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При цьому необхідно продовжити роботу з формування ефективних 
регуляторів експортно-імпортних відносин виходячи з перспектив розвитку 
вітчизняного виробництва та інтересів національних товаровиробників, в 
напрямку встановлення оптимального рівня мита, розширення застосування 
нетарифних методів обмеження імпорту.  

До однієї з основних проблем, пов'язаних з девальвацією національної 
валюти, відноситься скорочення іноземних інвестицій в національну економіку. 
Україна володіє значним ресурсним потенціалом, але світовий досвід поки 
показує, що для досягнення пріоритету у конкуренції, а також ефективного 
включення країни в існуючу систему  міжнародного поділу праці, потрібно 
активне використання можливостей, пов'язаних із залученням 
великомасштабних інвестицій з-за кордону. 

Отже, позитивний вплив девальвації на економічну ситуацію можна 
отримати тільки відновивши стабільність національної валюти за рахунок 
удосконалення організації фінансово-грошових відносин в умовах 
трансформації економіки в контексті впливу на розвиток захисних функцій 
вітчизняного товаровиробництва. 
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Сільське господарство є однією з основних галузей народнго 

господарства, оскільки виробництво продуктів харчування – це перша умова 
життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та 
харчової промисловості. Попит на с/г продукцію постійно зростає, оскільки 
збільшується кількість населення, особливо міського.  

У с/г велике значення має фактор часу, зокрема своєчасне й якісне 
виконання польових робіт. Для отримання високого врожаю, виконати весь 
агрономічний комплекс робіт у короткі строки.  

Іншою особливістю землеробства є нерегулярний характер виробництва. 
Тут має місце розрив між робочим періодом і кінцевим результатом. Праця 
витрачається з перервами, пов’язаними із зростанням і визріванням рослин, 
протягом року, тож для отримання максимальної віддачі та максимального 
прибутку, виробникам необхідно займатися плануванням оптимізації посадки 
сільськогосподарських культур. 
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Даними питаннями, а зокрема питанням оптимізації сівозмін Лісостепу та 
Полісся України, займалися такі науковці як: П. Бойко, Н. Коваленко, Л. 
Квасніцька та О. Єгоров.  

В своїх працях вони акцентували увагу на вимогливості озимих пшениці 
та жита до попередників. Науковці виявили, що у Поліссі згадані культури 
забезпечують високі та сталі врожаї, якщо їх розміщувати після пару, зайнятого 
багаторічними травами та льоном. Озима пшениця на сірих лісових та дерново-
підзолистих супіщаних ґрунтах забезпечує найстабільніші врожаї після люпину 
на силос, конюшини на один і два укоси,  вико-вівсяних сумішей і кукурудзи на 
зелений корм, льону-довгунця, картоплі ранньої та середньої стиглості.  

Крім цього, після проведення багаторічних досліджень, було з’ясовано, 
що водозабезпеченість у цьому регіоні озимих, як під час сівби, так і протягом 
вегетації, після багаторічних трав не гірша, ніж після інших попередників, а 
режим живлення рослин, особливо їх забезпеченість азотом, навіть кращі, що 
нерідко має вирішальне значення не лише для врожаю, а й для його якості. 

У Лісостепу соняшник вирощують на технічні потреби в районах 
нестійкого та недостатнього зволоження. Кращими попередниками для нього є 
озима пшениця, кукурудза та картопля. Поганим попередником для соняшнику 
є цукрові буряки. 

Для озимого ріпаку кращими попередниками є люцерна, конюшина після 
першого укосу, пар чорний та зайнятий; добрими – рання картопля, горох, 
зернобобові, суміші на зелену масу; задовільними – зернові культури. 

Що стосується розміщення зернобобових, то у районах достатнього і 
нестійкого зволоження високі та сталі врожаї гороху одержують після 
кукурудзи, цукрових буряків та озимої пшениці. Посіви гороху після кукурудзи 
більше засмічуються бур’янами, особливо осотом, тому його краще 
розміщувати, насамперед, після цукрових буряків.  

Кукурудзу на зерно та силос можна розміщувати після озимої пшениці, 
картоплі, цукрових буряків і навіть повторно після кукурудзи на зерно.  

Спираючись на дані дослідження пропонується розвивати тему 
оптимізації не лише посіву зернових, олійних та кормових культур, а й посадки 
овочевих та баштанних культур в інших регіонах України враховуючи витрати 
виробництва, терміни дозрівання, прогнозні обсяги врожаю та прибутків. 
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