено
господарських

теоретико-методологічні
аспекти
розвитку
виробничих
кооперативів.
Запропоновано
13

сільськотипологію

виробничих кооперативів. Обґрунтовано ідентифікаційні ознаки виробничого
кооперативу та організаційно-економічні передумови їх становлення.
Запропоновано перспективну організаційну структуру і адаптований до
ринкової економічної системи механізм внутрішньогосподарських відносин у
сільськогосподарському виробничому кооперативі, розглянуто можливі
варіанти участі виробничих кооперативів в інтеграційних процесах, визначено
пріоритети розвитку їх соціальної місії.
25. Бурлака А. І. Ефективність інтенсифікації ягідництва в західному
регіоні України [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Бурлака
Анатолій Іванович ; наук. кер. О. М. Шестопаль. – К. : УААН. Ін-т садівництва,
2006. – 194 с.
Узагальнено теоретичну сутність інтенсифікації ягідництва, розкрито
методологічні основи визначення економічної ефективності інтенсифікації
виробництва ягід і обґрунтовано методичні підходи до дослідження питань
економічної ефективності ягідництва в ринкових умовах господарювання.
Визначено вплив організаційно-економічних чинників та основних елементів
інтенсивних технологій на економічну ефективність інтенсифікації ягідництва в
західних областях України. Обґрунтовано перспективи розвитку промислового
ягідництва в регіоні та наведено економічну оцінку елементів інтенсивних
технологій виробництва ягід і помологічних сортів смородини та суниці.
26. Вантух В. П. Ефективність і перспективи розвитку м’ясного скотарства
у фермерських господарствах Львівської області [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук : 08.07.02 / Вантух Володимир Петрович ; наук. кер. Г. В. Черевко. –
Львів : Львів. держ. аграр. ун-т, 2003. – 166 с.
Вивчено та обґрунтовано основні шляхи подальшого розвитку м’ясного
скотарства у фермерських господарствах. Наголошено на необхідності
формування системи державної підтримки розвитку фермерства та
інтеграційних процесів у цьому секторі економіки. Розглянуто основні
економічні аспекти вдосконалення технологічних процесів та його
ефективність у фермерських господарствах. Математично розраховано
оптимальні моделі даних господарств скотарського м’ясного напрямку та
оптимальні раціони годівлі для забезпечення високої ефективності галузі з
урахуванням можливостей асортименту виробництва кормів.
27. Василенко С. В. Стратегія розвитку підприємств галузі скотарства
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Василенко Світлана
Володимирівна ; наук. кер. В. М. Микитюк. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 227 с.
Узагальнено теоретико-методологічні та науково-прикладні аспекти
формування, впровадження та реалізації стратегії розвитку підприємств галузі
скотарства. За результатами проведеного дослідження визначено роль стратегії
для підприємств галузі скотарства, удосконалено трактування поняття
«стратегія розвитку підприємства» з урахуванням виробничих та
маркетингових особливостей. Удосконалено методичний підхід до формування
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та реалізації стратегії з використанням комплексу оптимізаційних завдань,
мережевого планування та методів, що характеризують ринкову позицію
підприємства, його виробничий потенціал. Проаналізовано сучасний стан
діяльності підприємств галузі скотарства та розроблено економіко-математичну
модель для прогнозування основних результативних показників, що
визначають ефективність стратегії розвитку. Обґрунтовано пропозиції щодо
формування організаційно-економічного механізму реалізації стратегії
розвитку підприємств галузі скотарства.
28. Верзун А. А. Ефективність сільськогосподарського виробництва та її
залежність від фіскальної політики держави [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук : 08.07.02 / Верзун Андрій Андрійович; наук. кер. С. М. Онисько. – Львів :
Львівський держ. аграр. ун-т, 2005. – 186 с.
Розглянуто економічну суть та складові фіскальної політики. Досліджено
особливості формування фіскальної політики держави в аграрному секторі
економіки України. Обґрунтована методика регулювання економічної
ефективності сільськогосподарського виробництва важелями фіскальної
політики та вироблена оцінка економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Висвітлено роль податкової системи та місце
фінансової підтримки сільського господарства у формуванні економічної
ефективності сільськогосподарських підприємств. Розроблені основні напрямки
підвищення ефективності виробництва в контексті реформування фіскальної
політики держави в аграрному секторі економіки.
29. Власенко О. П. Управління трансакційними витратами в агробізнесі
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Власенко Олена Павлівна ; наук.
кер. В. В. Зіновчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2008. – 169 с.
Досліджено категоріальний апарат трансакційних витрат, визначено
домінантні характеристики трансакційних витрат суб’єктів агробізнесу та
ідентифіковано їх класифікаційні ознаки. Проведено аналіз сучасного рівня
трансакційних витрат та з’ясовано особливості їх прояву в залежності від
організаційно-правового статусу суб’єкта господарювання. На основі даних,
отриманих в результаті застосування авторської методики індикативного
аналізу, визначено показники зв’язку між рівнем витрат і результатом
діяльності підприємства (прибутком), обґрунтовано необхідність розподілу
трансакційних витрат на видатки та втрати для потреб управління.
Сформульовано концептуальні засади механізму управління трансакційними
витратами в агробізнесі та здійснено поваріантний розрахунок резервів
господарювання підприємств, що визначають напрями управлінського впливу.
Обґрунтовано необхідність інтеграційного об’єднання сільськогосподарських
товаровиробників на кооперативних засадах в контексті підвищення
ефективності управління трансакційними витратами. Розраховано прогнозне
значення синергетичного ефекту новостворених сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на прикладі підприємств Житомирської області.
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30. Волкова І. М. Формування експортного потенціалу молокопродуктового
підкомплексу АПК [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Волкова Інна
Михайлівна ; наук. кер. М. П. Поліщук, В. В. Зіновчук. – Житомир : ДВНЗ
«Держ. агроекол. ун-т», 2007. – 231 с.
Визначено сутність та чинники формування експортного потенціалу
підприємства. Досліджено вплив комплексу економічних, організаційноправових та адміністративних методів державного регулювання на формування
та реалізацію експортного потенціалу молокопродуктового підкомплексу.
Проведено аналіз сучасного стану господарської діяльності підприємств
молокопродуктового підкомплексу. Досліджено тенденції та специфіку
експортної діяльності молокопереробних підприємств. Розроблено методику
інтегральної оцінки експортного потенціалу підприємства. Запропоновано
можливий
варіант
Програми
реалізації
експортного
потенціалу
молокопродуктового підкомплексу. Обґрунтовано доцільність створення
Асоціації експортерів молочної продукції. Визначено перспективи розвитку
експортної діяльності молокопереробних підприємств.
31. Воронянська А. П. Мотивація праці в сільськогосподарських
підприємствах [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Воронянська
Альбіна Петрівна ; наук. кер. М. П. Поліщук, Ю. О. Лупенко. – Житомир :
ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2006. – 169 с.
Розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти мотивації праці,
досліджена еволюція теорій мотивації, визначено й обґрунтовано особливості
впливу факторів матеріального та нематеріального змісту на поведінку
індивідуума в процесі трудової діяльності. Проаналізовано результати впливу
методів управління на активізацію трудової діяльності та ефективність
виробництва. Дана оцінка формуванню мотиваційного механізму , визначено
місце, роль і значимість матеріальних, соціальних та психологічних чинників.
Запропоновані основні напрями вдосконалення мотиваційного механізму
високопродуктивної праці за рахунок підвищення рівня оплати праці,
розширення участі працівників у розподілі прибутку, збільшення орендної
плати за землю залежно від прибутковості земельної ділянки, а також
визначено напрями посилення спонукальної дії моральних мотивів трудової
поведінки аграріїв, пріоритетами яких мають бути підвищення рівня культури
спілкування, виховання духовності, розвиток звичаїв та традицій.
32. Гайдучок Т. С. Формування та використання основних засобів в
аграрних підприємствах Центрального Полісся [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук :
08.07.02 /
Гайдучок
Тетяна
Станіславівна ;
наук.
кер.
Г. М. Підлісецький. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2005. – 196 с.
На основі вивчення і узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду в
роботі розкрито соціально-економічну суть та інфраструктуру ринку основних
засобів. Уточнено понятійний апарат визначення сутності основних
виробничих засобів, виходячи з їх функціональної ролі в умовах ринкової
економіки, та методологію аналізу формування і використання основних
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засобів. Проаналізовано природно-кліматичні та економічні умови
господарювання аграрних підприємств Центрального Полісся, рівень
забезпеченості та якісний склад основних засобів, стан їх відтворення та
економічну ефективність. Обґрунтовано перспективи формування основних
засобів в аграрних підприємствах. На основі проіндексованих нормативів
науково обґрунтована загальна потреба в основних засобах. Здійснено спроби
врегулювання цінового паритету на матеріально-технічні ресурси та
сільськогосподарську продукцію. Запропоновано організаційно-економічний
механізм формування ринку техніки та інженерно-технічних послуг.
33. Гераймович В. Л. Інвестиційний процес та його вплив на економічний
розвиток аграрного сектору [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 /
Гераймович Віолета Леонтіївна ; наук. кер. І. В. Охріменко. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2014. – 221 с.
Узагальнено теоретичні положення, проаналізовано особливості та
розроблено методичні та практичні рекомендації щодо підвищення
ефективності управління інвестиційним процесом. Обґрунтовано механізм
визначення впливу інвестиційної політики в аграрній сфері на розвиток
інвестиційного процесу. Запропоновано модель регулювання впливу інвестицій
на економічний розвиток аграрної сфери економіки, яка включає обґрунтування
розробки прогнозних показників інвестиційного розвитку та механізму
урахування об’єктивного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів.
Удосконалено методичні підходи до визначення та аналізу рівня економічного
розвитку і стану інвестиційної діяльності. Проаналізовано динаміку та
сукупність факторів, що впливають на продуктивність використання
економічних та інвестиційних ресурсів аграрного сектора. Визначено
пріоритетні заходи стабілізації та ефективного розвитку агропромислового
виробництва, основними з яких є стимулювання інвестиційної та інноваційної
активності, вдосконалення механізмів залучення інвестицій, повне і всебічне
використання закладеного в них потенціалу.
34. Герелиця Р. О. Становлення системи транспортної логістики
підприємств молокопродуктового підкомплексу [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 / Герелиця Роман Олександрович ; наук. кер. М. Г. Вергун. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 204 с.
Проаналізовано
теоретико-методологічні
передумови
становлення
транспортно-логістичних систем. Визначено особливості таких систем в
сільськогосподарському виробництві в цілому та молокопродуктовому
підкомплексі зокрема. Запропоновано методичний підхід щодо розрахунку
собівартості транспортно-логістичного процесу постачання молока на
переробку. Здійснено аналіз сучасного стану організації роботи автотранспорту
в молокопродуктовому підкомплексі Житомирської області, в результаті чого
встановлено причинно-наслідкові зв’язки між виробництвом молокосировини
та транспортно-логістичною системою.
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35. Глібов Р. В. Еколого-економічні перспективи розвитку ринку молока в
поліській зоні Житомирської області [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.07.02 / Глібов Руслан Вадимович ; наук. кер. В. М. Микитюк. – Житомир :
Держ. агроекол. ун-т, 2004. – 208 с.
В роботі розкрито економічний зміст ринку молока і особливості його
формування на радіоактивно забрудненій території. Узагальнено вітчизняний,
зарубіжний досвід функціонування ринку молока, розглянуто його
інфраструктуру. На підставі аналізу сучасного ринку молока виявлено основні
проблеми його формування на регіональному рівні. Розроблено рекомендації
щодо удосконалення механізмів дотування, ціноутворення. Обґрунтовано
резерви підвищення попиту на молоко, конкурентоздатності товаровиробників
молока та параметри функціонування регіонального ринку молока на
перспективу в контексті інтеграції України у Всесвітню торговельну
організацію.
36. Гловацька В. В. Розвиток підприємництва в системі становлення
сільського (зеленого) туризму [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Гловацька Валентина Василівна ; наук. кер. В. В. Юрчишин. – ІваноФранківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2008. – 200 с.
Досліджено теоретико-методологічні та науково-прикладні аспекти
становлення й розвитку сільського (зеленого) туризму як організаційної форми
підприємництва. Визначено основні показники господарської діяльності,
виявлено спільні риси й відмінні особливості функціонування господарств на
засадах підприємництва, з’ясовано найважливіші мотиви, що спонукали їх
власників до підприємницької активності у даній сфері. Запропоновано
забезпечити сталий розвиток сільського туризму в підприємницькому
середовищі шляхом системної розробки організаційно-економічних заходів, які
базуються на застосуванні маркетингових, фінансових, інформаційноконсультативних та екологічних підходів. Визначено та обґрунтовано
необхідність запровадження кластеризації в системі становлення сільського
(зеленого) туризму як підприємницької діяльності. Розроблено стратегію
розвитку галузі в умовах підприємництва із застосуванням прогнозних
показників динаміки та визначено подальші перспективи становлення.
37. Гнатишин Й. П. Доходи і видатки сільського населення [Рукопис] :
дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Гнатишин Йосип Петрович ; наук. кер.
П. М. Гарасим. – Львів : Львів. держ. аграр. ун-т, 2004. – 202 с.
Обґрунтовано теоретичні засади дослідження доходів і видатків сільського
населення. Визначено систему показників, які характеризують рівень і
динаміку грошових і сукупних доходів домогосподарств. Досліджено основні
складові соціально-економічного механізму формування доходів і видатків
сільського населення на підставі аналізу даних статистики домогосподарств.
Вивчено головні чинники, які впливають на рівень доходів населення за умов
перехідної економіки. Досліджено взаємозв’язок між величиною доходів
населення та розвитком сільськогосподарського виробництва, зокрема
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особистих селянських господарств. Установлено вплив рівня доходів та витрат
населення на ефективність функціонування АПК. Обґрунтовано основні
напрями забезпечення комплексного розвитку сільських територій, покращання
зайнятості сільського населення, розвитку соціальної інфраструктури.
Розроблено пропозиції з удосконалення пенсійного забезпечення сільських
жителів. Обґрунтовано перспективні параметри доходів сільських
домогосподарств, за яких забезпечується достатній рівень життя та зростання їх
платоспроможності. Визначено основні напрями вдосконалення соціальноекономічного механізму формування перспективного рівня доходів сільського
населення.
38. Гнидюк І. В.
Ефективність
використання
земельних
ресурсів
сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Гнидюк Інна Вікторівна ; наук. кер. Д. І. Дема. – Житомир : ЖНАЕУ,
2011. – 209 с.
За результатами проведеного дослідження обґрунтовано необхідність
формування організаційно-економічного механізму управління земельними
ресурсами сільськогосподарських підприємств, уточнено визначення поняття
«ефективність землекористування», розкрито сутність еколого-економічної
складової механізму управління земельними ресурсами сільськогосподарських
підприємств. За допомогою аналізу стану використання земельних ресурсів
сільськогосподарських
підприємств
ідентифіковано
проблеми
землекористування в аграрному секторі економіки країни. Визначено
ефективність використання земельних ресурсів підприємствами Вінницької
області. Обґрунтовано доцільність посилення державної підтримки в системі
управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств,
запропоновано методичний підхід до визначення оптимального співвідношення
між економічною та екологічною сферою землекористування.
39. Горбачова І. В. Система управління персоналом сільськогосподарських
підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горбачова Ірина
Володимирівна ; наук. кер. Г. В. Осовська. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. –206 с.
Розкрито сутність та особливості системи управління персоналом
сільськогосподарських підприємств, визначено її цілі, завдання, склад
структурних
елементів.
Досліджено
стан
і
тенденції
розвитку
сільськогосподарських підприємств Житомирської області, проведено
моніторинг використання їх кадрового потенціалу, з метою оцінки
ефективності існуючої системи управління персоналом та обґрунтування
напрямків подолання виявлених проблем. Запропоновано концептуальну
модель кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств регіону,
розроблено організаційно-економічний механізм формування та стратегічні
напрями розвитку системи управління персоналом сільськогосподарських
підприємств.
40. Грабовський Р. С. Стан, тенденції та перспективи розвитку
регіонального ринку яловичини ( на прикладі Карпатського регіону) [Рукопис] :
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дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Грабовський Роман Степанович ; наук. кер.
Р. І. Тринько. – Львів : Ін-т землеробства і тваринництва західного регіону
УААН, 2004. – 198 с.
В роботі проаналізовано специфіку функціонування суб’єктів ринку
яловичини й рівень їх адаптації до ситуації на ньому. Охарактеризовано
особливості формування попиту на яловичину і продукти її переробки.
Досліджено основні негативні тенденції характерні для ринку яловичини
України та Карпатського регіону та чинники, які їх зумовлюють. Описано
основні способи підняття ефективності роботи на ринку для підприємств,
зайнятих відгодівлею великої рогатої худоби, переробкою й торгівлею
яловичиною й продуктами її переробки на основі раціонального використання
внутріфірмових ресурсів. Запропоновано способи виправлення кризової
ситуації на ринку на основі розвитку інфраструктури ринку, вживання
відповідних макроекономічних заходів регулювання економічної ситуації,
вдосконалення товарообмінних операцій.
41. Гримак А. В. Функціонування та перспективи розвитку ринку продукції
м’ясного скотарства [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гримак
Алла Володимирівна ; наук. кер. М. Д. Яцків. – Львів : Львів. нац. ун-т вет.
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, 2008. – 228 с.
Узагальнено теоретичні положення щодо сутності ринку продукції м’ясного
скотарства та принципів його функціонування. Визначено критерії
ефективності підприємств на досліджуваному ринку та обґрунтовано систему
показників для оцінки її рівня. Проведено комплексний аналіз сучасного ринку
продукції
м’ясного
скотарства
Львівської
області.
Досліджено
фактороутворювальний вплив кормової бази на величину пропозиції
яловичини. Обґрунтовано напрями удосконалення виробничо-економічних
відносин і розвитку інтеграційних процесів у м’ясопродуктовому підкомплексі.
Сформульовано пропозиції щодо удосконалення каналів збуту яловичини та
створення дрібногуртового ринку з продажу продукції м’ясного скотарства,
реалізації механізмів державної підтримки розвитку ринку. Визначено
перспективні параметри розвитку регіонального ринку продукції м’ясного
скотарства. Розроблено рекомендації з оптимізації виробничих програм
окремих сільськогосподарських підприємств.
42. Гулик З. П. Формування і підвищення ефективності використання
кадрово-управлінського потенціалу сільського господарства [Рукопис] : дис. ...
канд. екон. наук : 08.07.02 / Гулик Зоряна Петрівна ; наук. кер. П. М. Гарасим. –
Львів : Львів. держ. аграр. ун-т, 2003. – 174 с.
Досліджено теоретичні засади формування та ефективності використання
кадрово-управлінського потенціалу, обґрунтовано зміст даного поняття як
соціально-економічної категорії. Встановлено основні закономірності розвитку
ринку спеціалістів-аграрників і рівень забезпечення ними сільськогосподарських
підприємств. Проаналізовано особливості та джерела виникнення занятості та
безробіття спеціалістів і керівників сільського господарства. Розглянуто
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методичні підходи щодо системного дослідження процесу формування
трудових ресурсів у аграрному секторі економіки, з’ясовано суть і ознаки
інституту кваліфікованих спеціалістів сільського господарства як складової
трудових ресурсів. Проведено оцінку рівня зайнятості й безробіття керівників і
спеціалістів сільськогосподарських підприємств, проаналізовано вплив їх
освітнього рівня на ефективність роботи аграрних формувань. На підставі
результатів проведеного анкетного опитування спеціалістів і керівників
розроблено та науково обґрунтовано систему мотивації їх підготовки,
підвищення рівня кваліфікації та ефективності праці. Визначено реальні
напрямки розширення джерел фінансового забезпечення підготовки кадрів для
сільськогосподарських підприємств.
43. Дадак О. О. Вдосконалення економічних взаємовідносин та їх
організаційних форм між підприємствами молокопродуктового підкомплексу
АПК [Рукопись] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дадак Оксана Орестівна ;
наук. кер. Г. В. Черевко. – Львів : Львів. нац. ун-т вет. медицини та
біотехнологій ім. С. З. Гжицького, 2009. – 213 с.
Розкрито суть, класифікацію та організаційні форми економічних
взаємовідносин у молокопродуктовому підкомплексі АПК, сформульовано
поняття регіонального молокопродуктового підкомплексу та особливості
економічних взаємовідносин у ньому, а також методику дослідження проблеми
та методику визначення ефективності економічних взаємовідносин. Наведена
характеристика складу, структури і стану молокопродуктового підкомплексу в
Львівській області, соціально-економічні аспекти оцінки рівня ефективності
економічних взаємовідносин у цьому підкомплексі та результати аналізу
чинників, що формують її рівень. Обґрунтовано основні напрями
вдосконалення організаційно-правових форм економічних взаємовідносин
галузі, можливості застосування зарубіжного досвіду агропромислової
інтеграції у молокопродуктовому виробництві та формування цінового
механізму у інтегрованому молокопродуктовому виробництві, а також
впровадження елементів логістики і маркетингу в економічні взаємовідносини
між підприємствами молокопродуктового підкомплексу АПК.
44. Данкевич В. Є. Оптимізація виробничої структури високотоварних
сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Данкевич Віталій Євгенович ; наук. кер. В. В. Зіновчук. –Житомир :
ЖНАЕУ, 2012. – 226 с.
Досліджено теоретико-методологічні та науко-прикладні аспекти
оптимізації виробничої структури високотоварних сільськогосподарських
підприємств, розроблено й обґрунтовано рекомендації щодо їх діяльності в
умовах ринку. Проведено аналіз стану, динаміки, тенденцій та наслідків змін у
формуванні та становленні виробничої структури господарств. Запропоновано
забезпечити сталий розвиток високотоварних сільськогосподарських
підприємств шляхом оптимізації виробничої структури на основі розроблених
економіко-математичних моделей з урахуванням природно-кліматичних
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особливостей досліджуваного регіону та можливостей розвитку соціальної
сфери. Розроблено відповідний організаційно-економічний механізм
оптимізації та інституційне забезпечення.
45. Дереча Д. О. Управління інноваційною діяльністю агросервісних
підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дереча Дмитро
Олексійович ; наук. кер В. В. Зіновчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 172 с.
Досліджено теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти
управління
інноваційною
діяльністю
агросервісних
підприємств.
Запропоновано авторське трактування поняття «інновація в аграрному сервісі».
Ідентифіковано етапи інноваційного процесу в аграрному сервісі. Визначено
сутність, характеристики та складові системи управління інноваційною
діяльністю суб’єктів агросервісу. Запропоновано методичний підхід до оцінки
ефективності інноваційної діяльності на основі комплексних методів
імітаційного моделювання. Розроблено стохастичну оптимізаційну модель,
розв’язання якої дає можливість оптимізувати розподіл інвестиційних ресурсів
між різними інноваціями із врахуванням дії невизначеності внутрішнього та
зовнішнього середовищ суб’єктів агросервісу. Обґрунтовано складові
механізму управління інноваційними ризиками агросервісних підприємств,
виділено функції та елементи інфраструктури інноваційної діяльності.
46. Диндин М. Л.
Ефективність
вівчарства
і
козівництва
у
сільськогосподарських підприємствах [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Диндин Михайло Львович ; наук. кер. Б. Б. Батюк. – Л. : ЛНУВМТБ
ім. С. З. Гжицького, 2013. – 241 с.
Розкрито сутність та поглиблено класифікацію чинників інтенсифікації
ефективного розвитку вівчарства і козівництва у сільськогосподарських
підприємствах. Проаналізовано сучасний стан та ідентифіковано вплив
чинників інтенсифікації на ефективність виробництва продукції вівчарства і
козівництва. Обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку вівчарства і
козівництва у сільськогосподарських підприємствах західних областей України.
Удосконалено методичний підхід до прогнозування мінімального рівня цін
пропозиції на вовну. Розроблено прогностичну економіко-математичну модель
впливу фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств на розвиток
галузі вівчарства.
47. Дмитренко О. М. Стратегія диверсифікації сільськогосподарських
підприємств [Рукопись] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дмитренко Ольга
Миколаївна ; наук. кер. П. К. Калінський. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 225 с.
За результатами проведеного дослідження уточнено поняття «стратегія
диверсифікації», ідентифіковано функції диверсифікації та удосконалено її
класифікацію для сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано
сучасний стан і проблеми розвитку підприємств. Проведено діагностику
диверсифікаційних процесів та їх впливу на діяльність сільськогосподарських
підприємств. Удосконалено методичний підхід щодо імплементації стратегії
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диверсифікації та технологію оцінки стратегічного потенціалу підприємства.
Запропоновано методичний підхід до вибору оптимального проекту
диверсифікації.
Обґрунтовано
доцільність
системного
управління
диверсифікаційними процесами та необхідність активізації інструментів
державного сприяння розвитку диверсифікації у сільськогосподарських
підприємствах.
48. Добровольська Е. В. Забезпечення ефективності функціонування
регіонального буряковоцукрового підкомплексу [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук : 08.07.02 / Добровольська Елла Володимирівна ; наук. кер. В. В. Бабанін. –
Кам’янець-Подільський : Подільський держ. аграр.-техн. ун-т, 2004. – 184 с.
Удосконалено організаційну модель функціонування галузевої структури
буряковоцукрового підкомплексу для забезпечення збалансованості руху
матеріального продукту по всьому комплексу матеріальних сфер і системного
підходу у визначенні ефективності виробництва та регулювання ринку цукру.
Проведено аналіз дії механізму розподілу доходів і запропоновано модель для
здійснення непрямого регулювання його з метою додержання еквівалентного
обміну між галузями буряковоцукрового підкомплексу. Обґрунтовано
пропозиції щодо необхідності проведення додаткової емісії акцій цукрових
заводів для зосередження контрольного пакету їх у власності виробників
сировини. Розроблено алгоритм державного цінового регулювання ринку
цукру. З метою зниження собівартості виробництва цукру пропонується
розпочати перехід на технології, що не передбачають зберігання цукрових
буряків в кагатах. Це значно зменшить втрати цукру при зберіганні і суми
виплат земельного податку.
49. Довгалюк Н. В. Ефективність використання та відтворення основних
засобів сільськогосподарських підприємств Центрального Полісся [Рукопис] :
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Довгалюк Наталія Валеріївна ; наук. кер.
М. П. Поліщук, Г. М. Підлісецький. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 225 с.
Досліджено методичні підходи до оцінки ефективності використання й
відтворення основних засобів. Розглянуто соціально-економічну сутність та
класифікацію основних засобів. Проведено аналіз сучасного стану та рівня
забезпеченості сільськогосподарських підприємств Центрального Полісся
Житомирщини основними виробничими засобами. Виявлено основні фактори
впливу на економічну ефективність виробництва підприємств. Визначено
потребу сільськогосподарських підприємств в основних виробничих засобах та
обсягах капітальних вкладень на їх відтворення. Запропоновано
методологічний підхід до формування механізму відтворення основних
виробничих засобів, що базується на управлінні кругообігом коштів
амортизаційного фонду, його акумуляції на спеціальному банківському рахунку
з метою цільового використання. Для пошуку резервів фінансових ресурсів і
поліпшення
матеріально-технічної
бази
підприємств
запропоновано
оптимізаційну модель підвищення ефективності виробництва.
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50. Довганюк О. І. Удосконалення галузевої структури виробництва у
сільськогосподарських підприємствах [Рукопись] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Довганюк Ольга Іванівна ; наук. кер. І. Ф. Баланюк. – ІваноФранківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2008. – 223 с.
Досліджено теоретико-методологічні та науково-прикладні аспекти
удосконалення галузевої структури виробництва в сільськогосподарських
підприємствах, визначено й обґрунтовано особливості формування структури
виробництва в сучасних умовах. Проведено аналіз стану, динаміки, тенденцій
та причин змін у формуванні та становленні галузевої структури виробництва.
Визначено
напрями
підвищення
результативності
функціонування
агроформувань та механізм системного вдосконалення галузевої структури
виробництва з урахуванням економічних, екологічних і соціальних чинників.
Запропоновано
забезпечити
сталий
розвиток
сільськогосподарських
підприємств шляхом оптимізації структури виробництва на основі розробленої
економіко-математичної моделі з урахуванням природно-кліматичних
особливостей досліджуваного регіону.
51. Довженко В. А. Становлення та функціонування фермерських
господарств на радіоактивно забруднених територіях [Рукопис] : дис. ... канд.
екон. наук: 08.07.02 / Довженко Валентина Анатоліівна ; наук. кер.
В. В. Зіновчук. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2004. – 208 с.
На основі вивчення і узагальнення вітчизняного досвіду визначено сутність,
функції, переваги фермерського господарства, уточнено і доповнено їх
класифікацію, ідентифіковано чинники та проблеми формування. Окрему увагу
приділено визначенню впливу аграрних перетворень на становлення потужного
фермерського укладу. Проведено аналіз сучасного стану розвитку фермерських
господарств радіоактивно забрудненого регіону Житомирської області.
Визначено напрями та перспективи розвитку фермерського укладу в умовах
посиленого
екологічного
навантаження.
Обґрунтовано
необхідність
застосування економіко-математичного моделювання з урахуванням
екологічного чинника для визначення виробничого напряму та диверсифікації
фермерського господарства радіоактивно забрудненої території. Визначено
основні напрями ринкової адаптації та інформаційно-консультаційного
забезпечення фермерських господарств.
52. Драган І. В. Розвиток інноваційної діяльності підприємств олійножирового підкомплексу АПК [Рукопись] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Драган Ірина Василівна ; наук. кер. П. М. Макаренко. – Дніпропетровськ :
Дніпропетровський держ. аграр. ун-т, 2008. – 202 с.
Узагальнено теоретичні засади інноваційної діяльності підприємств з
урахуванням сучасних умов господарювання в Україні. Визначено сутність
інноваційного розвитку підприємств як чинника підвищення ефективності
олійно-жирового виробництва. Визначено специфіку розвитку інноваційної
діяльності підприємств олійно-жирового підкомплексу АПК. Економічно
обґрунтовано доцільність застосування вітчизняної технологічної лінії
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гідратації. Обґрунтовано концептуальні засади інноваційного розвитку
підприємств олійно-жирового підкомплексу АПК. Удосконалено методичний
підхід до визначення ефективності інновацій на основі комплексного
застосування нормативного методу та експертних оцінок.
53. Захаріна О. В. Формування ринку зерна в трансформаційний період
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Захаріна Оксана Володимирівна ;
наук. кер. В. П. Якобчук. – Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2006. –
235 с.
Розглянуто теоретико-методологічні основи формування та функціонування
ринку зерна в трансформаційний період, розкрито сутність поняття ринку,
попиту і пропозиції. На основі вивчення сучасного стану та тенденцій розвитку
ринку ідентифіковано особливості його формування та проблеми розвитку.
Розкрито суть і необхідність державного регулювання зернового ринку,
визначено пріоритетні напрями державної підтримки виробників зерна.
Розроблено схему інфраструктури ринку зерна та пропозиції щодо шляхів
підвищення ефективності її функціонування. Обґрунтовано необхідність
створення регіонального зернового кластеру. Визначено можливості мінімізації
ризиків для зернового господарства регіону після вступу України до СОТ.
54. Заходим М. В. Забезпечення конкурентоспроможності продукції
молокопереробних підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Заходим Марина Володимирівна ; наук. кер. Л. Д. Павловська. – Кам’янецьПодільський : Подільський держ. аграр.-техн. ун-т, 2010. – 208 с.
У роботі удосконалено трактування поняття «конкурентоспроможність
продукції» з урахуванням мети та цілей її формування в умовах мінливого
ринкового середовища. Охарактеризовано динаміку розвитку відносин
власності учасників ринку молокопродукції та їх технологічні можливості,
конкурентні стратегії досліджуваних підприємств та економічні можливості
формування конкурентоспроможності продукції. Обґрунтовано напрями
забезпечення конкурентоспроможності молочної продукції, запропоновано
організаційно-економічний механізм їх впровадження, що передбачає
створення інтеграційного об’єднання, яке здійснює виробництво сировини, її
переробку та просування готової продукції на ринку.
55. Збродська О. В.
Використання
ресурсного
потенціалу
в
сільськогосподарських підприємствах на радіаційно забруднених територіях
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Збродська Ольга Василівна ;
наук. кер. В. П. Якобчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 188 с.
Визначено сутність та склад ресурсного потенціалу сільськогосподарських
підприємств, подано методики оцінювання його величини та ефективності
використання. Виділено та охарактеризовано групи чинників використання
ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств на радіаційно
забруднених територіях. Проаналізована ефективність використання
ресурсного потенціалу аграрних підприємств, розташованих на радіаційно
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забруднених територіях Житомирської області. Ідентифіковано причини
неефективного використання ресурсного потенціалу окремими підприємствами
та розглянуто можливі напрями поліпшення ситуації. Запропоновано напрями
оптимізації використання ресурсного потенціалу сільгосппідприємств
радіаційно забруднених територій. Обґрунтовано необхідність та розкрито
організаційні засади створення в досліджуваному регіоні землеохоронного
фонду.
56. Іванюк О. В. Економічні засади використання біомаси для
енергозабезпечення сільських територій [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.03 / Іванюк Ольга Володимирівна ; наук. кер. Є. І. Ходаківський. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 180 с.
Обґрунтовано підходи щодо посилення енергетичної безпеки сільських
територій за рахунок створення локальних енергетичних систем, які базуються
на використанні енергії біомаси та інших альтернативних економічно
доцільних джерел енергії. Запропоновано авторське трактування понять
«енергетична безпека» та «альтернативні джерела енергії». Доведено, що
доцільно здійснювати визначення видів біомаси для енергозабезпечення
сільських територій, використовуючи методику економічної оцінки потенціалу
енергоефективної біомаси, що враховує втрати від нереалізованих
енергетичних можливостей. Запропоновано класифікацію видів біомаси з
виокремленням груп, що враховують стадії її виробничо-відтворювального
циклу у сільському та лісовому господарстві. Акцентовано увагу на
обґрунтуванні ролі та місця біоенергетичних систем у розвитку сільських
територій, визначено механізм їх запровадження.
57. Івашків Т. С.
Економічна
ефективність
використання
сільськогосподарської техніки в аграрних підприємствах [Рукопис] : дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.04 / Івашків Тарас Степанович ; наук. кер.
А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2008. – 185 с.
Розглянуто теоретичні та методичні засади оцінки техніки та запропоновано
алгоритм визначення економічної ефективності сільськогосподарських машин
за
принципами беззбитковості. Він
ґрунтується
на
тому,
що
сільськогосподарський виробник на основі власних умов формує оптимальні
показники продуктивності, витрат на годину роботи та ціну базової машини, з
якою буде порівнюватися наявна техніка. Проаналізовано сучасний стан
забезпечення сільськогосподарських підприємств Тернопільської області
технікою, встановлено зв’язок між забезпеченістю підприємств агрегатами та
витратами на 1 га посівів у аграрних підприємствах. Встановлено межі
ефективного використання сільськогосподарських машин у різних за розміром
підприємствах та запропоновано шляхи ефективного використання техніки.
58. Камінська М. Б. Мотиваційний менеджмент екологобезпечного
розвитку сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 / Камінська Марія Броніславівна ; наук. кер. В. В. Зіновчук. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 211 с.
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Визначено сутність, критерії та шляхи формування екологобезпечного
розвитку як стратегічної орієнтації. Встановлено цільові орієнтири сучасного
сільськогосподарського підприємства в системі мотиваційного менеджменту
екологобезпечного розвитку. Проаналізовано сучасний стан та тенденції
розвитку підприємств, сформульовано закономірності впливу обсягів аграрного
виробництва, кількості використовуваних ресурсів і рівня застосовуваних
технологій на глибину екологічних проблем аграрного сектора регіону.
Здійснено обґрунтування критеріїв вибору режиму мотиваційного
менеджменту для суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки.
Розроблено рекомендації з формування системи застосування податкових
важелів для досягнення цілей мотиваційного менеджменту екологобезпечного
розвитку. Обґрунтовано організацію збуту біологічної сільськогосподарської
продукції як чинника мотивації екологобезпечного розвитку підприємств.
59. Карасьова Н. А. Використання лізингу для реновації основних засобів
сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Карасьова Наталія Анатоліївна ; наук. кер. Г. В. Осовська. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 168 с.
Розглянуто економічне значення та класифікаційну характеристику лізингу,
визначено економічний ефект від його застосування сільськогосподарськими
підприємствами. Досліджені фактори реновації основних засобів та
запропоновані методичні підходи до вдосконалення аналізу процесу оновлення
матеріально-технічної бази підприємств. Проаналізовано сучасний стан та
тенденції забезпечення аграрних підприємств основними засобами. Досліджено
тенденції динаміки процесу реновації матеріально-технічної бази з допомогою
лізингу. Визначено внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на даний
процес. Розглянуто економічну ефективність лізингу в порівнянні із кредитом
та придбанням техніки із тридцятипроцентною компенсацією вартості.
Обґрунтовано вплив макро та мікроекономічних важелів, а також
інформаційного забезпечення на посилення ролі лізингу у реновації основних
засобів сільськогосподарських підприємств. Розроблені методичні рекомендації
вдосконалення порядку розрахунку періодичних лізингових платежів та
організації лізингової діяльності підприємства.
60. Кащук К. В. Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств на засадах провайдингу [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Кащук Катерина Миколаївна ; наук. кер. В. П. Якобчук. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2014. – 239 с.
На основі теоретичних узагальнень удосконалено трактування поняття
«інноваційний провайдинг». Ідентифіковано основні проблеми, що
перешкоджають
впровадженню
інновацій
сільськогосподарськими
підприємствами. Удосконалено методику оцінки рівня інноваційної активності
сільськогосподарських підприємств, яка враховує поетапне порівняння
критеріїв ефективності діяльності господарюючих суб’єктів до впровадження
інновацій, у процесі впровадження та за наслідками впровадження
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інноваційних розробок у виробництво. Доведено доцільність співпраці
сільськогосподарських підприємств з Агротехнопарком «Полісся», до складу
якого входить Центр провайдингу, що сприятиме процесу впровадження
наукових розробок у виробництво. Розроблено механізм функціонування
агротехнологічної платформи як організаційної основи розвитку інноваційної
діяльності сільськогосподарських підприємств, що ґрунтується на
алгоритмічній складовій мережевого провайдингу.
61. Кирилов Ю. Є. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності на ринку
зерна [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Кирилов Юрій Євгенович ;
наук. кер. І. О. Соловйов. – Херсон : Херсон. держ. аграр. ун-т, 2005. – 222 с.
Здійснено аналіз сучасного стану та тенденцій зовнішньоекономічної
діяльності на ринку зерна, виявлено особливості її розвитку. Проведено оцінку
діяльності суб’єктів цього ринку. Висвітлено роль трейдерів та місце держави
на ринку зерна, їх вплив на ефективність виробництва зерна. Запропоновано
механізми державного регулювання та організаційно-економічні заходи щодо
удосконалення зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна. Розроблено й
обґрунтовано схему виходу безпосередніх товаровиробників на зовнішній
ринок зерна, що забезпечуватиме підвищення ефективності їх діяльності.
62. Клевець В. Б.
Формування
фінансових
результатів
у
молокопродуктовому підкомплексі АПК [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.07.02 / Клевець Володимира Богданівна ; наук. кер. П. М. Гарасим. – Львів :
Львів. держ. аграр. ун-т, 2004. – 171 с.
На прикладі молокопереробних підприємств Західного регіону України
досліджується формування прибутку, виявляються резерви збільшення
прибутковості виробництва. Подається визначення економічної природи
прибутку, характеризуються особливості його формування на підприємствах
молочної промисловості в умовах ринкових відносин. Досліджено вплив
організаційних і технологічних особливостей виробництва молочних продуктів
на формування рівня собівартості, цін, прибутку та рентабельності.
Запропоновано заходи, які будуть сприяти збільшенню прибутку і підвищенню
рентабельності молоко-продуктового підкомплексу АПК.
63. Климюк Л. М. Формування та функціонування інфраструктури
аграрного ринку: регіональний аспект [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.07.02 / Климюк Лариса Миколаївна ; наук. кер. В. В. Зіновчук. – Житомир :
Держ. агроекол. ун-т, 2003. – 207 с.
Досліджено теоретичні і методологічні проблеми формування та
функціонування інфраструктури аграрного ринку на регіональному рівні.
Визначено суть, склад, функції і здійснено класифікацію її основних елементів.
Узагальнено досвід зарубіжних країн у функціонуванні інфраструктури
аграрного ринку. Проведено аналіз основних елементів маркетингової,
фінансово-кредитної
та
інформаційно-консультаційної
інфраструктури
аграрного ринку у Волинській, Рівненській, Житомирській областях.
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Запропоновано здійснювати формування цих елементів на трьох рівнях:
місцевому, регіональному і національному. Визначені й обґрунтовані основні
напрями вдосконалення біржової діяльності та формування оптових ринків у
регіоні. Розроблено організаційний підхід до створення регіональної аграрної
дорадчої служби та визначено основні її функції. Обґрунтовано необхідність
формування інфраструктури аграрного ринку на кооперативних засадах.
64. Коваль Н. В. Соціально-економічні особливості розвитку особистих
господарств сільського населення [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.07.02 / Коваль Нонна Василівна ; наук. кер. І. І. Лотоцький. – Житомир :
Держ. агроекол. ун-т, 2006. – 217 с.
Досліджено і обґрунтовано теоретичні та практичні проблеми розвитку
особистих селянських господарств в сучасних умовах господарювання.
Уточнено економічну природу і функції особистих селянських господарств в
умовах формування різноукладності аграрного сектора. Розглядаються питання
вирішення продовольчої проблеми і підвищення рівня життя сільського
населення. Проведено аналіз соціально-економічного стану і тенденцій
розвитку особистих селянських господарств Хмельницької області та визначено
їх роль у формуванні рівня життя селян. Уточнено трактування економічного
поняття «самозайнятість». Сформульовано основні напрями трансформації
особистих селянських господарств на перспективу, інтеграції їх з
сільськогосподарськими, фермерськими та іншими господарствами.
65. Коваль Н. В. Ефективність інвестицій в підприємства молокопереробної
галузі [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Коваль Надія
Володимирівна ; наук. кер. Д. І. Дема. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 198 с.
На основі вивчення і узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду
визначено сутність поняття інвестиції, доповнено класифікацію інвестицій,
сформовано систему показників для ретроспективної та прогнозної оцінки
інвестицій, обґрунтовано підходи до визначення прогнозних параметрів, що
застосовуються при оцінюванні ефективності інвестицій. Проаналізовано
сучасний стан та тенденції розвитку підприємств молокопереробної галузі,
здійснено оцінку їх інвестиційної привабливості та ефективності інвестиційної
діяльності. Визначено основні зовнішні та внутрішні чинники ефективності
інвестицій, які дають підстави стверджувати, що здійснювати управління
ефективністю інвестицій необхідно на макро- та мікрорівнях. Розроблено
організаційно-економічний механізм підвищення ефективності інвестицій в
підприємства молокопереробної галузі на макроекономічному рівні та
організаційну схему підвищення ефективності інвестицій на мікрорівні.
Запропоновано послідовність дій при оцінці ефективності інвестиційних
проектів, що впроваджуються на діючих підприємствах. Обґрунтовано
пріоритетні напрямки інвестування підприємств молокопереробної галузі.
66. Козаченко О. А. Формування організаційно-економічного механізму
процесного управління діяльністю комбікормових підприємств [Рукопис] :
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дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Козаченко Оксана Анатоліївна ; наук. кер.
Л. М. Худолій. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 201 с.
Уточнено понятійний апарат організаційно-економічного механізму
процесного управління, його складові, функції та значення для ефективного
управління суб’єктами господарювання. Розроблено методичні підходи до
визначення ефективності управління процесами матеріально-технічного
забезпечення, виробництва та збуту. Запропоновано систему показників
ефективності управління ключовими процесами. Розроблено модель залежності
сукупного ефекту управління підприємством від механізму впливу на
господарські процеси. Здійснено аналіз організаційної та економічної складової
механізму управління, ефективності діючих економічних методів та
доцільності організаційних форм взаємовідносин з підприємствамисуміжниками. Запропоновано стратегічні напрями побудови системи
економіко-організаційних
відносин
комбікормових
підприємств
з
підприємствами суміжних галузей. Визначено важливість впливу державних
методів регулювання та необхідність їх врахування при формуванні механізму
управління комбікормовими підприємствами.
67. Кондратюк Д. М. Формування та функціонування логістичної системи
сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Кондратюк Дмитро Миколайович ; наук. кер. В. І. Ткачук. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 201 с.
Уточнено зміст поняття логістична система, систематизовано основні
принципи побудови її ланок. Запропоновано класифікувати логістичні системи
за рівнем делегування функцій її ланок, зокрема на високоінтегровані, середньо
інтегровані та слабоінтегровані. Уточнено методологічні принципи вибору
найкращого постачальника та розрахунку точки беззбитковості складу.
Розроблено відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого
здійснюється вибір постачальників та визначається точка відмови від оренди
складу. Запропоновано організаційно-економічний механізм формування та
функціонування
логістичної
системи,
що
передбачає
інтеграцію
сільськогосподарських підприємств у агроторгові доми та агрокорпорації. За
допомогою економіко-математичного моделювання доведено доцільність
формування та функціонування логістичної системи.
68. Костриця М. М. Підприємницькі засади розвитку сільського туризму
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Костриця Микола Миколайович ;
наук. кер. Є. І. Ходаківський. – Житомир : Житомир. держ. технол. ун-т, 2008. –
226 с.
Уточнено економічну сутність сільського туризму, розширено класифікацію
його форм. Обґрунтовано системний вплив сільського туризму на
диверсифікований розвиток аграрного сектора. Проаналізовано передумови та
перешкоди становлення сільського туризму на мікро, мезо- та макрорівнях.
Досліджено якісні та кількісні показники розвитку сільського туризму,
проведено порівняння його ефективності із сільськогосподарською діяльністю
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малих підприємств. На основі аналізу туристсько-рекреаційного потенціалу
визначено напрями диверсифікації сільського туризму. Запропоновано
методичний підхід до визначення мультиплікативного впливу туристських
витрат на сільський розвиток. Розроблено кластерну модель інституціоналізації
економічних відносин у сфері сільського туризму. Запропоновано стратегічні
напрями партнерства в рамках об’єднання з відповідним організаційноекономічним механізмом управління та розвитку.
69. Кохана Т. М. Ефективність енергетичних витрат у молочному
скотарстві [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Кохана Тетяна
Михайлівна ; наук. кер. Г. В. Черевко. – Львів : Львів. держ. аграр. ун-т, 2005. –
225 с.
Досліджено суть енергетичних ресурсів, їх класифікацію та роль у
молочному скотарстві, поняття і види витрат, теоретичні основи чинників, що
формують їх рівень у галузі, обґрунтовано поняття і методику визначення
ефективності використання енергетичних ресурсів. Розроблено засади
економічного механізму регулювання ефективності енергетичних витрат у
молочному скотарстві. Вдосконалено систему показників визначення
ефективності використання енергетичних ресурсів, молочного скотарства й
методику визначення раціональних меж енергетичної ефективності
використання додаткових джерел енергії у виробничо-технологічних процесах
галузі. Проведено аналіз динаміки ефективності молочного скотарства та
енергетичних витрат у ньому, а також досліджено чинники, що формують у
галузі рівень ефективності енергетичних витрат. Проаналізовано можливості
вдосконалення економічних взаємовідносин та організаційно-правових форм
господарювання, систематизовано технологічні резерви зниження рівня та
підвищення ефективності енергетичних витрат, обґрунтовано напрями
екологізації складу і використання енергетичних ресурсів у молочному
скотарстві та представлено розроблені засади створення економічного
механізму ефективного використання енергоресурсів.
70. Кравець І. В. Інноваційний розвиток підприємств галузі свинарства
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кравець Ірина Вікторівна ; наук.
кер. В. П. Якобчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 192 с.
На основі вивчення та узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду
визначено сутність інноваційного розвитку підприємств. Здійснено оцінку
ефективності функціонування та інвестиційного забезпечення підприємств
галузі свинарства. Обґрунтовано стратегічні напрями інноваційного розвитку
підприємств-виробників свинини в контексті підвищення ефективності та
екологізації виробництва. Удосконалено методичний підхід до стратегічного
планування інноваційної діяльності підприємств галузі свинарства на основі
комбінування економіко-статистичного та матричного методів з врахуванням
рівня технологічного розвитку виробництва та амплітуди коливання ринкової
частки підприємств-виробників свинини.
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71. Кравчук І. А. Управління маркетингом підприємств харчової
промисловості [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кравчук Ігор
Анатолійович ; наук. кер. В. В. Зіновчук . – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 200 с.
Досліджено і узагальнено теоретико-методологічні та практичні аспекти
щодо формування та ефективного використання системи управління
маркетингом підприємств харчової промисловості. В роботі уточнено поняття
маркетингу як об’єкта управління, виділено та обґрунтовано чинники, що
здійснюють вплив на ефективність управління маркетингом підприємств
харчової промисловості. Визначено закономірності розвитку маркетингового
управління на підприємствах харчової промисловості та формування їх
маркетингового потенціалу. Запропоновано алгоритм розробки та
імплементації маркетингової стратегії для підприємств харчової промисловості
та розроблено методику формування варіантних сценаріїв адаптації комплексу
маркетингу до конкурентного середовища. Здійснено ідентифікацію
інституційних чинників управління маркетингом підприємств та обґрунтовано
необхідність використання інституціонального інструменту – інфорсменту
контрактів.
72. Кравчук Н. І. Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності
продукції льонарства [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Кравчук
Наталія Іванівна ; наук. кер. В. І. Ткачук. – Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол.
ун-т», 2008. – 186 с.
Визначено сутність та чинники конкурентоспроможності льонопродукції.
Досліджено методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції та
розроблено
методику
інтегральної
оцінки
конкурентоспроможності
льонотрести. Проведено аналіз сучасного стану господарської діяльності та
досліджено
особливості
функціонування
льоносіючих
підприємств
Житомирської області в умовах загостреної конкурентної боротьби.
Обґрунтовано пропозиції й рекомендації щодо підвищення рівня
конкурентоспроможності продукції льонарства.
73. Красняк О. П.
Організаційно-економічні
основи
інтеграції
в
бурякоцукровому підкомплексі [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Красняк Олена Петрівна ; наук. кер. Є. І. Ходаківський. – Житомир : ЖНАЕУ,
2009. – 224 с.
Досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти організаційноекономічних основ інтеграції в бурякоцукровому підкомплексі. Уточнено
сутність, основні форми та види агропромислової інтеграції. Систематизовано
напрями інтеграційних зв’язків між виробниками та переробниками цукрових
буряків та наведено їх ознаки. На основі узагальнення теоретичних аспектів
проблеми дослідження запропоновано авторську методику комплексної оцінки
ефективності інтеграційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі,
основану на кластерному аналізі з визначенням центроїдів, за допомогою якої
здійснено оцінку сучасного рівня ефективності інтеграційних процесів в
бурякоцукровому підкомплексі Вінницької області. Розроблено модель
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прогнозування взаємовідносин та оптимізаційну модель економічних відносин
інтегрованих формувань. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення
державного регулювання розвитку інтеграційних процесів.
74. Кропивко В. С. Формування та підвищення ефективності використання
кадрово-управлінського потенціалу агроформувань [Рукопис] : дис. ... канд.
екон. наук : 08.06.01 / Кропивко Валентина Стефанівна ; наук. кер.
В. В. Юрчишин. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2004. – 217 с.
Досліджено теоретичні аспекти організації формування і використання
кадрово-управлінського потенціалу, запропоновано трактування поняття
«кадрово-управлінський
потенціал
агроформування»,
визначені
та
структуровані основні методологічні засади його формування і використання,
обґрунтовано необхідність застосування та пропонуються інтегральні
показники та шкала рівнів ефективності використання кадрово-управлінського
потенціалу агроформувань. Здійснено аналіз сучасного стану кадровоуправлінського потенціалу агроформуваннь з урахуванням його специфіки в
різних формах господарювання, впливу на нього державних органів управління
сільським господарством. Досліджувався сучасний досвід формування кадровоуправлінського потенціалу. На підставі теоретичних та практичних узагальнень
пропонується організація формування та використання кадрово-управлінського
потенціалу агроформувань, яка базується на оцінці ефективності діяльності
управлінців, за її результатами здійснюється планування потреби в кадрах,
підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та підбір управлінців.
75. Кузоваткін В. О. Формування і функціонування інформаційноконсультативної інфраструктури аграрного ринку [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.03 / Кузоваткін Володимир Олександрович ; наук. кер.
В. В. Зіновчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 240 с.
Проведено аналіз складових та елементів інформаційно-консультативної
інфраструктури аграрного ринку у сучасних умовах, визначено проблеми їх
становлення й функціонування. Виявлено вплив інформаційно-консультативної
інфраструктури на конкурентоспроможність продукції сільськогосподарського
виробництва. Запропоновано забезпечити сталий розвиток інформаційноконсультативної інфраструктури аграрного ринку шляхом удосконалення її
складових та елементів на системному й підсистемному рівнях. Розроблено
методичний підхід щодо управління інформаційно-консультативною
діяльністю, який передбачає прогнозування попиту на дорадчі послуги з
урахуванням часового фактора, ефективності господарської діяльності.
76. Куровська Н. О. Організаційно-економічний механізм відродження
галузі хмелярства [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Куровська
Наталія Олександрівна ; наук. кер. Д. І. Дема. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. –
199 с.
У роботі запропоновано авторське трактування економічної категорії
відродження та визначено можливість її застосування у дослідженні проблем
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ринкової адаптації галузі хмелярства. Ідентифіковано основні чинники, які
негативно впливають на стан вітчизняного хмелярства. Запропоновано
визначення та використання сукупності технологічних, організаційних,
економічних, соціальних та екологічних чинників хмелярства. Сформульовано
управлінські засади посилення інтеграційних зв’язків у хмелярстві з метою
зниження трансакційних витрат та зростання прибутковості галузі.
Обґрунтовано доцільність відродження галузі хмелярства на основі визнання
пріоритетної ролі людського фактора, що забезпечить соціальний розвиток
хмелярських господарств.
77. Кухарець В. В. Вплив конверсії органічної сировини на ефективність
виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.04 / Кухарець Валентина Володимирівна ; наук. кер.
М. В. Кузубов. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 166 с.
У роботі обґрунтовано можливість отримання сільськогосподарськими
підприємствами додаткового доходу від конверсії органічної сировини в
енергетичний ресурс. Сформульовано алгоритм управлінських дій щодо
регулювання процесу використання рослинної біомаси сільськогосподарського
походження. Запропоновано методичний підхід до визначення потенціалу
органічної сировини для виробництва біопалива та проаналізовано його
сучасний рівень у сільськогосподарських підприємствах. Аргументовано
перспективи зменшення енергозалежності сільськогосподарських підприємств.
Розроблено рекомендації щодо підвищення прибутку галузі рослинництва на
основі впровадження оптимізаційної моделі посівних площ зернових культур.
Обґрунтовано організаційні та економічні засади створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з метою конверсії органічної
сировини.
78. Лагута С. М. Інвестиційне забезпечення діяльності вертикально
інтегрованих підприємств аграрного сектора [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 / Лагута Світлана Миколаївна ; наук. кер. О. М. Бородіна. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 230 с.
Досліджено питання інвестиційного забезпечення діяльності вертикально
інтегрованих підприємств аграрного сектора України. Визначено сутність
інвестиційного забезпечення, охарактеризовано особливості діяльності
вітчизняних та зарубіжних агрохолдингів та визначено три моделі
інвестування. Досліджено основні показники фінансово-господарської
діяльності агрохолдингів та джерела, структура їх інвестиційних ресурсів.
Удосконалено науково-методичний підхід до оцінки реалізації інвестиційного
проекту при проектному фінансуванні, що передбачає комплексну оцінку та
управління ризиками діяльності агрохолдингу. А також визначено ефективність
реалізації альтернативних проектів, виходячи із ступеня інтегрованості та виду
інтеграції агрохолдингу й соціально-екологічного ризику. Запропонована
модель прогнозування необхідних обсягів інвестиційних ресурсів агрохолдингу
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методами нейронних мереж. Розраховано потребу вітчизняних агрохолдингів у
інвестиційних ресурсах до 2020 р.
79. Лисак О. І. Відтворення трудового потенціалу сільськогосподарських
підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лисак Оксана
Іванівна ; наук. кер. К. І. Якуба. – Мелітополь : Таврійський держ.
агротехнолог. ун-т, 2010. – 228 с.
Визначено сутність категорії «трудовий потенціал сільськогосподарських
підприємств». Досліджено методичні підходи та розроблено методику
оцінювання, узагальнено особливості відтворення трудового потенціалу
сільськогосподарських підприємств. Проведено аналіз підприємств Запорізької
області. Обґрунтовано пропозиції й рекомендації щодо поліпшення,
прогнозування
зміни
системи
відтворення
трудового
потенціалу
сільськогосподарських підприємств.
80. Лисенко Н. О. Вдосконалення економічних відносин при вирощуванні і
переробці цукрових буряків [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 /
Лисенко Наталія Олександрівна ; наук. кер. В. С. Уланчук. – Умань :
Уманський держ. аграр. ун-т, 2005. – 290 с.
Обґрунтовано основні об’єктивні передумови поєднання інтересів
сільськогосподарських та переробних підприємств при виробництві цукру.
Оцінено стан економіко-організаційних відносин між бурякосіючими
сільськогосподарськими підприємствами і цукровими заводами. Для
удосконалення виробничих відносин в умовах формування ринкової економіки
та підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу
розроблено стратегію розвитку останнього в Черкаській області. Обґрунтовано
основні напрями удосконалення економічних взаємовідносин між партнерами
цукробурякового виробництва. Визначено комплекс заходів для підвищення
ефективності економічного механізму регулювання розрахунків між
виробниками та переробниками цукрових буряків у регіоні.
81. Литвинчук І. Л. Управління економічними ризиками корпоративних
підприємств аграрної сфери [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Литвинчук Ірина Леонідівна ; наук. кер. В. П. Якобчук. – Житомир : ЖНАЕУ,
2010. – 166 с.
Розглянуто сучасні проблеми теорії ризику та невизначеності, досліджено
особливості процесу управління економічними ризиками в аграрному бізнесі,
проаналізовано специфічні особливості корпоративної форми господарювання
в аграрній сфері. Проведено оцінку економічних ризиків корпоративних
підприємств та виконано аналіз ефективності сучасних механізмів нейтралізації
наслідків впливу ризиків. Представлено авторську методику впровадження
систем ризик-менеджменту в корпоративних аграрних підприємствах,
розроблено пропозиції формування перспективної інноваційної мережі
незалежних координаційно-консультаційних центрів ризику, запропоновано
математичну модель управління економічними ризиками корпоративного
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підприємства аграрної сфери на основі максимізації результату діяльності.
Сформульовано умови виникнення синергетичного ефекту від інтеграції
корпоративних аграрних підприємств.
82. Лукомська Т. В. Розвиток ефективного виробництва свинини у
сільськогосподарських підприємствах [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Лукомська Тетяна Валентинівна ; наук. кер. Т. І. Яворська. –
Мелітополь : Таврійський держ. агротехнолог. ун-т, 2011. – 226 с.
Визначено сутність ефективності виробництва та запропоновано
розширення її показників у галузі свинарства. Здійснено оцінку сучасного стану
розвитку ефективності виробництва свинини в сільськогосподарських
підприємствах Запорізької області, ідентифіковано фактори негативного впливу
на ефективність функціонування галузі. Запропоновано напрями підвищення
ефективності виробництва свинини та проведено прогноз її обсягів.
Обґрунтовано необхідність залучення інвестицій у розвиток галузі свинарства.
Використовуючи кластерний аналіз проведено прогнозування оптимального
виробництва свинини. Розроблено систему заходів державної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників.
83. Луференко Л. Ю. Рекламна діяльність молокопереробних підприємств
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Луференко Ліна Юріївна ; наук.
кер. Л. Д. Павловська. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 207 с.
На основі вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду
визначено сутність рекламної діяльності, її значення та особливості здійснення
молокопереробними підприємствами. Проаналізовано сучасний стан та
тенденції розвитку рекламної діяльності цих підприємств. Здійснено
сегментацію ринку молокопродукції, зокрема визначено проблеми його
функціонування, досліджено особливості споживачів та аспекти формування
рекламних компаній молокопереробними підприємствами за умов
нестабільного ринкового середовища. Ідентифіковано основні проблеми
рекламної діяльності та окреслено напрями забезпечення зростання частоти
контактів з цільовою аудиторією всіх виходів рекламних повідомлень у рамках
рекламних компаній молокопереробних підприємств. Запропоновано
економіко-математичну модель з метою оптимізації комунікативної функції
реклами. Критерій оптимальності за встановленого рівня витрат дозволить
максимізувати охоплення потенційних споживачів за визначеними каналами
поширення інформації. Розроблено механізм формування та реалізації
рекламної діяльності молокопереробними підприємствами.
84. Маковська С. О. Формування конкурентоспроможності продукції
типових сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 / Маковська Світлана Олександрівна ; наук. кер.
Л. Д. Павловська. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 190 с.
На основі вивчення та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду
визначено суть конкурентоспроможності продукції, чинники та проблеми
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формування.
Особливу
увагу
приділено
значенню
проблеми
конкурентоспроможності
продукції
типових
сільськогосподарських
підприємств у двох організаційно-правових формах господарювання. Окремий
акцент поставлено на визначеному новому виді конкурентоспроможності –
кон’юнктурній та факторах, що впливають на її рівень. Проведено аналіз
сучасного рівня конкурентоспроможності продукції, а також виявлені для
наступної локалізації та нейтралізації проблемні аспекти їх діяльності, які
визначають її низький рівень. За результатами проведеного дослідження
запропоновано напрями формування конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Серед них пропозиції щодо удосконалення
державного регулювання виробництва сільськогосподарської продукції,
необхідність поглиблення процесів інтеграції та створення регіонального
агропромислового кластеру. Розрахована кон’юнктурна конкурентоспроможність продукції з урахуванням періоду її реалізації.
85. Мартинов С. В. Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору
регіону [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Мартинов Сергій
Вікторович ; наук. кер. В. В. Зіновчук. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т,
2004. – 183 с.
Визначено вплив екологізації сільськогосподарського виробництва та
ефективного використання ресурсного потенціалу галузі на еколого-економічну
зрівноваженість регіону. Обґрунтовано напрями екологізації виробничого
потенціалу аграрного сектора регіону. На підставі отриманих результатів
визначено напрями підвищення ефективності використання ресурсного
потенціалу в сільському господарстві. Запропоновано заходи щодо
раціонального використання земельних угідь, підвищення рівня продуктивності
праці та оптимізації складу і поліпшення використання матеріально-технічної
бази АПК. Розроблено науково-методичні підходи до формування екологічно
спрямованої системи управління регіоном. Запропоновано систему індикаторів,
що дозволяють визначити рівень еколого-економічної зрівноваженості регіону.
Наведено складові організаційно-економічного механізму забезпечення сталого
розвитку.
86. Мартинчик О. А. Економічна ефективність галузі скотарства в
сільськогосподарських підприємствах Північно-Західного Полісся [Рукопис] :
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мартинчик Олег Анатолійович ; наук. кер.
В. Н. Зимовець. – Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2007. – 209 с.
Визначено критерії економічної ефективності та обґрунтовано комплекс
показників для оцінки її рівня з врахуванням екологічних аспектів.
Проаналізовано сучасний стан та економічну ефективність виробництва
продукції скотарства, визначено вплив чинників на формування ефективності,
здійснено кількісну та якісну оцінку стану кормової бази. Розроблена система
заходів щодо нарощування обсягів виробництва молока та яловичини,
підвищення їх економічної ефективності на перспективу. Обґрунтовано
організаційно-економічну
модель
створення
та
функціонування
37

обслуговуючого кооперативу на базі сільськогосподарських підприємств
Дубровицького
району,
що
сприятиме
зростанню
доходів
сільськогосподарських виробників за рахунок участі у подальших, за процесом
виробництва, ланках агробізнесової діяльності, а також підвищенню
конкурентоспроможності господарств.
87. Марусей Т. В. Організаційно-економічний механізм функціонування
сільськогосподарських підприємств на внутрішньому продовольчому ринку
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Марусей Тетяна Володимирівна ;
наук. кер. Д. П. Доманчук. – Кам’янець-Подільський : Подільський держ.
аграр.-техн. ун-т, 2010.– 227 с.
Визначено сутність, складові організаційно-економічного механізму та
підходи до функціонування сільськогосподарських підприємств на
внутрішньому продовольчому ринку. Запропоновано методичний підхід,
обґрунтовано економіко-математичну модель оптимізації рівня державного
втручання у функціонування сільськогосподарських підприємств. Сформовано
пропозиції щодо удосконалення організації збуту сільськогосподарської
продукції.
88. Матвієнко Г. А. Управління страховими ризиками при вирощуванні
культур в сільськогосподарських підприємствах [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 / Матвієнко Галина Анатоліївна ; наук. кер. М. Х. Корецький. –
Дніпропетровськ : Дніпропетровський держ. аграр. ун-т, 2010. – 244 с.
Запропоновано авторське трактування категорії «сільськогосподарське
страхування», яке розглядається як один із важелів розвитку сільського
господарства, який покращує інвестиційну привабливість та забезпечує
стабілізацію доходів сільськогосподарських підприємств по роках і впливає на
соціальну сферу. Запропонований системний підхід до вирішення наукової
проблеми удосконалення управління страховими ризиками при вирощуванні
культур, який враховує синергетичну взаємодію технологічних, організаційних,
економічних та правових чинників розвитку сільськогосподарського
страхування. Обґрунтовані заходи щодо попередження ризикових подій, які
включають в себе створення спеціальних резервів на рівні страхових компаній і
взаємодію з сільськогосподарськими підприємствами на основі довгострокових
контрактів. Запропоновано організацію інтеграційних зв’язків між усіма
учасниками сільськогосподарського страхування при виборі страхової стратегії,
впровадження сучасних систем спостереження за посівами і погодою та при
оцінці збитку.
89. Минів Р. М.
Організаційно-економічні
засади
ефективного
функціонування та розвитку птахівничих підприємств [Рукопис] : дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.04 / Минів Роман Михайлович ; наук. кер. Б. Б. Батюк. –
Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2008. – 187 с.
Досліджено теоретичні, методичні та практичні положення ефективного
функціонування та розвитку птахівничих підприємств. З’ясовано стан та
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особливості розвитку птахівничих підприємств України та Львівської області,
ринків продукції птахівництва. Встановлено вплив на розвиток галузі
комплексу економічних, організаційно-правових і адміністративних методів та
напрямків державного регулювання. Розроблено основні елементи програми
стратегічного розвитку птахівничих підприємств та запропоновано комплекс
заходів, спрямованих на формування дієвої системи державного регулювання їх
діяльності. Сформульовано пропозиції щодо застосування окремих
інструментів і методів для підвищення їх ефективності. Визначено
перспективні параметри розвитку птахівництва.
90. Місевич М. А. Забезпечення конкурентоспроможності високотоварних
сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Місевич Микола Анатолійович ; наук. кер. В. І. Ткачук. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2008. – 161 с.
Визначено сутність високотоварності та конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств та чинників, що на їх впливають;
специфічні риси конкурентного середовища підприємств аграрного сектора
економіки. Розроблено методику оцінки індексу конкурентоспроможності
високотоварних сільськогосподарських підприємств за допомогою показників
потенційної (ресурсної), поточної конкурентоспроможності, рівня товарності
підприємства.
Досліджено
особливості
конкурентного
середовища
сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Здійснено
економічну оцінку ресурсного потенціалу та проаналізовано економічну
ефективність виробництва продукції у високотоварних підприємствах регіону.
На основі ефективного забезпечення та реалізації ресурсного потенціалу,
формування ефективної системи управління процесу виробництва аграрної
продукції, впровадження диверсифікації, здійснення маркетингових заходів з
метою підвищення рівня товарності, запропоновано шляхи підвищення
конкурентоспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств.
Визначено
організаційно-економічні
критерії
державної
допомоги
сільськогосподарським підприємствам.
91. Місюк М. В. Формування регіонального ринку м’ясної продукції
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Місюк Микола Васильович ;
наук. кер. В. І. Бойко. – К. : Ін-т аграр. екон., 2003. – 173 с.
Досліджені теоретичні аспекти та організаційно-економічні проблеми
формування регіонального ринку м’ясної продукції, розглянуто питання
кон’юнктури ринку м’яса, проведено аналіз витрат на виробництво, визначено
його економічну ефективність та вплив різних факторів на собівартість одиниці
продукції, рентабельність, затрати праці. Розглянуто проблеми розвитку
виробництва в умовах різноукладної економіки і трансформації соціальноекономічної бази аграрного сектора. З’ясовано сутність товарно-грошових
відносин та місце особистого господарства населення, як товаровиробника на
ринку аграрної продукції. Основна увага в роботі приділена проблемі
удосконалення територіально-організаційної структури виробництва і
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механізму формування ринку м’яса шляхом інтенсифікації розвитку скотарства
та свинарства. Обґрунтовано концептуальний підхід до проблеми нарощування
поголів’я всіх видів худоби і птиці на основі оптимізації галузевої структури та
прогноз виробництва продукції на період до 2010 року. На цей же період
запропонована
організаційно-технологічна
модель
реструктуризації
кормовиробництва, збалансованого за обсягом з потребами тваринництва у
процесі його розвитку в регіоні.
92. Муляр Т. С. Стратегічне управління підприємствами галузі хмелярства
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Муляр Тамара Станіславівна ;
наук. кер. Г. В. Осовська. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 202 с.
Здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано новий підхід до
стратегічного управління підприємствами галузі хмелярства. В його основу
покладено систему принципів, методів розробки та реалізації цілей за
допомогою певних інструментів. Це сприятиме ефективному функціонуванню
хмелярських підприємств у довгостроковій перспективі. Запропоновано зміну
структури управління галуззю хмелярства, зокрема, передбачено створення
територіально-галузевого
хмелярського
кластера,
який
забезпечить
поглиблення процесів горизонтальної та вертикальної інтеграції, можливість
дотримання оптимальних пропорцій у формуванні і використанні виробничого,
ресурсного та інвестиційного потенціалів хмелепідприємств.
93. Недільська Л. В. Організаційно-економічний механізм управління
фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.04 / Недільська Лариса Василівна ; наук. кер.
Л. Ц. Масловська. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 185 с.
Поглиблено тлумачення сутності фінансових ресурсів підприємств як
економічної категорії, якій властиві особливості прояву, складові, функції і
межі функціонування. Сформульовано авторське визначення фінансових
ресурсів підприємств. Охарактеризовано чинники, що визначають процес
управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств різних
організаційно-правових форм. Проаналізовано сучасний рівень їх фінансового
забезпечення і тенденції ефективності використання фінансових ресурсів.
Виявлено проблеми управління фінансовими ресурсами і окреслено напрями їх
вирішення. Здійснено поваріантний прогноз ефективності використання
фінансових ресурсів. Обґрунтовано технологію вибору фінансової стратегії
сільськогосподарських підприємств. Запропоновано методологічний підхід до
формування організаційно-економічного механізму управління фінансовими
ресурсами сільськогосподарських підприємств.
94. Нечипорук А. А. Формування системи норм і нормативів праці у
рослинництві [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нечипорук
Анатолій Анатолійович ; наук. кер. В. В. Вітвіцький. – Житомир : ЖНАЕУ,
2008. – 181 с.
40

Обґрунтовано необхідність посилення системного характеру норм і
нормативів на пореформенному етапі розвитку сільськогосподарського
виробництва. Проаналізовано організацію нормування праці галузі
рослинництва у сільськогосподарських підприємствах зони Полісся. Виявлено
основні чинники, що дозволяють локалізувати та суттєво зменшити втрати
живої й уречевленої праці при вирощуванні сільськогосподарських культур.
Доведено, що система норм і нормативів живої та уречевленої праці у галузі
рослинництва формується в межах певного інституціонального середовища і
визначає синергетичну дію економічних, соціальних та екологічних чинників
усталеного розвитку аграрного сектора. Запропоновано методичне
забезпечення нормування уречевленої праці шляхом моделювання на основі
автоматизованих карт ресурсного забезпечення у рослинництві, зокрема у
хмелярстві. Розроблено новий підхід до автоматизації збору даних на базі
сучасних телекомунікаційних систем, що дозволить перейти на безтекстову
обробку інформації.
95. Николюк О. М. Управління підприємницькими ризиками виробників
хмелю [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Николюк Ольга
Миколаївна ; наук. кер. В. В. Зіновчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 177 с.
На основі теоретичних узагальнень визначено сутність поняття «управління
підприємницькими ризиками». Запропоновано авторське трактування
підприємницького ризику та виявлено особливості його виникнення.
Ідентифіковано методичний підхід до кількісної оцінки ризиків. Виявлено
найбільш значущі ризики хмелегосподарств та чинники їх впливу.
Запропоновано економіко-математичні моделі, які дозволяють оптимізувати
частку застрахованого врожаю хмелю та площі насаджень сортів хмелю із
різними строками визрівання. Обґрунтовано доцільність мережевого
планування технологічних операцій з вирощування та догляду за хмільниками
із врахуванням невизначеності основних показників виробництва. Розроблено
пропозиції стосовно управління ризиком, шляхом здійснення переробки та
реалізації хмелю на кооперативних засадах.
96. Нікуліна В. Б. Ефективність функціонування регіонального АПК в
нових економічних умовах [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 /
Нікуліна Вікторія Богданівна ; наук. кер. П. М. Гарасим. – Львів : Львів. держ.
аграр. ун-т, 2005. – 192 с.
Розкрито теоретичні основи формування і функціонування регіональних
АПК, інтеграції регіональних відтворювальних циклів. Узагальнено та
уточнено методичні підходи до вивчення функціонування АПК в умовах
ринкових відносин. Встановлено чинники, які спричинили негативні тенденції
в обсягах виробництва сільськогосподарської продукції, її собівартості та
рентабельності. Виявлено взаємозалежність між грошовими доходами
населення, цінами на продовольчі товари, обсягами виробництва та переробки
сільськогосподарської продукції, ефективністю виробництва. Розроблено
рекомендації щодо вдосконалення економічних відносин в регіональному АПК,
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напрямів розвитку міжгалузевих зв’язків і процесів інтеграції та кооперації.
Обґрунтовано шляхи покращення комплексного розвитку сільських територій
як соціально-економічної основи підвищення ефективності функціонування
регіонального АПК. Розроблено прогнозні показники розвитку в регіоні
скотарства – ключової галузі для економічного піднесення сільського
господарства.
97. Орликовський М. О. Регіональна стратегія інвестування аграрного
сектора [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Орликовський Микола
Олександрович ; наук. кер. В. М. Микитюк. – Житомир : ДВНЗ «Держ.
агроекол. ун-т», 2006. – 193 с.
У процесі дослідження визначена економічна сутність інвестицій,
розроблена класифікація інвестицій з урахуванням їх особливостей в аграрному
секторі, проаналізовані загальнотеоретичні підходи до оцінки економічної
ефективності інвестиційних проектів та виявлені їх недоліки, досліджено
нормативно-правове забезпечення інвестиційної діяльності та наукові роботи
вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, проведено теоретичний аналіз
та досліджено сучасні підходи до розробки інвестиційної стратегії. Розроблено
алгоритм послідовності етапів формування і реалізації регіональної
інвестиційної стратегії в сучасних умовах. Визначені та обґрунтовані основні
пріоритети інвестування, проаналізовано вплив основних економічних факторів
на обсяг надходження внутрішніх та зовнішніх інвестицій та здійснено прогноз
надходження інвестицій в економіку та аграрний сектор регіону.
Сформульовано основні пропозиції щодо можливостей і розроблена система
організаційно-економічних заходів щодо поліпшення інвестиційної діяльності в
аграрному секторі регіону.
98. Павленчик Н. Ф. Кооперація в агробізнесі Львівської області
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Павленчик Наталія Федорівна ;
наук. кер. П. С. Березівський. – Львів : Львівський держ. аграр. ун-т, 2002. –
183 с.
Досліджено соціально-економічну сутність і зміст кооперації, її значення у
функціонуванні агробізнесу, теоретичні аспекти і правові засади, зарубіжний
досвід та особливості її розвитку в Україні, викладено методологію і методику
дослідження. Представлено нову класифікацію сільськогосподарських
кооперативів, яка одночасно враховує видову та функціональну ознаки,
вивчено стан, динаміку розвитку та ефективність діяльності виробничих й
обслуговуючих кооперативів у сфері агробізнесу досліджуваного регіону.
Запропоновано модель сільськогосподарського виробничого кооперативу
власників особистих селянських господарств та його структуру, розроблено
механізм внутрішніх економічних відносин та розраховано економічні
показники його діяльності.
99. Палькевич Ю. С. Фінансово-економічна діяльність сільськогосподарських
підприємств та її регулювання [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
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Палькевич Юлія Святославівна ; наук. кер. М. В. Кузубов. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2012. – 215 с.
Досліджено теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти
регулювання
фінансово-економічної
діяльності
сільськогосподарських
підприємств. Уточнено поняття «фінансово-економічна діяльність» крізь
призму синергетичного впливу зовнішніх та внутрішніх фінансових відносин
сільськогосподарських підприємств на їх фінансовий стан. Обґрунтовано
надання бюджетних дотацій на виробництво продукції, кредитне та страхове
забезпечення,
оподаткування.
Запропоновано
стратегічні
напрями
економічного розвитку сільськогосподарських підприємств. Розроблено
методичний підхід щодо визначення економічної ефективності використання
фінансових ресурсів на впровадження конкретних інвестиційних проектів.
Запропоновано методичний інструментарій прийняття управлінських рішень.
100. Перелигін М. М. Підвищення ефективності використання виробничих
ресурсів хлібопекарської промисловості [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.07.02 / Перелигін Микола Миколайович ; наук. кер. Л. Д. Павловська. –
Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2005. – 211 с.
Проаналізовано проблеми функціонування підприємств хлібопекарської
промисловості з урахуванням особливостей розвитку сировинної бази та рівень
ефективності використання виробничих ресурсів даних підприємств. Визначена
стратегія зростання ефективності використання виробничих ресурсів
підприємств хлібопекарської промисловості Житомирської області. Зокрема,
встановлено резерви росту прибутковості підприємств хлібопекарської
промисловості за рахунок раціонального використання виробничих ресурсів та
визначений оптимальний рівень їх витрат.
101. Петриченко О. А. Оптимізація розмірів сільськогосподарських
підприємств з виробництва молока та яловичини [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.04 / Петриченко Олександр Анатолійович ; наук. кер.
М. В. Калінчик. – Чабани : ННЦ «Ін-т землеробства НААН України», 2010. –
225 с.
Узагальнено теоретичні, методологічні та методичні підходи щодо
вирішення проблем концентрації виробництва дрібних підприємств шляхом
кооперування з метою забезпечення ефекту масштабу за рахунок оптимізації
фізичних розмірів підприємств. Представлено теоретичне визначення сутності
оптимального розміру підприємства в період становлення ринкових відносин.
Досліджено тенденції змін поголів’я великої рогатої худоби. Проведено
порівняльний
аналіз
динаміки
ефективності
виробництва
молока,
зернофуражних культур та витрат концентратів на виробництво 1 ц молока,
тенденції динамічних змін експорту та імпорту молока і м’яса та вплив цих
операцій на процеси ціноутворення і перспективи розвитку галузі молочного
скотарства. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення моделей оптимізації
машинно-тракторного парку для підприємств, що спеціалізуються на
виробництві продукції молочного скотарства.
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102. Пивовар А. М. Формування і використання трудового потенціалу
сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Пивовар Алла Миколаївна ; наук. кер. Л. Ц. Масловська. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2013. – 232 с.
Досліджені питання формування та використання трудового потенціалу
сільськогосподарських підприємств. Запропоновано методичний підхід до
інтегральної оцінки трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств
за його кількісними і якісними характеристиками з врахуванням характеру їх
впливу на сукупну здатність до праці. Проаналізовано чинники формування і
використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств
Житомирської області. Ідентифіковано групи і типи підприємств за характером
формування і використання трудового потенціалу. Здійснено сценарний
прогноз факторів формування трудового потенціалу сільськогосподарських
підприємств та оцінено їх вплив на перспективний потенціал праці
підприємств.
103. Пластун С. Д. Організаційно-економічні основи формування і розвитку
ринку продовольчих товарів [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 /
Пластун Сергій Дмитрович ; наук. кер. С. Л. Дусановський. – Житомир : ДВНЗ
«Держ. агроекол. ун-т», 2006. – 224 с.
Проаналізовано питання організації ринку продовольчих товарів, висвітлено
удосконалення підходів щодо підвищення ефективності його функціонування.
Досліджено теоретичні основи формування ринків продовольчої продукції в
сучасних умовах, розглянуто методичні аспекти аналізу ефективності
виробництва продукції та розвитку ринку продовольства, визначено тенденції
формування і регулювання продовольчого ринку. Запропоновано розробки з
формування конкурентної організаційної структури продовольчого ринку,
напрямки удосконалення механізму регулювання функціональних параметрів
продовольчого ринку, здійснено прогноз його розвитку на перспективу.
104. Плотнікова М. Ф.
Економічна
ефективність
структуризації
хлібопродуктового підкомплексу [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 /
Плотнікова Марія Федорівна ; наук. кер. М. П. Поліщук, Є. І. Ходаківський. –
Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2005. – 188 с.
Досліджено проблеми розвитку хлібопродуктового підкомплексу та система
організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності його
функціонування в умовах ринку, в т. ч. на регіональному рівні. Висвітлено
проблеми та організаційно-економічні основи ефективного функціонування
хлібопродуктового підкомплексу АПК. Визначено напрями удосконалення
політики у сфері розвитку хлібопродуктового підкомплексу на регіональному
рівні. Обґрунтовано прогнозні параметри виробництва на період 2006–2008 рр.
на засадах динамічного розвитку у зерносіючих господарствах та переробних
підприємствах Житомирської області.
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105. Погорілий А. О. Економічна ефективність виробництва картоплі в
господарствах різних форм власності і господарювання [Рукопис] : дис. ... канд.
екон. наук : 08.07.02 / Погорілий Анатолій Одександрович ; наук. кер.
А. А. Ільєнко. – Біла Церква : Білоцерк. держ. аграр. ун-т, 2003. – 229 с.
Результати проведеного дослідження: поглиблення соціально-економічної
сутності поняття «економічна ефективність» виробництва стосовно продукції
рослинництва; виявлення основних тенденцій розвитку картоплярства;
систематизація показників, що характеризують економічну ефективність
виробництва картоплі; адаптація стосовно галузі картоплярства і різних
організаційно-господарських структур методики факторного аналізу та
розроблення авторської економіко-математичної моделі програмування
економічної ефективності виробництва картоплі, а також формулювання
основних напрямів збільшення її валових зборів при менших виробничих
витратах. Здійснено впровадження основних результатів дисертаційної роботи
у практику, що сприяє підвищенню економічної ефективності виробництва
картоплі.
106. Поліщук Я. П.
Стратегія
сільського
розвитку
в
Україні:
євроінтеграційний вимір [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 /
Поліщук Ярослав Петрович ; наук. кер. І. І. Лотоцький. – Кам’янецьПодільський : Подільський держ. аграр.-техн. ун-т, 2014. – 247 с.
Здійснено теоретико-методологічне обґрунтування сучасного етапу
еволюції наукових підходів до вирішення соціальних проблем села, зокрема,
переходу від автоцентричної моделі соціально-економічного розвитку до
концепції сільського розвитку. Узагальнено та систематизовано досвід
сільського розвитку в країнах Європейського Союзу в контексті
євроінтеграційної перспективи України. Окреслено кількісні та якісні
параметри сучасного економічного стану сільського розвитку. Ідентифіковано
соціально-економічні проблеми та охарактеризовано економіко-екологічну
складову сільського розвитку. Розроблено стратегічні напрями сільського
розвитку із врахуванням пріоритетності його цілей та основних чинників.
Доведено необхідність формування механізму забезпечення системності
сільського розвитку в Україні у євроінтеграційній перспективі.
107. Потравка Л. О. Розвиток інфраструктури аграрного ринку південного
регіону [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Потравка Лариса
Олександрівна ; наук. кер. В. В. Зіновчук. – Херсон : Херсон. держ. аграр. ун-т,
2008. – 202 с.
Досліджено аспекти розвитку інфраструктури аграрного ринку Південного
регіону. Виявлено основні причини незначного впливу функціонування
інфраструктурних елементів на господарську діяльність аграрних
товаровиробників, що полягають у відсутності системної взаємодії між ними.
Проведено аналіз та характеристика, виявлено чинники, що стримують процес
розвитку функціонування та розвитку інфраструктури. Запропонована зміна
поліцентричної організаційної структури аграрного ринку на моноцентричну,
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що передбачає удосконалення та розвиток основних елементів. Синергетичний
ефект визначено мотиваційною засадою системного функціонування
інфраструктури. Обґрунтовано здійснення управління інфраструктурою
аграрного ринку Національною сільськогосподарською палатою України.
108. Приймачук Т. Ю. Формування ринку насіння зернових колосових
культур [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Приймачук Тетяна
Юріївна ; наук. кер. М. П. Поліщук, О. М. Шпичак. – Житомир : Держ.
агроекол. ун-т, 2006. – 241 с.
Досліджено проблеми формування ринку насіння зернових колосових
культур в Україні, розкрито сутність поняття ринку, попиту і пропозиції, його
особливості та стан вивчення проблеми. Проаналізовано стан агрегатного
ринку насіння і його субринків (оригінального, елітного і репродукційного) та
вивчено економічну ефективність виробництва насіння різних категорій.
Вивчено витрати на обробку насіння різної вологості, запропоновано
нормативи, внесено пропозиції щодо удосконалення ціноутворення на елітне
насіння. Обґрунтовано основні напрями і перспективи організаційноекономічного механізму формування та функціонування ринку насіння
зернових колосових культур.
109. Присяжнюк О. Ф.
Формування
маркетингової
стратегії
молокопереробних підприємств [Рукопис] : дис. ... канд.екон. наук : 08.00.04 /
Присяжнюк Оксана Федорівна ; наук. кер. Є. І. Ходаківський. – Житомир :
ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2008. – 206 с.
Визначено методичні засади розробки маркетингової стратегії підприємств
та методичні підходи до визначення економічної ефективності її застосування.
Досліджено особливості формування маркетингових стратегій в підприємствах
АПК. Проаналізовано сучасний стан розвитку молокопереробних підприємств
Житомирської області. Проведено оцінку ефективності діяльності підприємств
та їх маркетингових стратегій. Розроблено системи стратегічного та
оперативного маркетингу з урахуванням особливостей формування системи
стратегічного та оперативного маркетингу. Запропоновано шляхи підвищення
ефективності маркетингових стратегій та їх апробації з урахуванням
побудованої моделі оптимізації товарної продукції.
110. Прокопчук О. А.
Забезпечення
економічної
стійкості
сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Прокопчук Оксана Андріївна ; наук. кер. В. І. Ткачук. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2008. – 189 с.
Досліджено аспекти забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. Уточнено сутність та основні функціональні складові
економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. Систематизовано
чинники, що визначають її рівень у сучасних умовах. Запропоновано авторську
методику комплексної оцінки економічної стійкості, за допомогою якої
проведено аналіз її сучасного рівня у сільськогосподарських підприємствах
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Житомирської області. Обґрунтовано особливості
інструменти механізму забезпечення економічної
господарських підприємств у сучасних умовах.

функціонування та
стійкості сільсько-

111. Русак О. П. Розвиток та підвищення ефективності функціонування
підприємств з виробництва продукції птахівництва [Рукопис] : дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.04 / Русак Олена Петрівна ; наук. кер. В. М. Микитюк. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 182 с.
Проаналізовано теоретико-методологічні підходи вітчизняних і зарубіжних
вчених щодо сутності економічних категорій «розвиток» і «ефективність».
Удосконалено
трактування
поняття
ефективність
функціонування.
Запропоновано методичний підхід до оцінки результату діяльності птахівничих
підприємств. Визначено зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на
процес діяльності птахівничих підприємств. Розкрито механізм використання
наявного виробничого потенціалу на підприємстві. Запропоновано основні
напрями підвищення ефективності функціонування підприємств з виробництва
продукції птахівництва. Розроблено методологічні засади створення
територіально-виробничого
кластеру.
Сформовано
пропозиції
щодо
використання інтегрального показника ефективності виробництва продукції
птахівництва. Визначено перспективи розвитку птахівничих підприємств.
112. Садура О. Б. Підвищення економічної ефективності діяльності
сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.07.02 / Садура Оксана Борисівна ; наук. кер. В. Г. Галанець. – Львів :
Львівський держ. аграр. ун-т, 2005. – 218 с.
Досліджено теоретичні положення оцінки економічної ефективності
функціонування підприємства. Розкрито суть поняття економічної
ефективності,
розглянуто
особливості
її
застосування
стосовно
сільськогосподарських підприємств, що проводять облік у повному обсязі,
проаналізовано найбільш суттєві причинно-наслідкові зв’язки. Обґрунтовано
основні напрямки підвищення економічної ефективності даних підприємств.
Визначено параметри, забезпечення яких є необхідним для досягнення
прийнятних показників рентабельності сільськогосподарського виробництва.
Наведено пропозиції щодо залучення коштів до даного виробництва,
удосконалення системи виробничих відносин на підприємствах галузі.
113. Салькова І. Ю. Управління конкурентоспроможністю підприємств
олійно-жирової промисловості [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Салькова Ірина Юріївна ; наук. кер. М. Г. Вергун. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. –
179 с.
Досліджено аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств
олійно-жирової промисловості. Запропоновано авторське трактування поняття
«конкурентоспроможність підприємств» з урахуванням галузевої специфіки.
Ідентифіковано чинники і визначено ступінь, удосконалено методичні підходи
до оцінки рівня конкурентоспроможності на основі рейтингового аналізу
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ключових показників діяльності підприємств. Запропоновано підхід до
прогнозування рівня конкурентоспроможності з урахуванням ризиків.
Наведено алгоритми моніторингу процесу управління конкурентоспроможністю, розроблено рекомендації щодо удосконалення управління
конкурентоспроможністю підприємств олійно-жирової промисловості.
114. Самойлик Ю. В. Стратегія управління конкурентоспроможністю
м’ясопродуктового підкомплексу [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Самойлик Юлія Василівна ; наук. кер. О. В. Березін. – Полтава : Полтавська
держ. аграр. акад., 2010. – 232 с.
Досліджено формування стратегії управління конкурентоспроможністю
підприємств м’ясопродуктового підкомплексу, сутність, чинники, що
визначають її рівень. Розроблено модель управління та удосконалено підходи
до
оцінки
конкурентоспроможності
підприємств
м’ясопродуктового
підкомплексу. Проведено діагностику та виявлено причинно-наслідкові зв’язки,
що
зумовлюють
рівень
конкурентоспроможності
підприємств
м’ясопродуктового підкомплексу в Полтавському регіоні. Досліджено
кон’юнктуру ресурсних ринків та ринків збуту м’ясної продукції.
Запропоновано авторську стратегію управління конкурентоспроможністю
підприємств м’ясопродуктового підкомплексу в умовах посилення
імпортозалежності внутрішнього ринку на основі розробки оптимізаційної
моделі насичення ринку м’ясом та м’ясопродуктами власного виробництва.
Удосконалено
систему
договірних
відносин
між
підприємствами
м’ясопродуктового підкомплексу. Визначено напрями удосконалення
виробничо-збутової діяльності м’ясопереробних підприємств. Розроблено
методику кластерного АВС-XYZ-аналізу для управління фірмовою торгівлею
м’ясопродуктами.
115. Світлишин І. І. Підвищення ефективності виробництва молока в
сільськогосподарських підприємствах радіоактивно забруднених районів
Полісся [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Світлишин Ігор
Іванович ; наук. кер. В. М. Микитюк. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2004. –
200 с.
Досліджено проблеми ефективності виробництва молока з урахуванням
чинника радіаційного забруднення територій. На основі систематизації та
критичного аналізу існуючих підходів вчених до формулювання змісту
ефективності виробництва, методики її оцінки уточнено сутність економічної
ефективності виробництва молока, визначено критерій та обґрунтовано
комплекс показників для оцінки її рівня. Проаналізовано природно-кліматичні,
екологічні та економічні умови господарювання в регіоні, сучасний стан та
економічну ефективність виробництва молока, визначено вплив факторів на
формування ефективності, здійснено кількісну та якісну оцінку стану кормової
бази. Розроблена система заходів щодо нарощування обсягу виробництва
молока, підвищення його економічної ефективності на перспективу.
Обґрунтовані пропозиції щодо підвищення продуктивності молочної худоби,
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нарощування її поголів’я на основі власного виробничого потенціалу
сільськогосподарських підприємств, запропоновані заходи щодо зниження
собівартості виробництва 1 ц молока, підвищення середньої ціни реалізації в
умовах депресивного регіону.
116. Світовий О. М. Економічний механізм формування виробничих витрат
у рослинництві [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Світовий
Олександр Михайлович ; наук. кер. А. Ф. Бурик. – Умань : Уманський держ.
аграр. ун-т, 2008. – 246 с.
Виявлено і систематизовано основні чинники та джерела формування
виробничих витрат у рослинництві й наголошено на необхідності їх
комплексного вивчення та врахування в процесі виробництва. Проаналізовано
сучасний стан рівня виробничих витрат у рослинництві в агроформуваннях
Черкаської області та досліджено їх структуру. Запропонована об’єднана
система обліку та планування на основі спеціалізованих комп’ютерних програм
для забезпечення своєчасного й об’єктивного аналізу і контролю виробничих
витрат у рослинництві. Доведено, що запровадження високоінтенсивних
енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур дає
можливість не тільки збільшити виробництво та якість сільськогосподарської
продукції, а й значно знизити її собівартість, що в свою чергу, підвищує
конкурентоспроможність продукції.
117. Сичова О. Д.
Організаційно-економічні
засади
ефективного
землекористування сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.04 / Сичова Ольга Дмитрівна ; наук. кер. М. М. Ільчук. – К. :
НУБІПУ, 2014. – 210 с.
Визначено основні тенденції розвитку земельних відносин в Україні та
сучасні аспекти землекористування сільськогосподарських підприємств.
Наведено методичні підходи до оцінки використання земельних ресурсів.
Удосконалено підходи до теоретичного визначення землекористування через
поєднання економічної, соціальної та екологічної складових і більш широкого
використання поняття «біоекономічне землекористування». Проаналізовано
економічну ефективність, проведено економіко-математичне моделювання
раціонального використання земельних ресурсів сільськогосподарських
підприємств.
Обґрунтовано
перспективи
розвитку
ефективного
землекористування в аграрних формуваннях.
118. Скиба Т. В. Розвиток сільського підприємництва з урахуванням
гендерного чинника [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Скиба
Тетяна Володимирівна ; наук. кер. Н. М. Куцмус. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. –
199 с.
Узагальнено науково-теоретичні засади та обґрунтовано практичні
рекомендації щодо розвитку сільського підприємництва з урахуванням
гендерного чинника. Поглиблено інтерпретацію поняття «сільське
підприємництво» і виявлено детермінанти соціально-економічного та
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інституційного середовища його розвитку, а також ідентифіковано гендерні
умови підприємницької діяльності на сільських територіях. Здійснено
структурно-функціональний аналіз підприємництва в умовах сільського
економічного простору. Обґрунтовано гендерний підхід до формування
стратегії розвитку підприємництва на сільських територіях. Розроблено
сценарну модель реалізації підприємницького потенціалу сільських жінок.
Обґрунтовано доцільність та напрями удосконалення інституційного
середовища розвитку сільського підприємництва.
119. Скидан О. В.
Формування
регіональної
аграрної
політики
продовольчої безпеки [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Скидан
Олег Васильович ; наук. кер. В. М. Микитюк. – Житомир : Держ. агроекол.
ун-т, 2004. – 237 с.
Досліджено теоретичні і методологічні проблеми формування продовольчої
безпеки, у т. ч. на регіональному рівні. На основі вітчизняного та зарубіжного
досвіду визначено суть, складові та показники продовольчої безпеки.
Приділено увагу значенню проблеми продовольчої безпеки у контексті вступу
України до Світової організації торгівлі. Проаналізовано сучасний стан
продовольчої безпеки у Житомирській області. Запропоновано холістичний
підхід до вирішення проблеми продовольчої безпеки. Розроблено механізми її
формування на регіональному рівні. Визначено напрями удосконалення
політики у сферах якості та безпеки продовольства, харчування населення.
Обґрунтовано необхідність розвитку регіонального АПК на кластерній основі,
що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності економіки регіону,
виведенню її з депресивного стану.
120. Скуртол С. Д. Управління якістю продукції молокопереробних
підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Скуртол Світлана
Дмитрівна ; наук. кер. О. В. Мороз. – Вінниця : Вінницький нац. техн. ун-т,
2007. – 208 с.
Досліджено комплекс питань теоретичного і практичного характеру, які
пов’язані із вдосконаленням системи управління якістю продукції на
молокопереробних підприємствах та розроблення стратегій їх розвитку на цій
основі. Доведено, що відокремлення економіки якості, як окремого наукового
напряму, є невід’ємною складовою філософії постіндустріального суспільства
та безпосереднім наслідком еволюції менеджменту. Розвиток даного напряму
залишається сфокусованим на оцінюванні чинника якості як виключно
ефективного ресурсу. При цьому систему якості слід розглядати як цільову
підсистему управління організацією та як багатоплановий механізм управління
процесами і ресурсами усіх складових елементів функціонування підприємства.
Звідси моделювання ефективності системи управління якістю продукції
передбачає кількісне оцінювання маржинального ефекту дій підприємств на
ринку з точки зору економічної обґрунтованості програм підтримання якості.
121. Слободяник А. М. Функціонування та економічний розвиток
підприємств з виробництва олійних культур та продуктів їх переробки
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[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Слободяник Анна Миколаївна ;
наук. кер. М. В. Калінчик. – Біла Церква : БНАУ, 2013. – 224 с.
Удосконалено теоретичні, методологічні та методичні підходи щодо
обґрунтування напрямів економічного розвитку підприємств з виробництва
олійних культур і продуктів їх переробки з урахуванням економічного критерію
та екологічних обмежень. Досліджено наслідки ліквідації капіталомістких й
інтенсивних галузей за 1990–2012 рр. Розроблено економіко-математичну
модель міжгалузевого балансу виробничої системи, в основі якої лежить оцінка
ефективності виробництва біодизелю і біоетанолу з урахуванням економічного
і економіко-екологічного критерію, що дозволяє провести розрахунки з
оптимізації структури посівних площ, визначення рівноважних цін тощо.
Розроблено методику з оптимізації параметрів заводу з виробництва біодизеля
та визначення раціональних зон постачання насіння ріпаку тощо.
122. Сокальський С. В.
Підвищення
економічної
ефективності
виробництва картоплі в регіоні [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Сокальський Сергій Вікторович ; наук. кер. Є. І. Ходаківський. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2011. – 222 с.
Досліджено та узагальнено аспекти формування економічної ефективності
виробництва картоплі в сільськогосподарських підприємствах та особистих
селянських
господарствах.
Результати
проведеного
дослідження:
удосконалення трактування поняття «ефективність сільськогосподарського
виробництва»; ідентифікація та систематизація чинників макро-, мезо- та
мікрорівня, які впливають на рівень розвитку галузі картоплярства, виявлення
основних тенденцій розвитку картоплярства, систематизація показників, що
характеризують економічну ефективність виробництва картоплі; прогноз
розвитку картоплярства на перспективу до 2020 р., обґрунтування основних
напрямів переходу галузі до інноваційної моделі розвитку при максимізації
маржинального доходу та мінімізації рівня виробничих ризиків.
123. Станасюк Н. С.
Обласний
агропромисловий
комплекс
та
удосконалення його галузево-компонентної і територіальної структури (на
прикладі Львівської області) [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 /
Станасюк Наталія Степанівна ; наук. кер. М. І. Долішній. – Львів : Ін-т регіон.
досліджень, 2005. – 236 с.
Досліджено проблеми формування та структуризації регіонального АПК в
умовах ринкових відносин. Проведено оптимізацію його галузевокомпонентної структури, в основу якої покладено встановлення оптимальних
пропорцій між окремими складовими в напрямі підвищення ролі промислових
та інфраструктурних складових. Розкрито методичний підхід до визначення
пріоритетів розвитку галузей, суть якого полягає у врахуванні здатності і
нарощування експортного потенціалу продовольчих товарів, накопичення
фінансових ресурсів, інвестиційної привабливості, наявності відповідної
сировинної бази та забезпечення продовольчої безпеки регіону. Окрему увагу
приділено розробці природоохоронних заходів спрямованих на перехід до
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інтегрованого землеробства і виробництва екологічно чистої продовольчої
продукції та економічному інструментарію реалізації екологізації розвитку
складових АПК.
124. Степаненко Н. І Диверсифікація діяльності підприємств аграрного
сервісу [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Степаненко Наталія
Іванівна ; наук. кер. В. В. Зіновчук. – Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т»,
2008. – 275 с.
На основі вивчення і узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду
визначено сутність аграрного сервісу, диверсифікації як стратегічної орієнтації.
Ідентифіковано
види,
способи
реалізації,
переваги
та
недоліки
багатопрофільності агросервісних підприємств. Розроблено структурний
профіль ринку агросервісних послуг, визначено ключові проблеми адаптації
обслуговуючих підприємств до ринкових умов функціонування. Здійснено
поваріантний прогноз розвитку агросервісних підприємств. Розроблено
механізм формування та реалізації диверсифікації діяльності підприємств
агросервісу. Запропоновано методичне забезпечення реалізації процесу
диверсифікації, розкрито напрями забезпечення діяльності агросервісних
підприємств.
125. Степура М. О. Мотивація підприємницької діяльності в аграрному
секторі депресивного регіону [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Степура Максим Олександрович ; наук. кер. В. В. Зіновчук. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2008. – 184 с.
Визначено сутність, класифіковано мотиви, розглянуто особливості
мотивації підприємницької діяльності в аграрному секторі. Проведено аналіз
сучасного стану та тенденції розвитку аграрного підприємництва на
депресивних сільських територіях. Визначено напрями та перспективи розвитку
сільськогосподарських виробників, запропоновано програму розвитку
фермерських господарств на депресивних сільських територіях. Доведено
необхідність застосування синергетичної дії внутрішніх мотивів сільських
жителів до підприємництва, державних регуляторних інструментів та цільових
програм подолання депресивного стану сільських територій при формуванні
механізму мотивації підприємницької діяльності в аграрному секторі
депресивних сільських територій.
126. Сус Ю. Ю. Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських
підприємств у пореформений період [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Сус Юрій Юрійович ; наук. кер. Д. І. Дема. – Житомир : ЖНАЕУ,
2010. – 152 с.
Запропоновано авторське трактування категорії «економічна ефективність»
з урахуванням необхідності забезпечення інвестиційної привабливості
підприємств. Обґрунтовано особливості функціонування аграрних підприємств
у пореформений період. Ідентифіковано зовнішні та внутрішньогосподарські
фактори впливу на економічну ефективність діяльності сільськогосподарських
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підприємств. Запропоновано шляхи забезпечення прибутковості аграрних
підприємств. Обґрунтовано пропозиції, спрямовані на залучення аграрних
підприємств до інвестиційного-інноваційного середовища. Розроблено
рекомендації щодо відродження галузі тваринництва на основі економікоматематичної моделі балансового типу.
127. Тарасович Л. В. Організаційно-економічні основи функціонування
агрохімічного сервісу [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тарасович
Людмила Валеріївна ; наук. кер. В. К. Данилко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. –
213 с.
Визначено сутність агрохімічного сервісу та обґрунтовано його зв’язок із
сільськогосподарським виробництвом. Здійснено аналіз становлення
вітчизняної системи агрохімічного сервісу, визначено чинники її державного та
ринкового регулювання. Узагальнено зарубіжний досвід організації
агрохімсервісу. Окреслено ринок агрохімічних засобів та послуг, рівень їх
використання у сільському господарстві. Ідентифіковано проблеми ринкової
адаптації сфери агрохімічного сервісу. Здійснено поваріантний прогноз
розвитку агрохімічних сервісних структур. Обґрунтовано напрями
вдосконалення взаємовідносин між сільгоспвиробниками та агрохімічними
підприємствами на основі їх кооперування. Розроблено модель регіонального
агрохімічного кластера.
128. Теленчук В. С.
Управління організаційними інноваціями на
підприємствах м’ясопереробної галузі [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Теленчук Вікторія Сергіївна ; наук. кер. Г. В. Осовська. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2013. – 210 с.
На основі теоретичних узагальнень запропоновано удосконалене
трактування поняття «організаційні інновації». Виділено основні проблеми та
чинники, які перешкоджають впровадженню організаційних інновацій на
м’ясопереробних підприємствах. Вдосконалено методику оцінки ефективності
організаційних інновацій на основі експертного оцінювання. Запропоновано
функціональну модель оптимізації фінансування організаційних інновацій, що
передбачає максимізацію економічного ефекту та ефективності, а також
мінімізацію відповідних витрат на інновації. Розроблено механізм управління
організаційними інноваціями, ключовим елементом якого є інформаційна
система підтримки прийняття управлінських рішень, що включає інтегральну
оцінку вигод і витрат та обґрунтування фінансового забезпечення.
129. Тимошенко М. М. Формування та ефективність використання
управлінського персоналу сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис.
... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тимошенко Микола Михайлович ; наук. кер.
Г. В. Осовська. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 260 с.
Досліджено формування та ефективне використання управлінського
персоналу сільськогосподарських підприємств за сучасних умов. У роботі
узагальнено теоретико-методологічні аспекти формування дієвої системи
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оцінки ефективності формування та використання персоналу системи
менеджменту організаційних формувань в аграрній сфері. Проаналізовано
діяльність сільськогосподарських підприємств Житомирської області,
досліджено особливості процесу здійснення ефективної управлінської
діяльності на різних рівнях. Здійснено оцінку ресурсного потенціалу,
спеціалізації та технологічної оснащеності господарської діяльності
досліджуваних підприємств, індивідуальної та колективної управлінської
діяльності, як основи подальшого їх розвитку і результативних показників,
індикаторів,
що
характеризують
процес
розвитку.
Дослідження
взаємозалежностей між зазначеними параметрами дало змогу обґрунтувати
ефективні варіанти загальноорганізаційного плану розвитку.
130. Тищенко С. В. Формування і використання трудових ресурсів
сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Тищенко Світлана Володимирівна ; наук. кер. М. П. Поліщук,
В. С. Дієсперов. – Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2007. – 220 с.
Поглиблено зміст соціально-економічної сутності категорії «трудові
ресурси», їх збалансованість з робочими місцями у сільськогосподарських
підприємствах. Проаналізовано сучасний стан формування трудових ресурсів,
виявлено чинники впливу на використання праці, серед яких найбільш питому
вагу справляє рівень оплати праці. Оцінено вплив основних факторів на
продуктивність праці. Проаналізовано сучасний мотиваційний механізм
працівників у сільськогосподарських підприємствах. Опрацьовано методичні
підходи до формування стратегії розвитку трудових ресурсів за умови
приєднання України до СОТ. Визначено оптимальну потребу затрат праці при
виробництві основних видів сільськогосподарської продукції з урахуванням
особливостей сільськогосподарського розвитку області на період до 2011 р.
Виявлено резерви підвищення продуктивності праці, запропоновано шляхи й
методи
удосконалення
мотиваційного
механізму
підвищення
конкурентоспроможності трудових ресурсів.
131. Ткачук Г. Ю.
Формування
конкурентоспроможності
малих
підприємств агробізнесу [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ткачук
Ганна Юріївна ; наук. кер. Є. І. Ходаківський. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. –
221 с.
Досліджено та узагальнено теоретичні методологічні та практичні аспекти
формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу.
Поглиблено змістовне наповнення і представлено авторське бачення категорії
«конкурентоспроможність» крізь призму таких його сутнісних характеристик,
як динамічність, адаптованість, розширене відтворення, якісне задоволення
потреб споживачів. Здійснено обґрунтування циклічності конкурентного
розвитку підприємств, що базується на встановленні структурно-логічного
зв’язку етапів формування конкурентоспроможності підприємств малого
агробізнесу. Подано рекомендації щодо вдосконалення механізму оцінки та
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обґрунтування концепції розвитку конкурентоспроможності малих підприємств
агробізнесу за методикою кластерного аналізу.
132. Трокоз В. М. Функціонування підприємств-виробників морозива на
структурованих ринках [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Трокоз
Володимир Миколайович ; наук. кер. Д. І. Дема. – Житомир : ЖНАЕУ, 2008. –
175 с.
Визначено сутність, сфери та ознаки структуризації ринку, подано наукову
характеристику ринку морозива, як самоорганізованої системи, з високим
рівнем лібералізації взаємозв’язків, структура яких пройшла декілька етапів
еволюції. Виділено групи ринкових операторів за ознаками володіння
молокопереробними, охолоджуючими і маркетинговими потужностями.
Розкрито сутність чинників, що визначають високий рівень концентрації ринку
морозива. Встановлено найважливіші обмеження розвитку підприємстввиробників морозива і перешкоди для виходу на зовнішні ринки. Розкрито
механізм зниження показників енерго- та фондомісткості, загальних
виробничих і маркетингових витрат на одиницю реалізації продукції шляхом
мінімізації сезонних коливань обсягів постачання сировини та збуту морозива
за рахунок запровадження концентричної диверсифікації. Обґрунтовано
необхідність та розкрито організаційні засади створення національної системи
моніторингу якості морозива.
133. Трофименко Н. В. Формування інвестиційної привабливості аграрних
підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Трофименко Надія
Василівна ; наук. кер. В. М. Микитюк. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 213 с.
Проаналізовано теоретико-методологічні підходи вітчизняних та зарубіжних
вчених щодо трактування змісту поняття «інвестиційна привабливість».
Запропоновано сучасну інтерпретацію впливу екологічного стану земель на
результат оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств.
Розроблено нормативно-рейтинговий метод оцінки інвестиційної привабливості
підприємств та доведено доцільність поділу оціночних показників на кожну з
трьох етапів оцінки на окремі групи, що значно підвищує дієвість оцінювання, а
також забезпечує вищу деталізацію та інформативність отриманих результатів.
Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку аграрних підприємств
Чернігівської області. Доведено відсутність істотного впливу кількості
оціночних показників інвестиційної привабливості природно-ресурсного
потенціалу аграрних підприємств на її достовірність.
134. Усюк Т. В. Інституційні засади розвитку сільського підприємництва
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Усюк Тетяна Вікторівна ; наук.
кер. Т. О. Зінчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 237 с.
Узагальнено теоретико-методологічні та науково-прикладні аспекти
розвитку сільського підприємництва в умовах інституційного середовища.
Запропоновано авторську методику встановлення вагомості інституцій та
ідентифіковано бар’єри інституційного характеру, що стримують розвиток
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сільського підприємництва. Проаналізовано стан, динаміку і тенденції розвитку
різних організаційно-правових форм господарювання у сільській місцевості.
Обґрунтовано напрями адаптації суб’єктів сільського підприємництва до
інституційних змін. Удосконалено пропозиції щодо зниження рівня
трансакційних витрат, та розроблено економіко-математичну модель зростання
ефективності традиційних видів підприємницької діяльності з урахуванням дії
чинників інституційного середовища. Для встановлення рівня сприятливості
або несприятливості інституційного середовища розвитку сільського
підприємництва побудовано інституційну матрицю.
135. Федорняк Л. С. Управління персоналом сільськогосподарських
підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Федорняк Людмила
Степанівна ; наук. кер. І. Ф. Баланюк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський
нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2010. – 268 с.
Досліджено теоретичні і практичні аспекти управління персоналом
сільськогосподарських підприємств. Розкрито сутність персоналу та управління
персоналом сільськогосподарських підприємств, виявлено чинники впливу й
показники соціально-економічної ефективності даного процесу, методологію
його дослідження. Висвітлено умови, стан та тенденції управління персоналом
на сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області.
Розроблено
механізм
формування
персоналу
сільськогосподарських
підприємств, який передбачає проведення різних варіантів управлінських
заходів. Запропоновано методичний підхід до інтегральної оцінки ефективності
управління персоналом сільськогосподарських підприємств.
136. Фоменко Л. В.
Раціональне
використання
земель
сільськогосподарського призначення в умовах західного регіону України [Рукопис] :
дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Фоменко Людмила Володимирівна ; наук.
кер. А. М. Стельмащук. – Львів : Ін-т землеробства і тваринництва західного
регіону УААН, 2003. – 209 с.
Розкрито результати теоретичних і практичних досліджень раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення в західному регіоні
України. Проаналізовано сучасний стан реформування земельних відносин,
структури та рівня землекористування, здійснено оцінку чинників
раціонального використання земель. Визначено показники економічного й
екологічного стимулювання раціонального використання і охорони земельних
ресурсів. Обґрунтовано напрямки удосконалення методичних підходів оцінки
землі та механізм підвищення продуктивного потенціалу земель
сільськогосподарського призначення. Запропоновано модель оптимізації
структури посівних площ у господарствах Львівської області.
137. Франченко Л. О. Організаційно-економічні засади підвищення
ефективності експортної діяльності виробників зерна [Рукопис] : дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.03 / Франченко Людмила Олексіївна ; наук. кер.
Л. В. Молдаван. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 237 с.
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Досліджено теоретико-методичні та практичні аспекти підвищення
ефективності експортної діяльності виробників зерна. Узагальнено теоретичні
положення щодо впливу міжнародних торговельних відносин на економіку
вітчизняного аграрного сектора. Охарактеризовано об’єктивні чинники та
основні принципи формування механізмів державного регулювання
збалансованості потреб внутрішнього і зовнішнього ринків зерна. Виявлено
основні тенденції світового ринку зерна та формування ефективності
експортного
потенціалу
зернового
ринку
України.
Обґрунтовано
інституціональні засади формування інфраструктури зернового ринку.
Розроблено пропозиції щодо оптимізації каналів просування зерна на світовий
ринок. Визначено напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняного
зерна на світовому ринку за рахунок підвищення якості. Ідентифіковано
вагомість впливу важелів державного регулювання на ефективний розвиток
експортно-імпортних відносин та розроблено пропозиції щодо удосконалення
цього процесу.
138. Харчишина О. В. Трансформація економіки галузі скотарства до
ринкових умов [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Харчишина
Олена Володимирівна ; наук. кер. О. М. Шпичак. – К. : Ін-т аграр. економіки,
2003. – 195 с.
Викладено результати дослідження процесу та наслідків ринкової
трансформації галузі скотарства. Уточнено розуміння сутності аграрного ринку
як
ключової
економічної
категорії.
Систематизовано
особливості
функціонування галузі скотарства в період переходу до ринкових умов,
проведено оцінку результативності державного регулювання галузі скотарства
в Україні з точки зору ефективності регулятивних заходів. Проаналізовано
трансформаційні процеси в економіці галузі скотарства, їх вплив на обсяги
виробництва. Визначені основні напрями вдосконалення економічних відносин
в галузі. Розроблено нормативи собівартості молока і м’яса великої рогатої
худоби та розраховано мінімально можливі ціни реалізації на ці види продукції
для умов Житомирської області. Внесено пропозиції щодо вдосконалення
функціонування елементів галузевої ринкової інфраструктури в Житомирській
області.
139. Ходаківський В. М. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку
сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 /
Ходаківський
Володимир
Миколайович ;
наук.
кер.
Л. Д. Павловська. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 202 с.
Досліджено теоретико-методологічні і науково-практичні аспекти
інвестиційного забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських
підприємств. Удосконалено трактування понять «інвестиції», «інвестування»,
та «ефективність інвестицій». Ідентифіковано особливості та чинники, що
негативно впливають на інвестиційне забезпечення сільськогосподарських
підприємств та підвищують ступінь його ризику. Запропоновано методичний
підхід до інтегральної оцінки інвестиційного забезпечення економічного
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розвитку сільськогосподарських підприємств з метою диференціації його
стратегічного (високого), середнього та низького рівня. Розроблено кадастрову
систему на право інвестиційного забезпечення сталого розвитку
сільськогосподарських підприємств Житомирської області.
140. Хромушина Л. А.
Еколого-економічна
безпека
розвитку
сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Хромушина Людмила Анатоліївна ; наук. кер. А. В. Чупіс. – Суми :
Сумський нац. аграр. ун-т, 2008. – 193 с.
Досліджено теоретико-методологічні, практичні питання становлення,
сутність
та
принципи
еколого-економічної
безпеки
розвитку
сільськогосподарських підприємств. Розглянуто еколого-економічні аспекти
сучасного розвитку сільськогосподарських підприємств. Узагальнено
зарубіжний досвід еколого-економічної безпеки. Досліджено сучасний стан
розвитку сільськогосподарських підприємств. Проведено аналіз дієвості чинних
економічних інструментів еколого-економічної безпеки. Визначено елементи
комплексу інформаційного забезпечення. Запропоновано інтегральнокритеріальну оцінку рівня еколого-економічної безпеки, організаційноекономічний механізм досягнення еколого-економічної безпеки розвитку
сільськогосподарських підприємств. Визначено стратегічні напрями розвитку
сільськогосподарських підприємств.
141. Циганенко Г. В. Механізм корпоративного управління в акціонерних
товариствах з переробки сільгосппродукції [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Циганенко Ганна Володимирівна ; наук. кер. Є. І. Ходаківський. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 195 с.
На основі вивчення та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду
обґрунтовано категорію «корпоративне управління», суть механізму
корпоративного управління та особливості його формування в аграрній сфері.
Здійснено комплексну оцінку механізму корпоративного управління в
акціонерних товариствах з переробки сільгосппродукції Житомирської області.
Розроблено методичний підхід, запропоновано напрями вдосконалення
механізму корпоративного управління в акціонерних товариствах з переробки
сільгосппродукції. Обґрунтовано необхідність впорядкування системи
інформаційного забезпечення механізму корпоративного управління щодо
вимог користувачів.
142. Чериця Н. Ю. Рівень забезпеченості, використання та потреба в
основних засобах аграрних підприємств Північно-Західного регіону [Рукопис] :
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чериця Наталія Юріївна ; наук. кер.
Г. М. Підлісецький. – К. : Ін-т аграр. економіки, 2011. – 217 с.
На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду, систематизації
теоретичних та практичних основ вивчення предмету дослідження викладено
методичні підходи до аналізу забезпеченості та використання основних засобів.
Проведено аналіз природно-економічних умов господарювання аграрних
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підприємств Північно-Західного регіону. Визначено обсяги фінансування та
регіональні тенденції формування рівня фондозабезпеченості та його впливу на
ефективність виробництва аграрних підприємств. Виявлені тенденції та
проблеми використання основних виробничих засобів. Здійснено прогноз
забезпеченості основними виробничими засобами аграрних підприємств на
перспективу до 2015 року та необхідних обсягів капітальних вкладень на їх
формування. Запропоновано модель оптимізації обсягів і якісного складу
основних виробничих засобів.
143. Черниш О. В. Управління кредитуванням сільськогосподарських
підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Черниш Ольга
Володимирівна ; наук. кер. М. П. Поліщук, В. П. Якобчук. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2010. – 156 с.
На підставі вивчення й узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду
визначено сутність поняття «кредит», принципи та форми кредитування
сільськогосподарських
підприємств. Визначено перспективні
форми
кредитування сільськогосподарських підприємств. Запропоновано кредитний
механізм, який охоплює рівні держави, кредитора та сільськогосподарського
підприємства. Висвітлено сучасний стан кредитування та розглянуто проблеми
керування сільськогосподарських підприємств. Виявлено основні фактори
впливу на лізингову готовність сільськогосподарських підприємств. Розглянуто
доцільність диверсифікації джерел фінансування. Розроблено та запропоновано
модель керування кредитними ризиками сільськогосподарських підприємств.
144. Чичилюк С. Б. Оптимізація і економічна оцінка організаційних форм
ремонту мобільних машин [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 /
Чичилюк Сергій Богданович ; наук. кер. В. З. Докуніхін. – Житомир : Держ.
агроекол. ун-т, 2004. – 188 с.
Розроблено основні напрямки формування і функціонування кооперованої
системи технічного обслуговування і поточного ремонту вантажних
автомобілів сільськогосподарських підприємств, що знаходяться в умовах
підвищеного екологічного тиску. Визначено, що для північних районів
Житомирської області раціональною є кооперована форма технічного
обслуговування і ремонту автомобілів на основі оптимального розподілу
обсягів робіт, функцій і відповідного формування комплексної ремонтнообслуговуючої бази обслуговуючих підприємств різних рівнів. Впровадження
даної форми дозволяє не тільки дістати максимальний прибуток за рахунок
ефективного використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів, а і
значно зменшити викиди забруднень у навколишнє середовище, які виникають
при проведенні технологічних процесів технічного обслуговування і ремонту.
При реалізації даної форми обслуговування створюються умови для
припинення міграції радіонуклідів з територій забруднених радіонуклідами.
145. Чорнобай Л. М.
Інфраструктурне
забезпечення
ефективного
функціонування сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд.
екон.
наук :
08.00.04 /
Чорнобай Лариса Михайлівна ;
наук.
кер.
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І. І. Лотоцький. – Кам’янець-Подільський : Подільський держ. аграр.-техн. ун-т,
2011. – 236 с.
У роботі удосконалено трактування змісту поняття «інфраструктура»
стосовно аграрної сфери. Охарактеризовано динаміку інфраструктурного
обслуговування та його вплив на ефективність господарської діяльності
аграрних
товаровиробників.
Обґрунтовано
напрями
удосконалення
інфраструктурного
забезпечення
ефективного
функціонування
сільськогосподарських підприємств, запропоновано організаційно-економічний
механізм їх впровадження в умовах нестабільного зовнішнього та внутрішнього
середовищ для координації діяльності аграрних товаровиробників. Для
поліпшення обслуговування аграрного сектора пропонується створення
багатофункціонального кооперативу, який дозволить сформувати завершений
вертикальний маркетинговий ланцюг (постачання – виробництво – переробка –
реалізація).
146. Шабля О. С. Ефективність виробництва баштанних культур та
розвиток маркетингу в галузі [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Шабля Олександр Сергійович ; наук. кер. І. О. Соловйов. – Херсон : ВДНЗ
«Херсонський держ. аграр. ун-т», 2009. – 199 с.
Проаналізовано теоретико-методологічні підходи вітчизняних і зарубіжних
вчених щодо сутності економічної ефективності в галузі баштанництва.
Оцінено і виявлено причини низької ефективності функціонування галузі в
сучасних умовах. Визначено основні напрями найбільш ефективного
використання ресурсного потенціалу галузі баштанництва в господарствах
різних форм власності. Обґрунтовано необхідність визначення економічної
ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій і нових сортів
баштанних культур та їх вплив на економічну ефективність виробництва.
Досліджено уподобання і переваги споживачів з метою підвищення
конкурентоспроможності
продукції
виробників
баштанних
культур.
Запроваджено основні напрями розвитку елементів інфраструктури аграрного
ринку, які сприяють ефективному функціонуванню галузі баштанництва.
Обґрунтовано економічні засади розвитку кооперації господарюючих суб’єктів
галузі. Сформовано пропозиції впровадження нових технологій переробки
продукції галузі, рекомендації щодо подальшого використання зони
Нижньодніпровських пісків для одержання екологічно безпечної продукції
баштанництва.
147. Швець Т. В. Формування і функціонування сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів при сільських громадах [Рукопис] : дис. ... канд.
екон. наук : 08.07.02 / Швець Тетяна Василівна ; наук. кер. В. В. Зіновчук. –
Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2006. – 214 с.
На основі вивчення і узагальнення вітчизняного досвіду визначено сутність
сільської кооперації, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів при
сільських громадах, ідентифіковано передумови їх виникнення та функції.
Досліджено місце, роль і економічну ефективність особистих селянських
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господарств у сільському господарстві України, а також проблеми їх розвитку.
Обґрунтовано необхідність об’єднання дрібних товаровиробників у
обслуговуючі кооперативи при сільських громадах. Проведено аналіз сучасного
стану розвитку обслуговуючих кооперативів Північно-Західного регіону
України. Визначено напрями та перспективи розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів при сільських громадах. Обґрунтовано
необхідність застосування стратегічних орієнтацій кооперативів такого типу,
зокрема, диверсифікації їх діяльності. Розроблено методичні засади оптимізації
виробничої структури і планування діяльності обслуговуючих кооперативів при
сільських громадах, основні напрями їх ринкової адаптації, фінансового та
інформаційно-консультаційного
забезпечення.
Доведено
необхідність
застосування моніторингу сучасних процесів становлення і функціонування
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та прогнозування їх
подальшого розвитку.
148. Шмигель О. Є. Економічна ефективність застосування засобів хімізації
у сільськогосподарських підприємствах [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Шмигель Ольга Євстахіївна ; наук. кер. А. М. Стельмащук. –
Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2008. – 202 с.
Досліджено теоретичні і методичні положення, розроблено наукові та
практичні рекомендації щодо підвищення економічної ефективності
використання засобів хімізації у сільськогосподарських підприємствах.
Виявлено характерні особливості взаємозв’язку між процесами виробництва
засобів хімізації та їх використанням у сільськогосподарських підприємствах,
які полягають у формуванні агрозоохімічних посередницьких структур
ринкового типу з надання аграрним товаровиробникам виробничих послуг у
сфері
хімізації
сільськогосподарського
виробництва,
агрохімічного
моніторингу, визначення хімічного складу кормів та ефективності застосування
засобів хімізації, розробці системи і планів застосування добрив. Розроблено
інтегровану структуру ТОВ «Регіональний агрозоохімічний центр»,
удосконалено методичні підходи стосовно оцінки економічної ефективності
хімізації, пропозиції щодо розвитку внутрішнього ринку хімічних засобів.
149. Шпік О. Р. Формування і розвиток регіонального ринку зерна
[Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Шпік Орися Романівна ; наук.
кер. П. М. Гарасим. – Львів : Львів. держ. аграр. ун-т, 2004. – 219 с.
Досліджено теоретико-методологічні засади та концептуальні аспекти
формування та розвитку регіонального ринку зерна у пореформений період.
Висвітлено економічну суть, передумови та особливості утворення аграрного
ринку. Досліджено процеси формування та прогнозування ціни. Розглянуто
питання державного регулювання цінової політики ринку зерна. Наведено
оцінку структурно-динамічних тенденцій розвитку зернової галузі у Львівській
області та формування попиту і пропозиції на вироблену продукцію.
Обґрунтовано такі перспективні шляхи розвитку регіонального ринку зерна:
формування його інфраструктури, визначення маркетингових каналів реалізації
61

готової продукції, обґрунтування цінових стратегій розвитку галузі
зерновиробництва підприємств з використанням розрахунку рівня урожайності,
ціни реалізації та ступеня ризикованості, які забезпечують беззбиткове
виробництво зернових, круп’яних і зернобобових культур.
150. Штерма Т. В. Нематеріальна мотивація персоналу сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Штерма Тетяна Василівна ; наук. кер. В. В. Зіновчук. – Житомир : ЖНАЕУ,
2011. – 234 с.
Запроваджено авторське трактування понять «нематеріальна мотивація» та
«синергетична
мотивація».
Обґрунтовано
мотиваційні
індикатори
функціонування підприємства, що дають змогу ідентифікувати його
спрямованість на забезпечення сталого розвитку. Запропоновано систему
мотиваційного моніторингу, призначення якого полягає у підготовці
інформаційно-аналітичних матеріалів про стан та ефективність мотивації
персоналу, прогнозуванні можливого загострення проблем, виборі важелів
впливу на виробничу поведінку працівників, з метою використання їх
різноманітних інтересів, для досягнення цілей підприємства. Акцентовано
увагу на поєднанні матеріальної та нематеріальної мотивації і отриманні на цій
основі синергетичного ефекту, а також наведено методику його обчислення.
151. Шукалович В. Ф.
Стратегія
розвитку
підприємств
молокопродуктового підкомплексу [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /
Шукалович Василь Федорович ; наук. кер. В. М. Микитюк. – Житомир : ДВНЗ
«Держ. агроекол. ун-т», 2008. – 166 с.
Розглядаються шляхи формування, впровадження та реалізації стратегії
розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу. Удосконалено
сутність поняття стратегії розвитку підприємств, виходячи з розуміння понять
«розвиток», «стратегія» та особливостей відносин переробних підприємств та
постачальників сировини. Проаналізовано сучасний стан сировинної бази та
виробничих можливостей молокопереробних підприємств. Розглянуто
функціонування системи «виробник–переробник–торговельне підприємство» з
урахуванням фактору сезонності та визначено стратегічні пріоритети
співробітництва молокопереробних підприємств на ринку сировини.
Сформовані основні напрями розвитку та розроблено стратегію відносин
сільськогосподарських і переробних підприємств, обґрунтовано організаційноекономічний механізм їх реалізації.
152. Якубів В. М. Підвищення ефективності використання ресурсного
потенціалу сільськогосподарських підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон.
наук : 08.07.02 / Якубів Валентина Михайлівна ; наук. кер. І. Ф. Баланюк. –
Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2006. – 218 с.
Досліджено теоретико-методологічні та науково-прикладні аспекти
підвищення
ефективності
використання
ресурсного
потенціалу
сільськогосподарських підприємств, визначено й обґрунтовано особливості
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процесів формування, відтворення ресурсів та їх віддачі в сучасних умовах.
Проведено аналіз стану, динаміки, тенденцій та причин змін у забезпеченні і
ефективності використання ресурсного потенціалу. На цій основі визначено
напрями та механізми забезпечення росту фондовіддачі, продуктивності праці
та землевіддачі з врахуванням економічних, екологічних та соціальних
факторів. Запропоновано забезпечити сталий розвиток аграрних підприємств
шляхом оптимізації структури їх ресурсних потенціалів на основі розробленої
економіко-математичної моделі з врахуванням природно-кліматичних
особливостей досліджуваного регіону.
153. Янишин Я. С. Оптимізація напрямів ринкової трансформації аграрного
сектора економіки регіону [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 /
Янишин Ярослав Степанович ; наук. кер. Ф. В. Горбонос. – Львів : Львів. держ.
аграр. ун-т, 2005. – 211 с.
Проаналізовано сучасний стан та визначено тенденції розвитку
трансформаційних процесів у сільському господарстві Львівської області за
окремими етапами реформування. Подано оцінку глибини трансформації
відносин власності та земельних відносин. Розглядаються найбільш важливі
чинники якості трансформаційних процесів та акцентується увага на пасивності
держави у їх регулюванні. Визначено мотиви розвитку інтеграційних процесів в
АПК, обґрунтовано необхідність створення молочарського кооперативу та
запропоновано його модель. Розглядаються основні напрями державної
регулятивної політики в сільському господарстві і АПК.
154. Янковська О. І. Управління інноваційними процесами в приватних
сільськогосподарських підприємствах [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Янковська Ольга Іванівна ; наук. кер. М. В. Кузубов. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2011. – 164 с.
Досліджено теоретико-методичні та науково-практичні аспекти управління
інноваційними процесами в приватних сільськогосподарських підприємствах.
На основі теоретичних узагальнень визначено сутність поняття «система
управління інноваційними процесами на підприємстві». Запропоновано
методичний підхід до кількісного оцінювання інноваційного потенціалу
аграрних підприємств. Розроблено пропозиції щодо формування системи
управління інноваційною діяльністю сільськогосподарського підприємства.
Надано економіко-математичні моделі для прийняття рішень щодо відбору
інвестиційно привабливих інноваційних проектів та оптимізації джерел їх
фінансування. Розроблено пропозиції щодо напрямів розвитку інформаційного
забезпечення інноваційної діяльності господарств.
155. Яремова М. І. Формування економічної безпеки сільськогосподарських
підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Яремова Марина
Іванівна ; наук. кер. В. І. Ткачук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 198 с.
Досліджено теоретичні, методичні та практичні засади формування
економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Уточнено зміст
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поняття, функціональні складові та визначальні чинники економічної безпеки
сільськогосподарських підприємств. Розроблено відповідне програмне
забезпечення, за допомогою якого здійснено моніторинг економічної безпеки
сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Визначено
стратегічні орієнтири підвищення рівня економічної безпеки. Удосконалено
пропозиції щодо впровадження організаційно-економічного механізму її
формування. Для виявлення резервів підвищення рівня економічної безпеки
підприємств запропоновано оптимізацію її складових із використанням методів
лінійного та стохастичного моделювання.
156. Ярошинський В. М. Економічний механізм функціонування і розвитку
ринку технічних засобів в АПК [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 /
Ярошинський Віктор Миронович ; наук. кер. П. О. Мосіюк. – К. : Нац. аграр.
ун-т, 2004. – 163 с.
Узагальнені теоретичні та практичні положення про економічну сутність і
місце ринку технічних засобів у системі забезпечення виробничими ресурсами,
та їх вплива на розвиток аграрного сектора економіки, розроблені наукові
принципи і система організаційно-економічних чинників функціонування та
розвитку організаційно-економічного механізму аграрного технічного сервісу.
Досліджені питання формування попиту і пропозиції аграрних технічних
засобів та ринкової кон’юнктури на них. Приділена увага пошуку ефективних
організаційних формувань у сфері агротехсервісу та вдосконаленню
економічних взаємовідносин між ними та сільськогосподарськими
товаровиробниками на основі дотримання вимог закону вартості при
ціноутворенні на послуги технічного сервісу, банківсько-кредитної системи,
запровадження в системі конкурентного середовища. Розроблена методика
формування і розподілу прибутку в сфері виробництва і постачання технічних
засобів, визначені організаційно-економічні показники процесу формування
маркетингових тарифів на послуги в сфері агротехсервісу.
157. Яценко О. М. Євроінтеграційний вектор розвитку аграрного сектора
економіки [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Яценко Ольга
Миколаївна ; наук. кер. Л. Д. Павловська. – Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол.
ун-т», 2006. – 251 с.
Досліджено теоретико-методологічні і практичні засади підвищення
ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектора
Житомирської області в контексті євроінтеграційних процесів. Проаналізовано
історичні, економічні та соціальні передумови зовнішньоекономічних відносин
України з європейськими державами в аграрній сфері та сучасні тенденції і
перспективи розвитку підприємств аграрного сектора Житомирської області.
Виявлено резерви забезпечення зростання позитивного зовнішньоторговельного сальдо за рахунок зміни структури експорту продукції аграрних
підприємств області. Розроблено пропозиції щодо оптимізації товарної
експортно-імпортної номенклатури області, способів забезпечення сталого
розвитку аграрного сектора на основі структурної перебудови виробництва,
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поглиблення спеціалізації сільськогосподарських підприємств, диверсифікації
діяльності підприємств переробної сфери, вільного руху ресурсів і товарів,
формування ринкової інфраструктури, переходу до європейських стандартів
якості і безпеки харчування.
158. Яцкова А. Д.
Формування
та
використання
персоналу
сільськогосподарських кооперативів [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Яцкова Анна Дмитрівна ; наук. кер. В. В. Зіновчук. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2011. – 202 с.
Досліджено та узагальнено теоретико-методологічні та науково-практичні
аспекти формування та використання персоналу сільськогосподарських
кооперативів.
Запропоновано
авторське
трактування
понять
«сільськогосподарська кооперація» та «сільськогосподарський кооператив».
Визначено
рівень
забезпечення
сільськогосподарських
кооперативів
Житомирської області персоналом. Ідентифіковано особливості та чинники, що
негативно впливають на формування та використання персоналу
сільськогосподарських кооперативів. Систематизовано показники оцінки та
розроблено динамічну модель ефективності використання персоналу
сільськогосподарських кооперативів. Виділено систему мотиваційних чинників
сільськогосподарських кооперативів з метою забезпечення ефективної роботи
персоналу.
159. Яцьківська О. М.
Формування
та
розвиток
інноваційного
менеджменту аграрних підприємств [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.04 / Яцьківська Олена Миколаївна ; наук. кер. Т. О. Зінчук. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2014. – 222 с.
Обґрунтовано і удосконалено науково-теоретичні та практичні положення
інноваційного менеджменту аграрних підприємств. На основі узагальнення
вітчизняного та зарубіжного досвіду розкрито особливості управління
інноваціями в аграрних підприємствах. Здійснено оцінку ефективності
виробничо-господарської
діяльності
та
інноваційно-інвестиційного
забезпечення аграрних підприємств. На основі PEST- та SWOT-аналізу
обґрунтовано стратегічні вектори інноваційного розвитку суб’єктів аграрного
господарювання в контексті підвищення ефективності та екологізації
виробництва. Проведено соціологічне опитування керівників аграрних
підприємств, що дало змогу виявити загальні тенденції та перешкоди для
розвитку елементів агроінноваційної діяльності. Удосконалено методику
оцінки ефективності реалізації функцій інноваційного менеджменту, яка
базується на функціональній моделі оцінки управління. Запропоновано
науково-методичний підхід до визначення рівня інноваційної активності
аграрних підприємств, на основі комплексу інноваційного менеджменту.
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Дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора сільськогосподарських наук
160. Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до
організму мешканців сільських територій Полісся України [Рукопис] : дис. ... дра с.-г. наук : 03.00.16 / Романчук Людмила Донатівна ; наук. конс.
І. М. Гудков. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 392 с.
Досліджено щільність забруднення ґрунтів за 127I, 129I, 137Cs та 90Sr.
Доведено, що 129I, який міститься в ґрунтах, дає можливість провести
ретроспективну дозиметрію радіоактивного опромінення щитоподібної залози
131
I через тривалий час після того, як ці радіонукліди були викинуті в
атмосферу. Формування дозового навантаження на організм людей в першу
чергу залежить від раціону їх харчування. Значну частку у внутрішню дозу
опромінення організму людей вносять продукти харчування лісового
походження, молоко та картопля. Вивчено динаміку накопичення радіонуклідів
в органах та тканинах гусей при утриманні їх на територіях з різною щільністю
забруднення ґрунтів. Проведені дослідження по накопиченню радіонуклідів
органами та тканинами свиней при утриманні їх в 2-й Чорнобильській зоні, для
подальшої екстраполяції даних на організм людини. За результатами
дослідження побудовано структурно-логічну модель формування дозового
навантаження на організм людей Північної частини України.
Дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
161. Баб’як Н. М. Забруднення агроекосистем Західного Полісся важкими
металами техногенного походження (на прикладі законсервованого звалища
твердих побутових відходів) [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 /
Баб’як Наталія Миколаївна ; наук. кер. В. В. Снітинський. – Львів : Львів.
Держ. аграр. ун-т, 2004. – 142 с.
Встановлено параметри максимального рівня забруднення дерновослабопідзолистого супіщаного ґрунту важкими металами (Pb, Cd, Zn, Ni, Cu,
Co, Mn) на відстані 50 м від звалища з перевищенням значень ГДК для
більшості елементів у 2–6 разів. Досліджено негативний вплив
полікомпонентного забруднення дерново-слабопідзолистого ґрунту рухомими
формами важких металів на розвиток сапрофітних бактерій, ґрунтових
мікроскопічних грибів та біологічну активність, а також уповільнення
самоочищення ґрунту від патогенів (кишкова паличка). Визначено
закономірності горизонтальної міграції важких металів у системах «ґрунт –
рослина», «ґрунт – вода». Намічено шляхи встановлення екологічної рівноваги
при утилізації твердих побутових відходів.
162. Бєдункова О. О. Міграція важких металів у водних екосистемах (на
прикладі річки Замчисько) [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 /
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Бєдункова Ольга Олександрівна ; наук. кер. М. О. Клименко. – Рівне : Нац. ун-т
водного госп-ва та природокористування, 2006. – 226 с.
Вивчено вплив важких металів на стан поверхневих вод малих річок, їх
міграції по ланцюгам живлення водних екосистем. Розроблено заходи з
покращення якості води за рахунок вилучення важких металів гідробіонтами.
Встановлено основні джерела надходження важких металів у поверхневі води
р. Замчисько. Визначальний вплив на формування якості води даної річки
чинить блок специфічних речовин, а саме такі елементи як Cu, Mn, Zn.
Результати проведених аналізів показали, що найбільший вміст важких металів
у водних екосистемах знаходиться в мулі, а здатність до їх біоакумуляції у
макрофітах та іхтіофауні може бути спрямована на покращення якості
поверхневих вод. Проведене математичне моделювання дозволило отримати
рівняння прогнозного розрахунку вмісту важких металів в рибопродукції,
відносно їх вмісту у воді.
163. Біденко В. М. Вплив різних рівнів мікроелементів кобальту, йоду, міді
на продуктивність, якість продукції та деякі показники резистентності
організму корів в умовах радіоактивного забруднення сільськогосподарських
угідь [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16; 06.02.02 / Біденко Володимир
Миколайович ; наук. кер. В. П. Славов. – Житомир : Житомир. держ. с.-г. ін-т,
1996. – 196 с.
Вивчено вміст мікроелементів у кормах та забезпеченість ними раціонів
корів у сухостійний та лактаційний періоди. Досліджено динаміку живої маси,
обміну речовин, фізіологічний стан, ріст і розвиток приплоду при годівлі корів
раціонами збагаченими мікроелементами Co, I, Cu з різним їх рівнем і
співвідношенням. Встановлено, що в умовах радіоактивного забруднення
Cs-137
сільськогосподарських
угідь
збагачення
раціонів
корів
мікроелементами, кобальтом, йодом і міддю на 23, 70 і 31% відповідно вище
норми сприяє зменшенню накопичення радіоцезію в молоці на 12–39%.
Підвищення вмісту кобальту на 70% призводить до накопичення радіонуклідів
в організмі тварин і збільшення їх концентрації в молоці. Визначено рівень
молочної продуктивності та якість молока дослідних тварин залежно від рівня
мікроелементів у раціоні.
164. Бобрусь С. В. Агроекологічний стан напівгідроморфних ґрунтів
Полісся та вдосконалення управління їх родючістю і продуктивністю
агроценозів [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Бобрусь Сергій
Віталійович ; наук. кер. П. П. Надточій. – Житомир : ЖНАЕУ, 2008. – 176 с.
Встановлено, що довготривале використання напівгідроморфних ґрунтів
Житомирського Полісся в сільськогосподарському виробництві призвело до
прогресування різних видів деградаційних процесів, які проявляються у вигляді
підвищення кислотності, погіршення буферних властивостей, зменшення
вмісту і запасів гумусу, елементів живлення рослин та ін. Досліджено
показники кислотно-основної буферності окремих фракцій гранулометричного
складу різних за генезисом напівгідроморфних ґрунтів. Встановлено
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взаємозалежність між показниками кислотно-основної буферності та деякими
іншими показниками (вміст гумусу, лужногідролізованого азоту, обмінного
кальцію та магнію, pH(H20) ), pH(KCI)
та гідролітична кислотність)
агроекологічного стану ґрунту. Рекомендовано застосування компосту
багатоцільового призначення та алунітового борошна як органічного і
мінерального добрива, що також сприяє зниженню кислотності ґрунту.
165. Борисюк Б. В. Агрометеорологические ресурсы облесенного поля на
осушенных землях и агромелиоративные методы их эффективного
использования [Рукопись] : дис. ... канд. с.-х. наук : 03.00.16 / Борисюк Борис
Васильевич ; науч. рук. М. И. Долгилевич. – Житомир : Житомир. гос. с.-х.
ин-т, 1994. – 166 с.
Вивчено радіаційний та тепловий баланси поля, захищеного лісосмугами.
Досліджено водний режим і водоспоживання сільськогосподарських культур.
Вивчено особливості росту, розвитку і урожайності сільськогосподарських
культур при застосуванні агромеліоративних методів при основному обробітку
ґрунту в комплексі з програмуванням рівня мінерального живлення рослин на
полі, в системі лісосмуг. На основі проведених досліджень встановлені шляхи
управління екологічними умовами вирощування сільськогосподарських
культур на осушених землях Полісся і більш повного використання природного
ресурсного потенціалу в землеробстві.
166. Борщевська І. М. Оцінка екологічного стану агроекосистем у зоні
впливу ВАТ «Волинь-Цемент» [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 /
Борщевська Ірина Мелентіївна ; наук. кер. М. О. Клименко. – Рівне : Нац. ун-т
водного госп-ва та природокористування, 2010. – 191 с.
Доведено техногенне походження забруднювачів агроекосистем у зоні
впливу ВАТ «Волинь - Цемент», зокрема важкими металами. Досліджено вміст
важких металів у ґрунтах зони впливу та їхню просторову неоднорідність.
Визначено рівень забруднення ґрунтів за коефіцієнтом аномальності, який
коливається в межах від 1,8 по Pb до 10,5 по Cd у східному, переважаючому
напрямку за розою вітрів. Значне забруднення компонентів агроекосистеми
спостерігається у східному напрямку з перевищенням ГДК по Cd в овочевій
продукції до 36 разів, у молоці корів по Pb, Zn і Cu до 2,5 раза. У воді шахтних
колодязів вміст Cd коливався в межах 6 ГДК – 9 ГДК. Унаслідок проведення
регресійного аналізу з’ясовано, що переважна більшість хвороб населення,
особливо дитячого, корелює з обсягами викидів підприємства.
167. Борщенко В. В. Радиоэкологическая оценка различных типов
кормовых угодий и использование сорбентов как способа снижения
поступления цезия-137 в продукцию животноводства [Рукопись] : дис. ... канд.
с.-х. наук : 03.00.16; 06.02.02 / Борщенко Валерий Владимирович ; науч. рук.
В. П. Славов, М. Ф. Кулик. – Житомир : Житомир. гос. с.-х. ин-т, 1994. – 128 с.
Проведена порівняльна радіоекологічна оцінка лісових та сільськогосподарських кормових угідь як джерел надходження цезію-137 в організм
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домашніх і диких жуйних тварин, а також ефективність використання сорбентів
як заходів для зниження доступності радіонукліду для тварин. Вивчено
агрохімічну характеристику лісового і сільськогосподарського ґрунту та їх
вплив на рухомість радіоцезію і визначено коефіцієнт переходу цезію-137 у
кормові рослини лісових і сільськогосподарських угідь. На основі проведених
досліджень вивчено вплив згодовування клиноптилоліту і комплексної
мінеральної добавки на основі сапоніту на обмін речовин, продуктивність і
вміст цезію-137 у молоці корів.
168. Брежицька О. А. Оцінювання стану селітебних територій за
показниками сталого розвитку ( на прикладі міста Дубно Рівненської області)
[Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Брежицька Олена Анатоліївна ;
наук. кер. А. М. Прищепа. – Рівне : Нац. ун-т водного госп-ва та
природокористування, 2010. – 209 с.
Досліджено соціо-економічний й екологічний розвиток селітебних
територій типових міських населених пунктів, обґрунтовано методику
кількісної та якісної оцінки показників сталого розвитку основних підсистем
міста, встановлено пріоритетні завдання місцевого плану дій з охорони
довкілля. Згідно з розробленою методикою оцінки розвитку соціо-економікоекологічної системи селітебних територій міських населених пунктів визначено
стан розвитку (від критичного до еталонного) основних сфер. На підставі
розрахунку інтегрованих показників встановлено, що за екологічним
показником стан розвитку селітебної території м. Дубно оцінюється як
загрозливий (0,38), за економічним – задовільний (0,42), за соціальним –
задовільний (0,49). У цілому стан СЕЕ розвитку м. Дубно оцінюється як
задовільний (0,43).
169. Буцяк Г. А. Сумісна дія важких металів у регіоні ЛьвівськоВолинського вугільного басейну, способи попередження їх кумуляції і
токсичного впливу [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Буцяк Ганна
Андріївна ; наук. кер. Р. Й. Кравців. – Львів : Львів. нац. ун-т вет. медицини та
біотехнологій ім. С. З. Гжицького, 2009. – 158 с.
Вивчено закономірності міграції важких металів при навантаженні як
окремими, так і різними комбінаціями солей (Pb, Cd, Zn, Cu) у дозах, що
відтворюють реальне забруднення у Львівсько–Волинському вугільному
басейні в трофічному ланцюгу: ґрунт – рослина (корм) – тварина. Визначені
коефіцієнти біоакумуляції Pb, Cd, Zn і Cu із кормів та води в організм щурів за
час експериментальних досліджень. Комбінована дія солей Cd+Pb підвищує
кумуляцію Cd і Pb організмом щурів (підсилює токсичний ефект окремих
металів), а солі Cu і, особливо Zn, у комбінаціях із солями кадмію і свинцю
порушують її. Застосовані ентеросорбенти в рекомендованих для людей дозах
згладжують токсичну дію суміші солей важких металів за рахунок значної
адсорбції полютантів у кишечнику, а також сприяють підвищенню елімінації
кадмію і свинцю з організму лабораторних тварин.
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170. Валерко Р. А. Важкі метали в урбоедафотопах і фітоценозах
м. Житомира та його приміської зони [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук :
03.00.16 / Валерко Руслана Анатоліївна ; наук. кер. Т. М. Мислива. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2008. – 162 с.
На території рекреаційної зони м. Житомир (парк культури і відпочинку
ім. Ю. О. Гагаріна) ґрунт сильно забруднений рухомими формами міді і
свинцю, середньо забруднений рухомими формами цинку та слабо забруднений
кадмієм і кобальтом. Для ґрунтів селітебної та 15-кілометрової приміської зон
м. Житомир характерне забруднення рухомими формами міді, цинку та
свинцю, а у рослинницькій продукції фіксується забруднення свинцем, кадмієм
і цинком. Поліелементне забруднення важкими металами не чинить
негативного впливу на основні агрохімічні властивості ґрунту. Встановлено
також зниження інтенсивності розкладання целюлози при забрудненні ґрунту
на 6–37% в залежності від рівня забруднення та строку експозиції. Вапнування
дерново-підзолистого супіщаного ґрунту, забрудненого важкими металами,
вапняковими добривами Білокоровицького родовища, сприяло зниженню
вмісту в ґрунті рухомих форм міді, цинку і свинцю, але викликало підвищення
вмісту рухомих форм кадмію. Внесення вапна в одинарній нормі (3,78 т/га
CaCO3) в ґрунт, забруднений міддю, свинцем і цинком на рівні 1 ГДК, сприяло
зниженню вмісту зазначених елементів в буряку столовому та моркві.
171. Василюк Т. П. Біологічне очищення стічних вод різного походження
[Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Василюк Тетяна Павлівна ; наук.
кер. Г. І. Васенков. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 150 с.
Наведені результати спостережень за екологічними особливостями рослин
виду E. сrassipes, оцінена можливість культивування їх для очистки стічних
вод, визначені оптимальні умови утримання та розмноження рослин в умовах
штучного клімату та в умовах реальних очисних споруд. Визначені особливості
росту рослин виду E. сrassipes у різних за забрудненням водних середовищ за
такими показниками: приріст надводної та підводної частин, приріст фітомаси.
Визначена залежність розмірів та ваги рослин від щільності їх зростання.
Отримані дані щодо впливу температур водного та повітряного середовища на
ефект очистки стічних вод, досліджено залежності інтенсивності очистки від
гідравлічного навантаження на біофільтр та кількості біомаси рослин у
біофільтрі.
172. Вербельчук С. П. Обґрунтування використання критичних ландшафтів
Полісся України, забруднених 137Cs внаслідок аварії на ЧАЕС [Рукопис] :
дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Вербельчук Сергій Петрович ; наук. кер.
В. П. Славов. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 144 с.
На основі експериментальних даних комплексно оцінено важливість
природних екосистем у забрудненні радіонуклідами організму тварин,
формуванні дозових навантажень на людину та обґрунтовано шляхи
використання критичних ландшафтів, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС.
Вивчено особливості міграції 137Cs та 90Sr в трофічному ланцюзі ґрунт –
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пасовищна трава природних угідь – молоко корів в індивідуальних селянських
господарствах. Визначено сезонну та річну динаміку накопичення 137Cs в
м’язах косулі протягом 16 р. Встановлено коефіцієнти переходу 137Cs в рослини
лісових екосистем і грибів. Визначено коефіцієнти переходу та агреговані
коефіцієнти переходу 90Sr в різні складові частини напівприродних екосистем:
пасовищну траву, молоко корів, різні види лісових рослин, гриби і м’ясо косулі.
Вивчено особливості забруднення риби 137Cs в місцевих водоймищах,
забруднених 137Cs внаслідок аварії на ЧАЕС. Встановлені особливості
формування доз внутрішнього і зовнішнього опромінення населення, що
мешкає в зоні забрудненої 137Cs внаслідок аварії на ЧАЕС з врахуванням
джерел надходження радіонуклідів.
173. Вознюк Н. М. Оцінка екологічного стану української частини басейну
ріки Західний Буг [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Вознюк Наталія
Миколаївна ; наук. кер. М. О. Клименко. – Рівне : Нац. ун-т водного госп-ва та
природокористування, 2006. – 214 с.
Наведено оцінку екологічного стану басейнів ріки Західний Буг та її
притоків, який є визначальним фактором формування якості поверхневих вод.
Визначено рівень антропогенного навантаження на українську частину
транскордонного басейну Західного Бугу. Виокремлено підсистеми в
екосистемах басейнів малих річок, які зазнали суттєвого антропогенного
впливу, з метою встановлення першочерговості проведення природоохоронних
заходів, спрямованих на їх оздоровлення. Вперше здійснено районування
території басейну Західного Бугу за одержаними кількісними та якісними
показниками рівня антропогенного навантаження та якістю води, розроблено
картосхеми басейну. Згідно з методикою «Комплексної експертної оцінки
екосистем басейнів річок» проведено дослідження якості поверхневих вод ріки
Західний Буг та її приток. На підставі одержаних результатів встановлено
відповідність якості води для різних видів водокористування. Уточнено
положення про динаміку формування якості поверхневих вод Західного Бугу та
його притоків у порівнянні з віддаленою ретроспективою. Запропоновано
заходи щодо оптимізації системи екологічного моніторингу якості поверхневих
вод.
174. Гаврилов С. О. Агроекологічна ефективність способів основного
обробітку ґрунту та удобрення під ячмінь ярий в польовій сівозміні Полісся
[Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Гаврилов Сергій Олексійович ;
наук. кер. М. С. Чернілевський. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2006. – 158 с.
Викладено результати досліджень з вивчення впливу способів основного
обробітку за різних систем удобрення на агроекологічний стан сірого лісового
легкосуглинкового ґрунту. Доведено екологічну сумісність органічних та
мінеральних добрив з різним їх співвідношенням за тривалого внесення в
польовій сівозміні. Визначено раціональні та економічно доцільні дози добрив
під ячмінь ярий в умовах Полісся. Встановлено, що за умов контролю
фітосанітарного стану посівів ячменю ярого після удобреного попередника –
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картоплі, доцільно застосовувати мілкий обробіток на 10–12 см дисковою
бороною та внесення мінеральних добрив у дозі N60P60K60 які за сприятливих
погодних умов протягом вегетаційного періоду забезпечують отримання
урожаю зерна до 5,0 т/га.
175. Давидова І. В. Екологічна оцінка забруднення водних об’єктів і
ґрунтового покриву у процесі проведення вибухових робіт при розробці
гранітних кар’єрів на Житомирському Поліссі [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г.
наук : 03.00.16 / Давидова Ірина Володимирівна ; наук. кер. З. М. Шелест. –
Житомир : Житомир. держ. технол. ун-т, 2009. – 224 с.
Розглянуто процеси утворення шкідливих речовин при проведенні
вибухових робіт на кар’єрах, шляхи їх надходження до земної поверхні та до
водних об’єктів, а також проаналізовано зміни, які вони можуть викликати у
природних системах. Проаналізовано основні проблеми регіону досліджень,
пов’язані із гірничовидобувною діяльністю. Виявлено характер змін хімічних
показників кар’єрних вод внаслідок проведення вибухових робіт. На їх основі
виведено математичні залежності динаміки основних показників якості води та
наведено принципову схему визначення часу, необхідного для самоочищення
кар’єрних вод. Експериментальним шляхом виявлено зміни, до яких
призводить надходження продуктів вибухового перетворення на земну
поверхню, проаналізовано хімічні перетворення забруднюючих речовин та їх
вплив на основні ґрунтові показники і, як результат, на пригнічення лісових
екосистем.
176. Деребон І. Ю.
Агроекологічне
обґрунтування
виробництва
льонопродукції в умовах радіоактивного забруднення [Рукопис] : дис. ... канд.
с.-г. наук : 03.00.16 / Деребон Ігор Юрійович ; наук. кер. В. Г. Дідора. –
Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2007. – 152 с.
Висвітлено результати досліджень впливу сумісного посіву льону-довгунця
і нещільно кущових злакових трав на питому активність 137Cs у тресті льонудовгунця та в продукції її переробки на льонозаводі. Вилежування льоносоломи
на штучному трав’яному покриві, створеному за рахунок сумісного посіву
льону-довгунця і трав родини Poaceae зменшує вміст радіоцезію у льонотресті
на 28–50%. Розглянуті способи оптимізації росяного мочіння дозволили
зменшити масу ґрунтових домішок, що завозилися з льонотрестою на
переробне підприємство – завдяки чому покращилися санітарно-гігієнічні
умови праці персоналу в конкретних виробничих умовах Ємільчинського
льонозаводу. Досліджена динаміка кількісного і якісного складу мікрофлори за
різних рівнів радіоактивного забруднення ґрунтів.
177. Довбиш Л. Л. Забруднення важкими металами дерново-підзолистих
ґрунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук :
03.00.16 / Довбиш Лариса Леонідівна ; наук. кер. Г. І. Васенков. – Житомир :
Держ. агроекол. ун-т, 2002. – 158 с.
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Встановлено, що вміст Zn і Cu в ґрунтах досліджуваного регіону знаходився
на рівні місцевого геохімічного фону, а вміст Pb, Ni, Co і Cd перевищує фонові
значення. Полезахисні лісові смуги в ландшафтах Полісся є потужними
природними бар’єрами на шляху територіальної міграції важких металів.
Закономірність у розподілі важких металів в облісненому полі полягає в тому,
що вони максимально накопичувалися безпосередньо у лісосмузі та в зоні 2Н
від лісосмуги. Із збільшенням відстані від лісосмуги в бік відкритого поля
валовий вміст металів зменшувався. Встановлено, що найвищий відсоток
клітковиноруйнуючих організмів спостерігався в ґрунті, який має найменшу
ступінь забруднення важкими металами. Дослідження залежності величини
вмісту важких металів у дерново-підзолистих ґрунтах Полісся від фізикохімічних показників показали пряму пропорційну залежність їх рухомості від
величини вмісту гумусу, pH сольової витяжки, гранулометричного складу.
Максимальне накопичення важких металів рослинами спостерігалося у
злакових культур.
178. Долженчук В. І. Агроекологічний стан ґрунтового покриву Рівненської
області [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Долженчук Віктор
Іванович ; наук. кер. Д. В. Лико. – Рівне : Рівненський держ. гуманітарний ун-т,
2011. – 254 с.
Виконано оцінку екологічної стабільності території та рівня антропогенного
навантаження на земельні ресурси за складом і співвідношенням угідь у
агроландшафтах. Проведено оцінку зміни агроекологічного стану ґрунтового
покриву за узагальненими агрохімічними показниками, упродовж дев’яти турів
агрохімічного обстеження. Запропоновано оцінювати агроекологічний стан
ґрунтів за інтегрованим показником, який об’єднує три групи агрегованих
показників: екологічну стійкість, рівень родючості, санітарно-гігієнічний стан
ґрунтів. Уперше виконано комплексну оцінку агроекологічного стану орних
земель щодо придатності вимогам до спеціальних сировинних зон за шкалою
оцінювання: придатні – > 0,8; обмежено придатні – 0,8–0,4; непридатні – < 0,4.
Установлено ефективність місцевих вапнякових матеріалів як засобу
покращення агроекологічного стану ґрунтового покриву.
179. Євтушок І. М. Вплив мінеральних добрив і регуляторів росту на
накопичення радіоцезію кормовими культурами в умовах радіоактивного
забруднення зони Полісся України [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.32 /
Євтушок Іван Мусійович ; наук. кер. В. П. Славов, В. О. Зінченко. – Житомир :
Держ. агроекол. акад. України, 1995. – 202 с.
Доведено, що в умовах радіоактивного забруднення території, використання
амофосу збагачених сульфатом кальцію, КСУ лактофола і регуляторів росту
знижувало вміст радіоцезію в кормових культурах на 28–44%. Їх внесення
дозволило підвищити врожайність кормових культур на 23–58%. Встановлено
тісний кореляційний взаємозв’язок між окремими факторами ґрунтової
родючості K2O, P2O5, pH, гумусом та визначено параметри, які дозволяють
отримати продукцію кормових культур з мінімальним вмістом цезію-137.
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180. Журавель С. В. Агроекологічна оцінка дерново-підзолистого ґрунту за
умов тривалого застосування ґрунтозахисних агротехнологій [Рукопис] : дис. ...
канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Журавель Сергій Васильович ; наук. кер.
В. П. Стрельченко. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2003. – 156 с.
Наводяться результати впливу довготривалого систематичного застосування
ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур на
агроекологічні властивості дерново-підзолистого ґрунту за рівнем його
продукційної функції та динамікою фосфатно-калійного стану. Вивчено
продуктивну реакцію сільськогосподарських культур за умов вирощування їх
при тривалому використанні (18 р.) ґрунтозахисних технологій, на основі
обробітку без обертання скиби, при різних рівнях живлення рослин. Визначено
особливості впливу пожнивних решток (соломи) залежно від місцезнаходження
їх в орному шарі ґрунту на урожайність сільськогосподарських культур.
З’ясовано динаміку накопичення і перерозподілу фосфору та обмінного калію
залежно від норм добрив та способу їх внесення.
181. Іванов Г. Б. Оцінка екологічної безпеки сільськогосподарського
виробництва на забруднених біогеоценозах донецького Приазов’я [Рукопис] :
дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Іванов Григорій Борисович ; наук. кер.
О. М. Маменко. – Х. : Харків. держ. зоовет. акад., 2006. – 182 с.
Викладено дані екологічного моніторингу навколишнього середовища
індустріального розвиненого регіону України – донецького Приазов’я з
промисловим його центром – м. Маріуполь. Промислові підприємства міста
постійно і інтенсивно скидають продукти своєї діяльності в навколишнє
середовище і їх кількість щорічно, протягом 2000–2005 років, сягала 700–754 кг
на душу населення, питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням
ГДК піднімалася до 28,9% (2004 р.), виявлені максимальні концентрації
шкідливих речовин з обліком сумації їх біологічної дії на організм людини по
окремих підприємствах досягали 7,5 одиниць ГДК. Інтенсивне техногенне
навантаження призвело до накопичення забруднювачів в тому числі і важких
металів в ґрунті і питома вага нестандартних проб ґрунту за санітарнохімічними показниками, зокрема, по вмісту важких металів в 2002–2005 рр.
була на рівні 30,7%. У вирощених на забрудненому ґрунті кормах також був
високий вміст важких металів і особливо цинку, свинцю, міді, кадмію у соломі і
зерні озимої пшениці та зерні кукурудзи. В умовах високого рівня забруднення
довкілля в організм тварин і їх продукцію переходить значна кількість важких
металів.
182. Іванюк І. Д. Особливості використання недеревної продукції лісу в
умовах радіоактивного забруднення Полісся України [Рукопис] : дис. ... канд.
с.-г. наук : 03.00.16 / Іванюк Ігор Дмитрович ; наук. кер. В. П. Краснов. –
Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2003. – 205 с.
Наводяться результати вивчення радіоактивного забруднення недеревної
продукції лісу: березового соку, живиці сосни звичайної, кормових рослин
лісових сінокосів і пасовищ, дикорослих лікарських та ягідних рослин, їстівних
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грибів. Встановлено закономірності вмісту 137Cs в соку берези повислої від
деяких екологічних умов зростання та від величини щільності радіоактивного
забруднення ґрунту. Вивчено видовий склад лісових кормових угідь в різних
типах умов місцезростання та встановлено закономірності накопичення 137Cs
різними кормовими видами. Проаналізовано фактори, які впливають на
накопичення радіонуклідів різними видами лікарських і ягідних рослин лісів
Полісся України. Наведені матеріали про особливості накопичення 137Cs
різними екологічними групами їстівних грибів.
183. Іщук О. В. Екологічна толерантність Tritikum aestivum L. в
агрофітоценозах Полісся [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Іщук
Оксана Василівна ; наук. кер. Б. В. Борисюк. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т,
2007. – 189 с.
Викладені результати досліджень, що стосуються ґрунтових процесів та
процесів формування морфо-фізіологічних адаптацій у рослин пшениці ярої під
впливом агроекологічних умов Полісся України. Визначено оптимальні
параметри агроекологічних факторів в реалізації біологічного потенціалу
пшениці ярої сорту Печерянка. Оптимізація едафічних факторів (агрофізичних,
еколого-агрохімічних та біологічних) з врахуванням біологічних особливостей
пшениці ярої сприяє максимальній реалізації генетичного потенціалу і
отриманню стабільних врожаїв, поліпшенню якісних характеристик зерна.
Позитивний вплив на продуктивність пшениці ярої забезпечило застосування
рекомендованої норми удобрення у поєднанні з проведенням мілкої оранки на
глибину 12–14 см, що підвищувало врожайність на 94% (з 12,4 до 24,1 ц/га).
184. Калина Т. Є. Оцінка екологічних умов розміщення виноградних
насаджень на Правобережному Нижньодніпров’ї [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г.
наук : 03.00.16 / Калина Тетяна Євгеніївна ; наук. кер. О. Ю. Власова. – Одеса :
Одеський держ. аграр. ун-т, 2007. – 138 с.
Вперше проведено комплексне дослідження екологічних умов вирощування
винограду на локальних територіях Правобережного Нижньодніпров’я, у межах
яких виділено мікрозони, різні за ступенем придатності для вирощування даної
сільськогосподарської культури. Визначено такі з них, що мають найбільш
оптимальне співвідношення мікрокліматичних, орографічних та едафічних
факторів для одержання високоякісних вин контрольованих найменувань за
походженням. Для даної зони вперше створено однофакторні картограми за
найнеобхіднішими екологічними показниками та комплексні ампелоекологічні
картограми. Обґрунтовано оптимальний сортовий склад винограду для кожної
мікрозони. Розроблено нову методичну схему (алгоритм) складання
ампелоекологічних карт з використанням ГІС-технологій, що дозволяє досягти
точності аналізу території й удосконалити процес оформлення картографічних
матеріалів і покращати їх якість.
185. Калініченко В. М. Агроекологічне обґрунтування та моделювання
впливу кліматичних умов на урожайність та якість зерна сої в умовах
Центрального Лісостепу України [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 /
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Калініченко Володимир Миколайович ; наук. кер. П. В. Писаренко. – Полтава :
Полтавська держ. аграр. акад., 2005. – 175 с.
На підставі результатів системного дослідження впливу агроекологічних
факторів на урожайність та якість зерна сої у зоні Центрального Лісостепу
України вперше теоретично обґрунтовано доцільність проведення
оптимізаційних агротехнічних заходів, з урахуванням впливу гідротермічних
чинників, у процесі вирощування сої різних груп стиглості. Проаналізовано
вплив агрокліматичних умов на урожайність та якість зерна сортів
сільськогосподарської культури з різною тривалістю вегетаційного періоду та
адаптивними властивостями. Визначено сорти сої, оптимальні для вирощування
у зоні Центрального Лісостепу за показниками стабільності урожаю, а також
кількості та якості зерна. На базі використання методу регресійного аналізу
багаторічних даних щодо урожайності сої та якості зерна створено прогнозну
модель визначення впливу агрокліматичних умов на біологічний розвиток
сортів сої різних груп стиглості з різними періодами вегетації. Вперше з
застосуванням методу математичної статистики для обробки результатів довгота середньотривалих метеорологічних прогнозів побудовано прогнозну модель
урожайності та якості різних сортів сої, залежно від погодних умов у різні
періоди вегетації.
186. Клименко Л. В. Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів
за показниками стійкого розвитку [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 /
Клименко Людмила Валентинівна ; наук. кер. А. М. Прищепа. – Рівне :
Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, 2009. – 221 с.
За інтегрованими показниками соціального, економічного та екологічного
розвитку територій СНП визначено їхній стан в шкалі від критичного (0–0,2);
загрозливого (0,2–0,4); задовільного (0,4–0,6); сприятливого (0,6–0,8);
еталонного (0,8–1,0) стану. На підставі інтегрованих показників розраховано
індекси СЕЕ розвитку СНП і встановлено, що найвищий рівень розвитку має
Карпилівська сільська рада (0,42), що відповідає задовільному стану. Індекс
(0,2–0,36) – загрозливий стан мають 9 СНП, а критичний стан (0,11–0,16) – 3
СНП. Здійснено типологію СНП за трьома ознаками: рівнем соціального,
економічного та екологічного розвитку, що дало змогу визначити пріоритети
їхнього розвитку та обґрунтувати стратегії подальшого стабільного
функціонування і розвитку цих СНП.
187. Коваль С. І. Агроекологічний стан осушених торфових ґрунтів та
розробка заходів їх збереження і забезпеченню високої продуктивності
[Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Коваль Світлана Іванівна ; наук.
кер.
С. І. Веремеєнко. –
Рівне :
Нац.
ун-т
водного
госп-ва
та
природокористування, 2007. – 199 с.
Значення балансу органічної речовини торфу під складною злаковою та
злаково-бобовою сумішками найбільш ефективним є на таких варіантах
добрив: біогумус 5 т/га + вапно 5 т/га, N60P60K90, N60P60K90 + вапно 5 т/га.
Проведені дослідження дозволили запропонувати шляхи використання
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осушених торфових ґрунтів, які забезпечать збереження органічної речовини
торфу та підвищать їх продуктивність. Землеробству на осушених торфових
ґрунтах рекомендується при залуженні використовувати травосумішку з
багаторічних злакових трав (грястиця збірна + костриця східна + тимофіївка
лучна + пажитниця багаторічна) при внесенні 5 т/га вапна + обробіток насіння
при посіві стимулятором росту та розвитку рослин, що гарантує отримання до
97,5 ц/га сіна.
188. Корж З. В. Екологічна оцінка застосування фітоценозів з багаторічних
трав’янистих культур на осушуваних торфовищах Лісостепу України
[Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Корж Зоя Віталіївна ; наук. кер.
І. Т. Слюсар. – К. : УААН. Ін-т землеробства, 2001. – 138 с.
У польовому досліді на осушуваному торфовищі вивчалися закономірності
формування високопродуктивних агрофітоценозів з багаторічних культур.
Встановлено екологічно безпечні дози мінеральних добрив, які підвищують
врожайність фітоценозів, покращують якість продукції і не спричиняють
забруднення навколишнього середовища. Найбільш доцільно на осушуваних
органогенних ґрунтах Лісостепу використовувати у складі сумішок конюшину
гібридну, сильфію пронизанолисту, щавель гібридний кормовий у смугових
посівах з багаторічними злаковими травами. Дана екологічна, енергетична і
економічна оцінка технологій вирощування сумішок багаторічних культур
різного складу. Для оптимізації агроекологічного стану торфовищ і отримання
високоякісної продукції науково обґрунтованим є відмова від внесення азотних
добрив і зменшення доз фосфорних добрив до 30 кг.
189. Короткова О. З. Накопичення 137Cs основними дикорослими ягідними
рослинами лісів Українського Полісся [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук :
03.00.16 / Короткова Олена Зигмонтівна ; наук. кер. В. П. Краснов. – Житомир :
УкрНДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, 2000. – 205 с.
Досліджувалися основні фактори, що впливають на процес накопичення
Cs дикорослими ягідними рослинами Українського Полісся: чорницею,
брусницею та буяхами. Вивчені закономірності розподілу радіонукліду у
лісових ґрунтах залежно від лісорослих умов. На інтенсивність надходження
137
Cs у ягідні рослини впливають умови вегетаційного періоду року
дослідження. Доведено істотність різниці у накопиченні 137Cs різними віковими
групами та різними органами ягідних рослин. Розраховані граничні величини
показників радіаційної обстановки, за яких можлива заготівля ягідних рослин з
урахуванням видоспецифічності рослин та різниці у накопиченні ними
радіонуклідів у різних типах умов місцезростання. Вказані основні способи
технологічної переробки ягідної сировини, що сприяють зменшенню вмісту
137
Cs у кінцевому продукті переробки.
137

190. Косолапова Е. В. Екологічна оцінка забруднення земель різного
використання Волинського і Житомирського Полісся [Рукопис] : дис. ... канд.
с.-г.
наук :
03.00.16 /
Косолапова Елеонора Вадимівна ;
наук.
кер.
С. І. Веремеєнко. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2001. – 176 с.
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Простежена міграція радіонуклідів у ланцюгу «ґрунт – корми – молоко».
Показані особливості вертикальної міграції 137Cs на різних угіддях, а також
розрахована кратність зниження валового вмісту 137Cs на різних угіддях за 12річний період. Виходячи з того, що на різних угіддях зниження рівнів
радіонуклідного забруднення з часом проходить з різною інтенсивністю,
запропонована методика оцінки радіоекологічної безпеки територій
забруднених районів Рівненської і Житомирської областей за співвідношенням
на них площ різних угідь. Найбільш несприятливими для проживання в
Рівненській області є Рокитнівський, в Житомирській – Олевський райони.
191. Коткова Т. М. Накопичення 137Cs рослинними організмами в процесі їх
розвитку в умовах Полісся [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 /
Коткова Тетяна Миколаївна ; наук. кер. М. Й. Долгілевич. – Житомир : Держ.
агроекол. ун-т, 2004. – 156 с.
Встановлено, що при однаковій щільності забруднення ґрунтів на двох
досліджуваних відмінах, питома активність 137Cs в рослинах була вищою на
дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах у порівнянні з дерново-підзолистими
легкосуглинковими ґрунтами. В процесі розвитку злакових культур, питома
активність 137Cs у рослинах збільшується в наступних фазах, у порівнянні з
попередніми, проте інтенсивність надходження даного радіоізотопу, навпаки,
зменшується. Накопичення 137Cs ягідними рослинами збільшується до фази
плодоношення, після чого – зменшується. Досліджено, що найбільш
критичними органами щодо накопичення 137Cs в злакових рослинах є стебла та
листки (солома).
192. Куньчик Т. М. Антропогенна трансформація і біопродуктивність
озерних екосистем межиріччя Західного Бугу і Прип’яті (оцінка стану
використання, засоби управління) [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 /
Куньчик Тарас Миколайович ; наук. кер. Й. В. Гриб. – Рівне : Нац. ун-т водного
госп-ва та природокористування, 2004. – 186 с.
Проведена загальна оцінка впливу меліоративного та гідротехнічного
будівництва в басейнах досліджуваних озер на порушення шляхів сезонної
міграції і біопродуктивності озер. Здійснено екологічну оцінку якості
поверхневих вод басейну межиріччя Західного Бугу та Прип’яті. Встановлено
закономірності функціонування екосистеми «озеро – заплава» у порушених
басейнах під впливом заростання вищою водяною рослинністю. Розроблено
технологічні схеми оптимізації екосистеми «озеро – заплава» у Західнобузько–
Прип’ятському поозер’ї.
193. Курбет Т. В. Екологічні особливості накопичення цезію-137 їстівними
макроміцетами лісів Полісся України [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук :
03.00.16 / Курбет Тетяна Володимирівна ; наук. кер. В. П. Краснов. – Житомир :
Поліський
філіал
НДІ
лісового
госп-ва
і
агролісомеліорації
ім. Г. М. Висоцького, 2006. – 161 с.
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Досліджувалися основні фактори, що впливають на процес накопичення
Cs головними видами їстівних макроміцетів Українського Полісся. Виявлено
значні відмінності у накопиченні радіоцезію плодовими тілами їстівних грибів
різних видів. Встановлено залежність між концентрацією 137Cs у плодових тілах
грибів та у ґрунті. Розраховані граничні величини показників радіаційної
обстановки, за яких можлива заготівля плодових тіл найбільш розповсюджених
видів їстівних грибів з урахуванням різниці у накопиченні ними радіонукліда у
різних лісорослинних умовах. Оцінені основні способи кулінарної обробки
плодових тіл їстівних грибів, що сприяють зменшенню в них вмісту 137Cs.
137

194. Малярчук П. М. Особливості радіоактивного забруднення травостою
природних пасовищ, їх внесок у формування потоків 137Cs в колективних та
індивідуальних господарствах : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Малярчук
Петро Михайлович ; наук. кер. В. П. Славов. – Житомир : Держ. агроекол. акад.
України, 2000. – 146 с.
Наведено результати комплексних чотирирічних досліджень особливостей
радіоактивного забруднення травостоїв природних угідь українського Полісся.
Досліджено вертикальний розподіл 137Cs в 40 см шарі ґрунтів різнотипових
природних угідь, вивчено особливості міграції 137Cs у трофічних ланцюгах
ґрунт – трава, ґрунт – молоко, раціон – молоко залежно від типу природних
угідь, ботанічного складу, фази вегетації, циклу стравлювання та висоти зрізу
травостоїв. Визначено рівень вторинного забруднення травостоїв природних
угідь за рахунок налипання частинок ґрунту і пилу (від 12,9 до 65,1%) та
фактори, що впливають на цей показник. Встановлено коефіцієнти переходу
137
Cs в рослини 17 видів та ієрархічний ряд рослин різних родин. Вивчено
динаміку перетравності сухої речовини та вивільнення 137Cs в рубці жуйних
залежно від циклу перетравлювання, встановлено кореляційні залежності та
рівняння регресій. З’ясовано, що через трави природних угідь на 81%
обумовлюється радіоактивність раціонів у худоби власників індивідуального і
на 55% – худоби колективного господарства.
195. Матвійчук Б. В. Агроекологічні аспекти біологізації землеробства на
ясно-сірих супіщаних лісових ґрунтах [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук :
03.00.16 / Матвійчук Богдан Володимирович ; наук. кер. О. Ф. Смаглій. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2008. – 164 с.
Основні показники родючості ясно-сірого супіщаного лісового ґрунту,
продуктивність сівозмін, якість продукції та їх екологічна стійкість залежить
від ступеня біологізації землеробства. Виявлена залежність умов існування
вермибіоти від внесення органічних добрив у поєднанні з мінеральним
живленням. Доведено, що підживлення лише мінеральними добривами
послаблює процеси деструкції целюлози і виділення CO2. Застосування зернопросапної сівозміни дозволяє отримувати вищі ступені біологізації
землеробства від 2,1 до 7,7 ц/га у порівнянні із зерно-льонарською.
Максимальну рентабельність забезпечує варіант інтенсивної біологізації
79

(132,4%) у зерно-просапній сівозміні, де дози внесення мінеральних добрив є
мінімальними.
196. Місюра В. В. Екологічна оцінка антропогенного впливу на ландшафти
басейну малих річок Полісся ( на прикладі річки Веселуха) [Рукопис] : дис. ...
канд. с.-г. наук : 06.00.32 / Місюра Віра Василівна ; наук. кер.
М. О. Клименко. – Рівне : Укр. держ. акад. водного госп-ва, 1996. – 194 с.
Визначено рівень антропогенного навантаження на ландшафти басейну
малих річок Полісся. Показано, що під впливом антропогенно-техногенних
факторів та умов багаторічного екстенсивного використання природних
ресурсів, в природно-антропогенних ландшафтах Полісся відбуваються
локальні і регіональні незворотні деградаційні зміни, відповідно до чого
виділено чотири природних райони. Запропоновано систему компенсаційних
заходів, спрямованих на зниження антропогенного впливу на ландшафти,
розроблено рекомендації щодо поліпшення екологічного стану ландшафтів
басейну.
197. Мороз О. С. Вплив меліорантів на агроекологічний стан дерновопідзолистих ґрунтів Полісся України [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук :
03.00.16 / Мороз Олександр Сергійович ; наук. кер. М. О. Клименко. – Рівне :
Рівненський держ. техн. ун-т, 2000. – 129 с.
Науково обґрунтовано причини погіршання стану дерново-підзолистих
ґрунтів Полісся України. Визначено кількісні та якісні показники воднофізичних властивостей ґрунтів. Надано оцінку запасів гумусу в дерновопідзолистих ґрунтах Полісся України. Визначено концентрації радіонуклідів у
сільськогосподарській продукції. Надано оцінку радіологічної забрудненості
дерново-підзолистих ґрунтів даного регіону. Запропоновано методи складання
прогнозу вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції, а також
запропоновано методику внесення меліорантів до ґрунту для зменшення вмісту
радіонуклідів у ньому. Наведено агроенергетичні розрахунки принципів та
методів покращання стану ґрунтів, забруднених радіонуклідами.
198. Новіченко Т. М. Агролісомеліоративні методи оптимізації екологічних
умов сільськогосподарських культур на напівгідроморфних ґрунтах Полісся
[Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Новіченко Тамара Миколаївна ;
наук. кер. М. Й. Долгілевич. – Житомир : Держ. агроекол. акад. України, 1999. –
170 с.
Проведення глибокого рихлення в системі основного обробітку дернових
глейових піщано-легкосуглинкових ґрунтів збільшує їх пористість на 2–7%,
водомісткість на 22–54 мм, водопроникність в 2 рази, забезпечує оптимальні
запаси вологи в шарі 0–60 см, та її акумуляцію в шарі 60–100 см. У системі
лісових смуг глибоке рихлення ґрунту оптимізує водний баланс та знижує
коефіцієнт водоспоживання на 5–352 м3/т залежно від біологічних
особливостей культур, що поряд з покращенням мікроклімату сприяє більш
ефективному використанню високих норм мінеральних добрив. Комплексне
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застосування агро- та лісомеліоративних заходів і підвищення норм
мінеральних добрив позитивно впливає на коефіцієнт використання рослинами
фотосинтетично активної радіації, величина якого на посівах однорічних трав
та озимого жита перевищувала показники на контролі 0,06–0,16%. Проведення
агромеліоративних заходів у системі полезахисних лісових смуг на фоні
підвищеного рівня мінерального живлення дало прибавку врожаю сіна
однорічних трав до 8,5 ц/га та зерна озимого жита – 8,4 ц/га.
199. Перцьовий І. В. Оцінка біогенної міграції 137Cs і 90Sr в агроландшафтах
Білоцерківського району Київської області, що зазнали забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 /
Перцьовий Іван Васильович ; наук. кер. О. І. Розпутній. – Біла Церква : БНАУ,
2008. – 166 с.
Проведено комплексну оцінку біогенної міграції радіонуклідів 137Cs і 90Sr у
трофічному
ланцюгу
ґрунт – рослина – тварина
на
агроландшафтах
радіоактивно забруднених та умовно чистих територій Білоцерківського району
Київської області в умовах лісостепової зони. Вивчено вміст 137Cs і 90Sr у
ґрунтах орних площ сільськогосподарських угідь, продукції рослинництва,
молоці корів, яловичині, гнойовій масі великої рогатої худоби. Проведено
оцінку радіоекологічного стану ґрунтів за вмістом 137Cs і 90Sr, накопичення їх у
зерні, вегетативній масі зернових культур, зеленій масі кормових культур,
молоці корів, яловичині, гнойовій масі великої рогатої худоби. Встановлено, що
у гнойову масу корів переходить близько 90% 137Cs і 90Sr, що надходять з
кормами середньодобового раціону. Отримана на радіоактивно забруднених
територіях гнойова маса великої рогатої худоби сприяє міграції та
перерозподілу радіонуклідів 137Cs і 90Sr по агроландшафтах і є джерелом
вторинного забруднення ґрунту. Використання гнойової маси, отриманої в зоні
радіоактивного забруднення на забруднених агроландшафтах не призведе
суттєвого збільшення рівня забруднення ґрунтів 137Cs і 90Sr, а в умовно чистих
територіях буде значно збільшувати їх вміст у ґрунтах.
200. Пісковий М. Б. Агроекологічна оцінка застосування комплексного
біопрепарату і полімінерального добрива при вирощуванні ячменю з підсівом
еспарцету [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Пісковий Микола
Борисович ; наук. кер. О. Г. Тараріко. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2005. –
146 с.
Здійснено агроекологічну оцінку комплексного біопрепарату і
полімінерального добрива за різних способів застосування та їхній вплив на
біосистему чорнозему типового мало-гумусного, його поживний режим,
трансформацію біомаси кореневих решток, розвиток і формування урожаю
ячменю, еспарцету і пшениці озимої. Доведено, що передпосівна обробка
насіння ячменю ярого і еспарцету комплексним біопрепаратом (КБП) і полімінеральним добривом (ПМД) позитивно впливають на біологічну активність
ґрунту і стимулюють початковий розвиток рослин, а також забезпечують
біологічний захист рослин від хвороб та поліпшують режим їхнього
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мінерального живлення. При сумісному застосуванні КБП і ПМД приріст
урожаю порівняно з контролем становив у ячменю ярого – 0,34, еспарцету –
6,6 т/га.
201. Піціль А. О. Екологічна оцінка поверхневого стоку з міських та
сільських селитебних територій [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 /
Піціль Андрій Орестович ; наук. кер. Г. І. Васенков. – Житомир : ЖНАЕУ,
2014. – 187 с.
Досліджено особливості формування поверхневого стоку різного
походження та показники його якості з водозборів в м. Житомир та
с. Стрижівка Любарського району, який потрапляє в гідрографічну мережу та у
водойми. Встановлено коефіцієнти поверхневого стоку з різних за структурою
міських водозборів, територій приватних забудов з присадибними ділянками,
свинокомплексу СФГ «Едельвейс» та доріг з твердим і ущільненим покриттям
у межах населеного пункту. Систематизовано склад талої та дощової води з
поверхні водозборів міських та сільських селитебних територій різної
інфраструктури залежно від антропогенного навантаження та гідрологічних
параметрів поверхневого стоку. Визначено перелік основних забруднюючих
речовин у складі зливових вод поверхневого стоку. Досліджено вплив
поверхневого стоку на гідрографічну мережу, визначено його внесок у
забруднення з поверхонь селитебних територій у водні об’єкти. Запропонована
обґрунтована система заходів, спрямованих на зменшення надходження
забруднюючих речовин у водойми.
202. Полінкевич В. А. Агроекологічні основи створення пасовищного
конвеєра для молодняка великої рогатої худоби м’ясного напрямку
продуктивності в умовах радіоактивного забруднення Полісся України
[Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Полінкевич Володимир
Анатолійович ; наук. кер. О. Ф. Смаглій. – Житомир : Ін-т сільського госп-ва
Полісся, 2004. – 179 с.
Одержаний і узагальнений матеріал дає можливість запровадити у
виробництво технологічну модель пасовищного конвеєра на основі поєднання
різностиглих травосумішок багаторічних трав та однорічних кормових культур,
яка забезпечує безперебійне отримання високоякісного та радіологічно
безпечного пасовищного корму впродовж 214 днів. Показано вплив складу
травосумішок на продуктивність та якість корму, проведено радіологічний
аналіз корму і визначено коефіцієнти переходу 137Cs з ґрунту в рослини, дано
економічну та енергетичну оцінку вирощування кормових культур у системі
пасовищного конвеєра для молодняка великої рогатої худоби м’ясного
напрямку продуктивності.
203. Поліщук О. Є. Міграція радіоцезію при водно-ерозійних процесах у
лісоаграрних ландшафтах Правобережного Полісся України [Рукопис] : дис. ...
канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Поліщук Олег Євгенійович ; наук. кер.
Г. І. Васенков. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2003. – 140 с.
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Основні дослідження проводилися в Народицькому і Овруцькому районах
Житомирської області в межах басейну малої ріки Норинь. Вивчено
радіоекологічну ситуацію в ґрунтах: форма перебування 137Cs, його розподіл у
ґрунтах і в їхньому структурному складі. Розроблено методику
експериментальних досліджень міграції радіоцезія при поверхневому стоці
талих і дощових вод, у тому числі і фізичному моделюванні стокогідрологічних процесів у лотку і польових умовах. Встановлені параметри
стоку й ерозії (стік, змив, коефіцієнт стоку), і величина їх радіоактивності по
фракціях (суспензія, рідкий і твердий стік) для різних агрофонів. Отримані
кореляційні зв’язки показників активності 137Cs у складових міграції з різними
параметрами властивостей ґрунтів і агроландшафтів, що дозволило одержати
регресійні рівняння залежності й описати «природу» процесу міграції.
204. Портянник С. В. Технологічні прийоми виробництва екологічно
чистого молока і яловичини в умовах надмірного техногенного навантаження
агроекосистем важкими металами [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 /
Портянник Сергій Васильович ; наук. кер. О. М. Маменко. – Х. : Харк. держ.
зоовет. акад., 2003. – 256 с.
Уперше вивчено можливість виробництва екологічно чистої, безпечної,
високоякісної продукції молока та м’яса з посиленням резистентності організму
тварин внаслідок застосування раціонів, що містять нові біологічні речовини
типу препарату «Т» й адаптовані до фактичного хімічного складу та
поживності раціонів премікси. Виявлено позитивну комплексну дію спеціально
розроблених преміксів та препарату «Т» на молочну та м’ясну продуктивність зниження рівня важких металів Cd, Pb, Cu та Zn у молоці та м’ясі, тобто
одержання екологічно безпечної продукції за надмірного техногенного
надходження цих елементів у довкілля. Досліджено міграцію важких металів з
кормів до організму тварин, продукцію та можливості зниження їх
надходження з гноєм у навколишнє природне середовище.
205. Радько Т. В. Агроекологічна оцінка вирощування картоплі в
короткоротаційних сівозмінах зони Полісся України [Рукопис] : дис. ... канд.
с.-г. наук : 03.00.16 / Радько Тетяна Вікторівна ; наук. кер. О. Ф. Смаглій. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2008. – 141 с.
Розроблено агроекологічні засади вирощування картоплі на ясно-сірому
лісовому ґрунті у короткоротаційних сівозмінах зони Полісся. Установлено, що
оптимальний ступінь насичення сівозміни картоплею становить 25% у
порівнянні з насиченням 33,3% та 50%, що створює сприятливі умови для
розвитку рослин, формування врожаю та забезпечує екологічну стійкість
агроекосистеми. Надано агроекологічну та біодіагностичну оцінку ґрунту
залежно від удобрення. Вивчено мікробний ценоз та целюлозолітичну
активність ґрунту. Установлено загальну біологічну активність ґрунту,
чисельність мезофауни картоплі та сівозміни в цілому. З’ясовано, що
застосування такої системи удобрення значно знижує ураженість бульб
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хворобами, підвищує їх лежкість під час зберігання та забезпечує екологічну
рівновагу агрофітоценозу.
206. Рибак В. В. Екологічний аудит осушуваних сільськогосподарських
земель [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Рибак Віктор Валерійович ;
наук. кер. П. М. Скрипчук. – Рівне : Нац. ун-т водного госп-ва та
природокористування, 2011. – 198 с.
На основі проведених теоретичних, натурних, аналітичних досліджень
визначені критерії екологічної безпеки стану і подальшого використання
земельних, водних, біологічних ресурсів. З використанням даних агрохімічної
паспортизації
ґрунтів,
багаторічних
картографічних
досліджень
з
використанням ГІС-технологій встановлено невідповідність рівнів ґрунтових
вод, вологості ґрунтів та якості земель оптимальним показникам.
Охарактеризовано методичні підходи до обрахування збитків внаслідок
погіршення балу бонітету сільськогосподарських осушуваних земель.
207. Рибальченко С. Л. Ресурси дикоростучих лікарських рослин та
вирощування нагідок лікарських (Calendula officinalis L.) в умовах
радіоактивного забруднення Житомирського Полісся [Рукопис] : дис. ... канд.
с.-г. наук : 03.00.16 / Рибальченко Сергій Леонідович ; наук. кер.
А. С. Малиновський. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2005. – 171 с.
Розкрито суть і особливості заготівлі окремих видів дикоростучих та
вирощування культивованих лікарських рослин на прикладі нагідок лікарських.
Визначено урожайність, запаси окремих видів дикоростучих лікарських рослин
та вплив різних систем удобрення і вапнування на урожай нагідок лікарських
при їх культивуванні в Житомирському Поліссі. Розроблено та обґрунтовано
рекомендації щодо заготівлі дикоростучих лікарських рослин з метою
безвиснажливої експлуатації їх ресурсів, промислового вирощування нагідок
лікарських та одержання екологічно безпечної сировини лікарських рослин в
умовах радіоактивного забруднення зони Полісся Житомирської області.
208. Романчук Л. Д. Радіоекологічна оцінка раціонів з різним рівнем
мікроелементів як засобу зниження надходження цезію-137 в організм жуйних
[Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.32; 06.00.16 / Романчук Людмила
Донатівна ; наук. кер. В. П. Славов, М. М. Карпусь. – Житомир : Держ.
агроекол. акад. України, 1996. – 153 с.
Вивчено вміст та вплив різних рівнів мікроелементів міді, цинку, кобальту,
йоду, марганцю в раціонах жуйних на метаболізм радіоцезію в їх організмі,
баланс та використання азоту, кальцію, фосфору, відтворювальну здатність
корів та життєздатність приплоду, молочну продуктивність та якість молока в
умовах тривалої дії малих доз радіації. Доведено, що збагачення раціонів корів
основними мікроелементами в дозах які перевищують норми ВИЖа /1985/ в
умовах радіоактивного забруднення Полісся України позитивно впливає на
обмін речовин, інтенсифікує рубцевий обмін, стабілізує природну
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резистентність організму, сприяє підвищенню молочної продуктивності тварин
на 17–21,6%, знижує надходження радіоцезію в молоко на 24,3–35,3%.
209. Сапронова В. А. Влияние орошения на миграцию 137Cs и 90Sr в
сельскохозяйственных цепочках и свойства почв [Рукопись] : дис. ... канд. с.-х.
наук : 06.00.32 / Сапронова Валентина Алексеевна ; науч. рук. А. И. Дворецкий,
А. С. Соболев. – Житомир : Гос. агроэкол. акад. Украины, 1995. – 103 с.
Отримані в роботі результати можуть бути використані при плануванні
заходів з радіаційно-гігієнічного контролю і нормуванні вмісту цезію-137 і
стронцію-90 в сільськогосподарській продукції на зрошуваних територіях.
Встановлені кількісні параметри переходу цезію-137 і стронцію-90 з ґрунту та
поливної води в сільськогосподарську продукцію залежно від ступеня
мінералізації поливної води. В результаті досліджень було вивчено основні
закономірності міграції цезію-137 і стронцію-90 у системі ґрунт – рослина –
продукція тваринництва при зрошенні. Експериментально визначені
коефіцієнти переходу радіонуклідів у сільськогосподарські культури при
різного ступеня мінералізації поливної води у виробничих умовах.
210. Скиба В. В. Оцінка міграції 137Cs та 90Sr у водних екосистемах
рибоводних ставків на радіоактивно забруднених територіях Лісостепу
[Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Скиба Володимир Віталійович ;
наук. кер. О. І. Розпутній. – Біла Церква : БНАУ, 2010. – 167 с.
Проведено комплексну оцінку міграції 137Cs та 90Sr у водних екосистемах
рибогосподарського призначення, розміщених в умовах третьої та четвертої
зони радіаційного забруднення Лісостепу. Вивчено вміст 137Cs та 90Sr у ґрунтах
прибережних ділянок рибоводних ставків, донних відкладеннях, ставковій воді,
вищих водних рослинах та в різних видах ставкових риб. Розраховано
коефіцієнти накопичення від дна 137Cs та 90Sr макролітами, загальний обсяг
виносу радіонуклідів з водних екосистем з водою та рибою. Встановлено, що
мирні види риб (короп, білий товстолобик, строкатий товстолобик, білий амур
та карась сріблястий) на один кілограм маси тіла накопичують більше 90Sr, а
хижі (окунь та звичайна щука) – 137Cs. Вміст 137Cs та 90Sr в одному кілограмі
рибної продукції не перевищує допустимі рівні цих радіонуклідів згідно з
ДР–2006. Навіть малі дози іонізуючого випромінювання є шкідливими для
організму людини, слід постійно контролювати вміст 137Cs і 90Sr в екосистемах
рибоводних ставків, з метою мінімізації надходження цих радіонуклідів в
продукцію рибництва.
211. Статник І. І.
Оцінка
екологічного
стану
та
розробка
природоохоронних заходів для басейну річки Горинь [Рукопис] : дис. ... канд.
с.-г. наук : 03.00.16 / Статник Ігор Іванович ; наук. кер. М. О. Клименко. –
Рівне : Укр. держ. ун-т водного госп-ва та природокористування, 2003. – 226 с.
Проведена загальна екологічна оцінка стану басейну р. Горинь на основі
оцінки стану басейнів малих річок – приток р. Горинь. За кількісними та
якісними показниками проведені розрахунки рівня антропогенного
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навантаження на екосистеми басейнів малих річок – приток р. Горинь. На
основі проведених розрахунків здійснено районування території басейну
р. Горинь, створені карто-схеми районування, виділені басейни річок, які
зазнали найбільшого антропогенного впливу. Здійснена екологічна оцінка
якості поверхневих вод басейну р. Горинь, розроблені рекомендації щодо
природоохоронних заходів з покращення екологічного стану басейну р. Горинь
та здійснена оцінка ефективності впровадження природоохоронних заходів.
212. Стецюк Л. М. Оцінювання стану водних екосистем за показниками
біотестування [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Стецюк Людмила
Миколаївна ; наук. кер. А. М. Прищепа. – Рівне : Нац. ун-т водного госп-ва та
природокористування, 2010. – 158 с.
На основі принципу екосистемного підходу розроблено методику оцінки
стану водних екосистем за інтегральним індексом, який містить показники:
якості води; фітоіндикації; стану зообентосу; стану токсичності води. Водну
екосистему р. Усті у 2008 році оцінено за інтегральним екологічним індексом –
перехідний стан; за станом зообентосу – перехідний (зміни забарвлення); за
станом ВВР – перехідний стан; за рівнем токсичності – вища за середню
токсичність; за інтегральним показником стан водної екосистеми р. Устя
оцінено як задовільний. Водну екосистему водосховища Басів Кут у 2008 році
оцінено за інтегральним екологічним індексом – задовільний стан; за станом
зообентосу – задовільний (зміни забарвлення); за станом ВВР – перехідний
стан; за рівнем токсичності – середня токсичність; за інтегральним показником
стан водної екосистеми водосховища Басів Кут оцінено як задовільний.
213. Тарасевич О. В. Популяційні різновиди роду BETULA L. та їх оцінка
для використання в Поліссі України [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук :
03.00.16 / Тарасевич Олександр Васильович ; наук. кер. П. В. Литвак. –
Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2005. – 158 с.
Уперше охарактеризовано параметри різновидів беріз з візерунковою
текстурою деревини з роду BETULA L. в Поліссі України та виявлено в регіоні
Центрального Полісся природне зростання популяції – BETULA pendula
(verrucosa) var. Ucrainica Litvak, яка продукує коштовну візерункову
завилькувату деревину. Уперше на Словечансько-Овруцькому кряжі
установлено, що товстокорі форми берези повислої в комлевій частині стовбура
продукують декоративну хвилясту деревину. На підставі дослідження
різновидів берези повислої показано, що у популяціях беріз української та
карельської простежується чіткий поліморфізм. Розглянуто фітобіологічні
особливості берези української в порівнянні з березою повислою та березою
карельською.
214. Тимощук Т. М. Агроекологічне обґрунтування природоохоронної
системи захисту насіннєвих посівів озимої пшениці від хвороб в умовах
Полісся України [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Тимощук Тетяна
Миколаївна ; наук. кер. О. А. Дереча. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2004. –
156 с.
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Встановлено, що забур’янення посівів спричиняє зниження продуктивності
фітомаси агроценозу озимої пшениці, призводить до збільшення ураженості
рослин і насіння хворобами, зниження врожайності зерна і погіршення його
якості. Проведена оцінка стійкості 12 сортів озимої пшениці до хвороб в умовах
Правобережного Полісся. Виявлені оптимальні строки сівби та норми висіву,
які забезпечують покращення фітосанітарного стану агроценозу озимої
пшениці та його максимальну продуктивність. Встановлено, що безполицеві
способи основного обробітку сірого опідзоленого ґрунту на рівноцінно
удобрених варіантах не виявляють істотного впливу на ураження озимої
пшениці хворобами. Найвищу врожайність озимої пшениці забезпечувала
органо-мінеральна система удобрення на фоні плоскорізного обробітку ґрунту
на глибину 20–22 см. Розроблена природоохоронна система захисту посівів
озимої пшениці від шкідливих компонентів агроценозу, яка забезпечує
підвищення стійкості рослин проти хвороб в 2–4 рази та збільшення врожаю
зерна на 34%. За цієї системи покращується якість насіннєвого матеріалу, вдвічі
зменшується антропогенне навантаження на агроекосистему та вірогідне її
забруднення хімічними препаратами.
215. Тичина Л. К. Екологічний моніторинг осушених гідроморфних ґрунтів
Правобережного Полісся [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 /
Тичина Леонід Костянтинович ; наук. кер. М. Й. Долгілевич. – Житомир : Держ.
агроекол. ун-т, 2003. – 150 с.
Проведено дослідження осушених гідроморфних ґрунтів Правобережного
Полісся за період 1970–1975 рр. та в роки, які передували побудові
осушувальних систем. Показано екологічну спрямованість та динаміку
ґрунтових режимів дерново-середньопідзолистих глейових легкосуглинкових
ґрунтів, які відбулися в результаті 20–25 річного застосування осушуваної
меліорації. З’ясовано, що під впливом осушення відбувається процес
вимивання мулистих фракцій у нижні генетичні горизонти, в результаті чого
верхні генетичні горизонти досліджуваних ґрунтів опіщанюються. Установлено
закономірності змін основних показників гідроморфних ґрунтів під впливом
осушення. Розглянуто динаміку вмісту рухомих форм фосфору та калію в
мінеральних осушених ґрунтах Правобережного Полісся.
216. Ткачук В. П. Агроекологічне обґрунтування систем удобрення і
обробітку ґрунту під картоплю в умовах радіоактивного забруднення
[Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Ткачук Валентина Павлівна ; наук.
кер. Л. І. Ворона. – Житомир : Ін-т сільського госп-ва Полісся, 2011. – 210 с.
Встановлені закономірності впливу довготривалого систематичного
застосування добрив і способів обробітку ґрунту на його водно-фізичні, фізикохімічні та агрохімічні параметри, а також на ступінь забруднення його важкими
металами та радіонуклідами. Визначено структуру взаємозв’язків між
агроекологічними параметрами дерново-середньопідзолистого супіщаного
ґрунту та кількісними і якісними показниками бульб картоплі. Розроблена
ресурсозберігаюча екологобезпечна технологія вирощування картоплі після
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озимого жита, особливість якої полягає у заміні в системі основного обробітку
ґрунту звичайної оранки на глибину 20–22 см обробітком дисковими
знаряддями на глибину 10–12 см на фоні альтернативної системи удобрення,
яка включає внесення 20 т/га гною + N30P30K45 + 3,0–3,5 т/га соломи
попередника та 10–12 т/га сидерату бобових культур.
217. Трембіцька О. І. Вплив добрив на родючість та агроекологічний стан
дерново-підзолистих ґрунтів, забруднених радіонуклідами [Рукопис] : дис. ...
канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Трембіцька Оксана Іванівна ; наук. кер.
О. Ф. Смаглій. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 221 с.
Удосконалено технології збереження та підвищення родючості дерновопідзолистого супіщаного ґрунту, врожаю й якості сільськогосподарських
культур шляхом застосування органо-мінеральних та альтернативних добрив у
чотирипільній зернопросапній сівозміні за умов радіаційного забруднення
Центрального Полісся України. Доведено, що органо-мінеральні системи
удобрення, в тому числі альтернативні з екобіомом та агровіткором,
забезпечують підвищення родючості ґрунту, позитивний баланс гумусу й
елементів живлення (NPK), підвищують біологічну активність ґрунту,
сприяють кращому росту та розвитку рослин, підвищенню врожайності
сільськогосподарських культур на 65–67%, тенденцію зниження питомої
активності радіонуклідів на 13–39%. Зазначено, що ці альтернативні добрива є
найбільш енергетично вигідні та забезпечують відповідно коефіцієнт
енергетичної активності 4,58 та 4,15.
218. Трембіцький В. А. Агроекологічний стан ґрунтів Правобережного
Полісся України, вдосконалення управління їх родючістю і продуктивністю
агроценозів [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Трембіцький Віктор
Аполлінарович ; наук. кер. П. П. Надточій. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т,
2004. – 215 с.
Проведено дослідження агроекологічного стану ґрунтового покриву
Правобережного Полісся та встановлено суттєві зміни у кількісному та
якісному складі гумусу, азотному фонді, колоїдно-хімічних, буферних
властивостях і поживному режимі внаслідок антропогенного навантаження на
ґрунти орних земель протягом останніх чотирьох десятиріч. Вивчено вплив
довготривалого систематичного внесення добрив і застосування різних
способів обробітку на кількісний та якісний склад гумусу дерново-підзолистого
ґрунту. Встановлено суттєве збільшення інтенсивності нітрифікації у ґрунтах
агроекосистем під час внесення органічної речовини у вигляді соломи у
поєднанні з сечовиною. Зазначено, що додаткове внесення вапна підсилює
нітрифікаційну здатність на дерново-підзолистих ґрунтах. Запропоновано
антирадіаційну модель управління родючістю забруднених радіонуклідами
дерново-підзолистих ґрунтів для оптимізації їх агроекологічного стану.
Встановлено еколого-економічну ефективність дії різних варіантів системи
удобрення та способів обробітку дерново-підзолистого ґрунту у зернопросапній сівозміні на продуктивність агроценозів.
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219. Трофімова Г. В. Особливості накопичення радіоцезію в організмі
овець при його хронічному надходженні в різних умовах утримання та годівлі
[Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Трофімова Ганна Василівна ; наук.
кер. В. П. Славов. – Житомир : Держ. агроекол. акад. України, 2000. – 144 с.
Вивчена динаміка накопичення та коефіцієнт концентрації 137Cs в органах та
тканинах овець при різній кількості надходження цього радіонукліду в
організм. Доведено, що тип годівлі впливає на концентрацію 137Cs в організмі
та об’єми виведення його з екскрементами. Встановлена залежність між
концентрацією 137Cs в раціоні та часткою виведення цього радіонукліду з калом
та з сечею. Визначена кількісна динаміка вивільнення радіоцезію в рубці та
розщеплення сухої речовини, в результаті встановлена регресійна залежність
між інтенсивністю вивільнення 137Cs в рубці овець та швидкістю розщеплення
сухої речовини корму, яка запропонована для прогнозування об’єму
вивільнення 137Cs в рубці тварин.
220. Фещенко В. П. Вплив добрив і меліорантів на продуктивність, якість і
накопичення радіоцезію в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфово-болотних
ґрунтах Полісся України [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 /
Фещенко Володимир Петрович ; наук. кер. О. Ф. Смаглій. – Житомир : Держ.
агроекол. акад. України, 1998. – 146 с.
Викладені результати шестирічних досліджень впливу доз фосфорних,
калійних добрив, сапонітів, цеолітів і глини та їх співвідношення на
продуктивність, якість та зниження накопичення радіоцезію зеленою масою
кукурудзи на торфово-болотних ґрунтах Полісся України. Дослідженнями
встановлено, що на радіоактивно забруднених торфово-болотних ґрунтах
позитивний вплив на продуктивність кукурудзи має внесення фосфорних і
калійних добрив у співвідношенні Р120-180 К240-300 з найменшими
походженнями радіоцезію в кукурудзи. Застосування меліорантів разом з
фосфорними та калійними добривами зменшують накопичення радіоцезію в
зеленій масі кукурудзи в 2–5 разів і позитивно впливають на урожайність.
221. Швайка О. В. Екологічні особливості функціонування агроценозу
пшениці озимої в умовах Полісся [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 /
Швайка Ольга Вікторівна ; наук. кер. Б. В. Борисюк. – Житомир : ЖНАЕУ,
2010. – 185 с.
Досліджено екологічні особливості функціонування агроценозу пшениці
озимої (на прикладі сорту Подолянка) в умовах Полісся України. Розглянуто
екологічний стан його основних підсистем – ґрунту, мікробного ценозу,
фітоценозу. Проаналізовано їх поведінку у градієнті зростання рівнів
факторного навантаження природного (строки сівби) та антропогенного (норми
добрив) походження. Встановлено, що в умовах Полісся за внесення під
пшеницю озиму норми N60P60K60 агроекосистема функціонує у стійкому
режимі, N120P120K120 – продуктивному. Виявлено, що застосування підвищених
норм мінеральних добрив поглиблює розбалансованість внутрішніх
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взаємозв’язків агроекосистеми. Це позначається на екологічному стані
найслабкішої ланки агроценозу – ґрунтовій підсистемі.
222. Шевчук І. В. Агроекологічна оцінка стану темно-сірих лісових ґрунтів
Західного Лісостепу України та обґрунтування заходів їх покращення
[Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Шевчук Ірина Володимирівна ;
наук. кер. М. О. Клименко. – Рівне : Нац. ун-т водного госп-ва та
природокористування, 2007. – 153 с.
Встановлено, що для темно-сірих лісових ґрунтів притаманна суперечлива
трансформація показників їх родючості, направленість яких до покращення
обумовлюється нормами внесення органічних, мінеральних добрив і вапна.
Внесення в ці ґрунти мінеральних і органічних добрив та приорювання
сидератів не супроводжується збільшенням у ґрунті важких металів, одночасно
вони підвищують врожай сільськогосподарських культур. Розроблено методику
оцінки агроекологічного стану темно-сірих лісових ґрунтів, яка базується на
врахуванні метеорологічних, біологічних, агрофізичних та агрохімічних
показників за шкалою в якій кожній із п’яти якісних показників має свої межі
кількісних значень: еталонний до 10; добрий 10–20; допустимий 21–40;
загрозливий 41–60; катастрофічний > 61. Для поліпшення агроекологічного
стану темно-сірих лісових ґрунтів рекомендовано систему удобрення N60P60K60
+сидерати.
223. Шепелюк С. М. Екологічні умови ведення рибництва на помірно
забруднених радіонуклідами територіях Західного Полісся та Малого Лісостепу
України [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Шепелюк Сергій
Михайлович ; наук. кер. Й. В. Гриб. – Рівне : Нац. ун-т водного госп-ва та
природокористування, 2008. – 165 с.
Визначено радіоекологічну ситуацію в водних екосистемах, які знаходяться
в зоні помірного забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС, також
в екосистемах, які знаходяться в зоні впливу діючих Рівненської та
Хмельницької АЕС. Розроблені заходи з депонування радіонуклідів та
безпечного ведення рибництва на помірно забруднених радіонуклідами
територіях. Отримані результати дають можливість покращити моніторинг
радіоекологічної ситуації в зоні впливу діяльності АЕС, впроваджувати заходи
з обмеження міграції радіонуклідів 137Cs та 90Sr на забруднених територіях,
ведення екологічно безпечного рибництва на помірно забруднених територіях,
а також використані у навчальному процесі інженерів-екологів та рибоводів для
управління радіоекологічною ситуацією в рибоводних господарствах.
224. Шульга І. В. Особливості накопичення радіоцезію вовною та шкірою
овець в умовах його хронічного надходження [Рукопис] : дис. ... канд. с.-г.
наук : 03.00.16 / Шульга Ігор Володимирович ; наук. кер. В. П. Славов. –
Житомир : Держ. агроекол. акад. України, 1998. – 166 с.
Вивчено особливості надходження та розподілу радіонуклідів у вовні, шкірі
та овчинах овець, а також вплив існуючих способів обробки вовняної та
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шкіряно-хутрової сировини на вміст радіонуклідів. Досліджено шляхи
надходження радіоцезію у зовнішні покриви тіла овець. Визначено вплив
первинної обробки вовни та вичинки шкур овець на вміст в них радіоцезію та
вивчено ефективність застосування різних миючих засобів та способів їх
використання щодо зменшення вмісту радіоцезію. Досліджено накопичення
Cs-137 вовною та шкірою овець в умовах його перорального надходження.
225. Яковишина Т. Ф. Детоксикация загрязненных тяжелыми металлами
черноземов обыкновенных северной Степи Украины [Рукопись] : дис. … канд.
с.-х.
наук :
03.00.16 /
Яковишина Тетьяна Федоровна ;
науч.
рук.
С. М. Крамарев. – Днепропетровск : Приднепровская гос. акад. строительства и
архитектуры, 2006. – 170 с.
Досліджено, що токсична дія важких металів на агрохімічні та екологобіологічні показники родючості ґрунту полягає в зниженні вмісту рухомих
форм фосфора в ґрунті та ступеня рухомості фосфатів в ґрунтовому розчині,
збільшенні амонійного і нітратного азота, підкисленні ґрунтового розчину,
зміні структури мікробного угруповання ґрунту, яке виражається в зменшенні
чисельності та видового різноманіття з перевагою резистентних до токсичної
дії важких металів видів мікроорганізмів і зниженні ферментативної активності
ґрунту при внесенні Cd, Pb і Zn в дозі 5 ГДК. Експериментально доведена
можливість використання поряд із традиційними меліорантами (крейда,
біогумус, ОМД) карбонату і сульфіду калію на чорноземах звичайних
малогумусних важкосуглинкових. Розроблено комплексний підхід щодо
детоксикації техногенно забруднених важкими металами ґрунтів шляхом
поєднання фітостабілізації з хімічним зв’язуванням рухомих форм важких
металів за рахунок меліорантів. Розроблені рекомендації з детоксикації,
техногенно забруднених важкими металами (Cd, Pb, Zn), чорноземів звичайних
мало гумусних важко суглинкових північного Степу України з подальшою
оптимізацією екоситуації за рахунок внесення водних розчинів K2CO3 і
вирощування культури-фітостабілізатора проса сорту Миронівське 51.
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приміської зони – 170
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підприємствами молокопродуктового підкомплексу АПК – 43
Вдосконалення економічних відносин при вирощуванні і переробці
цукрових буряків – 80
Використання
лізингу
для
сільськогосподарських підприємств – 59
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засобів

Використання
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потенціалу
в
сільськогосподарських
підприємствах на радіаційно забруднених територіях – 55
Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств – 21
Відтворення трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств – 79
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цепочках и свойства почв – 209

Cs и

137
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Sr в сельскохозяйственных

Вплив добрив і меліорантів на продуктивність, якість і накопичення
радіоцезію в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфово-болотних ґрунтах
Полісся України – 220
Вплив добрив на родючість та агроекологічний стан дерново-підзолистих
ґрунтів, забруднених радіонуклідами – 217
Вплив конверсії органічної сировини на ефективність виробничої діяльності
сільськогосподарських підприємств – 77
Вплив меліорантів на агроекологічний стан дерново-підзолистих ґрунтів
Полісся України – 197
Вплив мінеральних добрив і регуляторів росту на накопичення радіоцезію
кормовими культурами в умовах радіоактивного забруднення зони Полісся
України – 179
Вплив різних рівнів мікроелементів кобальту, йоду, міді на продуктивність,
якість продукції та деякі показники резистентності організму корів в умовах
радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь – 163
Детоксикация
загрязненных
тяжелыми
обыкновенных северной Степи Украины – 225

металлами

черноземов

Диверсифікація діяльності підприємств аграрного сервісу – 124
Дифференциальная рента сельскохозяйственных культур и ее использование
в агроформированиях – 3
Доходи і видатки сільського населення – 37
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Екологічна оцінка антропогенного впливу на ландшафти басейну малих
річок Полісся ( на прикладі річки Веселуха) – 196
Екологічна оцінка забруднення водних об’єктів і ґрунтового покриву у
процесі проведення вибухових робіт при розробці гранітних кар’єрів на
Житомирському Поліссі – 175
Екологічна оцінка забруднення земель різного використання Волинського і
Житомирського Полісся – 190
Екологічна оцінка застосування фітоценозів з багаторічних трав’янистих
культур на осушуваних торфовищах Лісостепу України – 188
Екологічна оцінка поверхневого стоку з міських та сільських селитебних
територій – 201
Екологічна толерантність Tritikum aestivum L. в агрофітоценозах Полісся – 183
Екологічний аудит осушуваних сільськогосподарських земель – 206
Екологічний моніторинг осушених гідроморфних ґрунтів Правобережного
Полісся – 215
Екологічні особливості накопичення цезію-137 їстівними макроміцетами
лісів Полісся України – 193
Екологічні особливості функціонування агроценозу пшениці озимої в
умовах Полісся – 221
Екологічні умови ведення рибництва на помірно забруднених радіонуклідами
територіях Західного Полісся та Малого Лісостепу України – 223
Еколого-економічна безпека розвитку сільськогосподарських підприємств – 140
Еколого-економічні перспективи розвитку ринку молока в поліській зоні
Житомирської області – 35
Економічна ефективність використання польових агрегатів у рослинництві – 20
Економічна ефективність використання сільськогосподарської техніки в
аграрних підприємствах – 57
Економічна ефективність виробництва картоплі в господарствах різних
форм власності і господарювання – 105
Економічна ефективність галузі скотарства в сільськогосподарських
підприємствах Північно-Західного Полісся – 86
Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативів – 23
Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств у
пореформений період – 126
Економічна
ефективність
застосування
сільськогосподарських підприємствах – 148

засобів

хімізації

у

Економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу – 104
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Економічний механізм формування виробничих витрат в скотарстві – 17
Економічний механізм формування виробничих витрат у рослинництві – 116
Економічний механізм функціонування і розвитку ринку технічних засобів в
АПК – 156
Економічні засади використання біомаси для енергозабезпечення сільських
територій – 56
Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських
підприємств – 38
Ефективність
використання
та
відтворення
основних
сільськогосподарських підприємств Центрального Полісся – 49

засобів

Ефективність виробництва баштанних культур та розвиток маркетингу в
галузі – 146
Ефективність вівчарства
підприємствах – 46

і

козівництва

у

сільськогосподарських

Ефективність енергетичних витрат у молочному скотарстві – 69
Ефективність і перспективи розвитку м’ясного скотарства у фермерських
господарствах Львівської області – 26
Ефективність інвестицій в підприємства молокопереробної галузі – 65
Ефективність інтенсифікації ягідництва в західному регіоні України – 25
Ефективність
логістичної
концепції
молокопереробних підприємствах – 14

постачання

сировини

на

Ефективність сільськогосподарського виробництва та її залежність від
фіскальної політики держави – 28
Ефективність функціонування регіонального АПК в нових економічних
умовах – 96
Євроінтеграційний вектор розвитку аграрного сектора економіки – 157
Забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств – 110
Забезпечення ефективності
цукрового під комплексу – 48

функціонування

Забезпечення
конкурентоспроможності
господарських підприємств – 90
Забезпечення
підприємств – 54

конкурентоспроможності

регіонального

високотоварних
продукції

буряковосільсько-

молокопереробних

Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору регіону – 85
Забруднення агроекосистем Західного Полісся важкими металами
техногенного походження (на прикладі законсервованого звалища твердих
побутових відходів) – 161
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Забруднення важкими металами дерново-підзолистих ґрунтів лісоаграрних
ландшафтів Полісся – 177
Інвестиційне
забезпечення
діяльності
підприємств аграрного сектора – 78

вертикально

інтегрованих

Інвестиційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських
підприємств – 139
Інвестиційний процес та його вплив на економічний розвиток аграрного
сектору – 33
Інноваційна діяльність у сільському господарстві та її інвестиційне
забезпечення – 5
Інноваційний розвиток підприємств галузі свинарства – 70
Інституційні засади розвитку сільського підприємництва – 134
Інфраструктурне
забезпечення
сільськогосподарських підприємств – 145

ефективного

функціонування

Конкурентні переваги галузі бджільництва в умовах глобалізації ринку
продовольства – 6
Кооперація в агробізнесі Львівської області – 98
Механізм корпоративного управління в акціонерних товариствах з
переробки сільгосппродукції – 141
Міграція важких металів у водних екосистемах (на прикладі річки
Замчисько) – 162
Міграція радіоцезію при водно-ерозійних процесах у лісоаграрних
ландшафтах Правобережного Полісся України – 203
Мотиваційний
менеджмент
сільськогосподарських підприємств – 58

екологобезпечного

розвитку

Мотивація підприємницької діяльності в аграрному секторі депресивного
регіону – 125
Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах – 31
Накопичення 137Cs основними дикорослими ягідними рослинами лісів
Українського Полісся – 189
Накопичення
Полісся – 191

137

Cs рослинними організмами в процесі їх розвитку в умовах

Напрями підвищення економічної ефективності виробництва та переробки
овочів відкритого ґрунту – 10
Нематеріальна мотивація персоналу сільськогосподарських підприємств – 150
Обґрунтування використання критичних ландшафтів Полісся України,
забруднених 137Cs внаслідок аварії на ЧАЕС – 172
130

Обласний агропромисловий комплекс та удосконалення його галузевокомпонентної і територіальної структури (на прикладі Львівської області) – 123
Оптимізація виробничої структури високотоварних сільськогосподарських
підприємств – 44
Оптимізація і економічна оцінка організаційних форм ремонту мобільних
машин – 144
Оптимізація напрямів ринкової трансформації аграрного сектора економіки
регіону – 153
Оптимізація розмірів сільськогосподарських підприємств з виробництва
молока та яловичини – 101
Організаційно-економічний механізм відродження галузі хмелярства – 76
Організаційно-економічний
механізм
державної
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – 7

підтримки

Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами
сільськогосподарських підприємств – 93
Організаційно-економічний
механізм
функціонування
сільськогосподарських підприємств на внутрішньому продовольчому ринку – 87
Організаційно-економічні
засади
сільскогосподарських підприємств – 117

ефективного

землекористування

Організаційно-економічні засади ефективного функціонування та розвитку
птахівничих підприємств – 89
Організаційно-економічні засади підвищення ефективності експортної
діяльності виробників зерна – 137
Організаційно-економічні
підкомплексі – 73

основи

інтеграції

в

бурякоцукровому

Організаційно-економічні
продовольчих товарів – 103

основи

формування

і

розвитку

ринку

Організаційно-економічні основи функціонування агрохімічного сервісу – 127
Організація оплати праці працівників підприємств АПК (на прикладі
підприємств Рівненської області) – 19
Особливості використання недеревної продукції
радіоактивного забруднення Полісся України – 183

лісу

в

умовах

Особливості накопичення радіоцезію в організмі овець при його хронічному
надходженні в різних умовах утримання та годівлі – 219
Особливості накопичення радіоцезію вовною та шкірою овець в умовах його
хронічного надходження – 224
131

Особливості радіоактивного забруднення травостою природних пасовищ, їх
внесок у формування потоків 137Cs в колективних та індивідуальних
господарствах – 194
Оцінка біогенної міграції 137 Cs і 90Sr в агроландшафтах Білоцерківського
району Київської області, що зазнали забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи – 199
Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму мешканців
сільських територій Полісся України – 160
Оцінка екологічних умов розміщення
Правобережному Нижньодніпров’ї – 184

виноградних

насаджень

на

Оцінка екологічного стану агроекосистем у зоні впливу ВАТ «ВолиньЦемент». – 166
Оцінка екологічного стану та розробка природоохоронних заходів для
басейну річки Горинь – 211
Оцінка екологічного стану української частини басейну ріки Західний Буг – 173
Оцінка екологічної безпеки сільськогосподарського
забруднених біогеоценозах донецького Приазов’я – 181

виробництва

на

Оцінка міграції 137Cs та 90Sr у водних екосистемах рибоводних ставків на
радіоактивно забруднених територіях Лісостепу – 210
Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками
стійкого розвитку – 186
Оцінювання стану водних екосистем за показниками біотестування – 212
Оцінювання стану селітебних територій за показниками сталого розвитку (
на прикладі міста Дубно Рівненської області) – 168
Підвищення економічної ефективності виробництва картоплі в регіоні – 122
Підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських
підприємств – 112
Підвищення
ефективності
використання
хлібопекарської промисловості – 100
Підвищення
ефективності
використання
сільськогосподарських підприємств – 152

виробничих
ресурсного

ресурсів
потенціалу

Підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських
підприємствах радіоактивно забруднених районів Полісся – 115
Підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та
перероблення продукції птахівництва на маркетингових засадах – 13
Підприємницькі засади розвитку сільського туризму – 68
132

Популяційні різновиди роду BETULA L. та їх оцінка для використання в
Поліссі України – 213
Радиоэкологическая оценка различных типов кормовых угодий и
использование сорбентов как способа снижения поступления цезия-137 в
продукцию животноводства – 167
Радіоекологічна оцінка раціонів з різним рівнем мікроелементів як засобу
зниження надходження цезію-137 в організм жуйних – 208
Раціональне використання земель сільськогосподарського призначення в
умовах західного регіону України – 136
Регіональна стратегія інвестування аграрного сектора – 97
Рекламна діяльність молокопереробних підприємств – 83
Ресурси дикоростучих лікарських рослин та вирощування нагідок
лікарських (Calendula officinalis L.) в умовах радіоактивного забруднення
Житомирського Полісся – 207
Рівень забезпеченості, використання та потреба в основних засобах
аграрних підприємств Північно-Західного регіону – 142
Розвиток виробничих кооперативів в сільському господарстві перехідного
періоду – 24
Розвиток ефективного виробництва свининини у сільськогосподарських
підприємствах – 82
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна – 61
Розвиток інвестиційної
методологія, практика – 1
Розвиток
інноваційної
підкомплексу АПК – 52

діяльності
діяльності

аграрних

підприємств:

підприємств

теорія,

олійно-жирового

Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств на
засадах провайдингу – 60
Розвиток інтеграції виробництва, переробки та реалізації продукції
молочного скотарства – 18
Розвиток інфраструктури аграрного ринку південного регіону – 107
Розвиток підприємництва в системі становлення сільського (зеленого)
туризму – 36
Розвиток сільського підприємництва з урахуванням гендерного чинника – 118
Розвиток сільськогосподарської кооперації (теорія, методологія, практика) – 4
Розвиток та підвищення ефективності функціонування підприємств з
виробництва продукції птахівництва – 111
Система управління персоналом сільськогосподарських підприємств – 39
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Соціально-економічні
сільського населення – 64

особливості

розвитку

особистих

господарств

Стабілізація зернового господарства України – 8
Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції льонарства – 72
Стан, тенденції та перспективи розвитку регіонального ринку яловичини (на
прикладі Карпатського регіону) – 40
Становлення і розвиток підприємництва в аграрному секторі регіону – 22
Становлення
системи
транспортної
молокопродуктового підкомплексу – 34

логістики

підприємств

Становлення та ефективність функціонування сільськогосподарських
виробничих структур різних організаційно-правових форм – 16
Становлення та функціонування фермерських господарств на радіоактивно
забруднених територіях – 51
Стратегічне управління підприємствами галузі хмелярства – 92
Стратегія диверсифікації сільськогосподарських підприємств – 47
Стратегія розвитку підприємств галузі скотарства – 27
Стратегія розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу – 151
Стратегія сільського розвитку в Україні: євроінтеграційний вимір – 106
Стратегія
управління
підкомплексу – 114

конкурентоспроможністю

м’ясопродуктового

Сумісна дія важких металів у регіоні Львівсько-Волинського вугільного
басейну, способи попередження їх кумуляції і токсичного впливу – 169
Технологічні прийоми виробництва екологічно чистого молока і яловичини
в умовах надмірного техногенного навантаження агроекосистем важкими
металами – 204
Трансформація економіки галузі скотарства до ринкових умов – 138
Удосконалення галузевої структури виробництва у сільськогосподарських
підприємствах – 50
Управління економічними ризиками корпоративних підприємств аграрної
сфери – 81
Управління інноваційними процесами в приватних сільськогосподарських
підприємствах – 154
Управління інноваційною діяльністю агросервісних підприємств – 45
Управління
конкурентоспроможністю
промисловості – 113

підприємств

олійно-жирової

Управління кредитуванням сільськогосподарських підприємств – 143
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Управління маркетингом підприємств харчової промисловості – 71
Управління організаційними інноваціями на підприємствах м’ясопереробної
галузі – 128
Управління персоналом сільськогосподарських підприємств – 135
Управління підприємницькими ризиками виробників хмелю – 95
Управління страховими ризиками
сільськогосподарських підприємствах – 88

при

вирощуванні

культур

в

Управління трансакційними витратами в агробізнесі – 29
Управління якістю продукції молокопереробних підприємств – 120
Фінансово-економічна діяльність сільськогосподарських підприємств та її
регулювання – 99
Формування
підприємств – 2

інноваційно-інвестиційного

потенціалу

агропромислових

Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств – 155
Формування експортного потенціалу молокопродуктового підкомплексу
АПК – 30
Формування і використання трудових ресурсів сільськогосподарських
підприємств – 130
Формування і використання трудового потенціалу сільськогосподарських
підприємств – 102
Формування і підвищення ефективності використання
управлінського потенціалу сільського господарства – 42

кадрово-

Формування і розвиток регіонального ринку зерна – 42
Формування
і
функціонування
інфраструктури аграрного ринку – 75

інформаційно-консультативної

Формування і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів при сільських громадах – 147
Формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств – 133
Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу – 131
Формування
конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств – 84

продукції

типових

Формування маркетингової стратегії молокопереробних підприємств – 109
Формування організаційно-економічного механізму процесного управління
діяльністю комбікормових підприємств – 66
Формування прибутку м’ясопереробних підприємств – 15
Формування регіонального кластера в льонарстві – 11
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Формування регіонального ринку м’ясної продукції – 91
Формування регіональної аграрної політики продовольчої безпеки – 119
Формування ринку ветеринарних послуг – 12
Формування ринку зерна в трансформаційний період – 53
Формування ринку зерна круп’яних культур та продуктів їх переробки – 9
Формування ринку насіння зернових колосових культур – 108
Формування системи норм і нормативів праці у рослинництві – 94
Формування та використання основних засобів в аграрних підприємствах
Центрального Полісся – 32
Формування
та
кооперативів – 158

використання

персоналу

сільськогосподарських

Формування та ефективність використання управлінського персоналу
сільськогосподарських підприємств – 129
Формування та підвищення ефективності
управлінського потенціалу агроформувань – 74

використання

кадрово-

Формування та
підприємств – 159

менеджменту

аграрних

розвиток

інноваційного

Формування та функціонування
регіональний аспект – 63

інфраструктури

аграрного

ринку:

Формування та функціонування логістичної системи сільськогосподарських
підприємств – 67
Формування фінансових результатів у молокопродуктовому підкомплексі
АПК – 62
Функціонування підприємств-виробників морозива на структурованих
ринках – 132
Функціонування та економічний розвиток підприємств з виробництва
олійних культур та продуктів їх переробки – 121
Функціонування та перспективи розвитку ринку продукції м’ясного
скотарства – 41
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