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REGULARITIES OF CYCLICITY IN GRAIN MANAGEMENT 

 

Тенденції та динаміка зернового господарства пов’язана з одним фундаментальним явищем 

– циклічністю розвитку. Сільське господарство, особливо рослинництво, знаходиться під 

впливом природних факторів. При визначенні обсягу пропозиції зерна 

сільськогосподарськими підприємствами велике значення має рівень урожайності. Саме 

коливання  урожайності мають бути покладені в основу управління зерновиробництвом. 

Метою статті є дослідження тенденції виробництва і валових зборів зерна останніх років, 

обґрунтування можливість наявності циклічних коливань урожайності за допомогою 

гармонійної складової, визначення періодів циклічних коливань урожайності зернових 

культур. 

У статті розглядаються питання циклічності економічних процесів. Вивчено динаміку 

урожайності зернових культур та доведено закономірності циклічних коливань 



урожайності.  Запропоновано методика прогнозування урожайності зернових культур на 

підставі використання мінімізації сумарного квадратичного відхилення розрахункових даних 

від фактичних. Визначено за допомогою такої економіко-математичної моделі коротко-, 

середньо- та довгострокових циклічних коливання урожайності озимої пшениці та 

кукурудзи на зерно.  

В управлінні зерновиробництвом при прогнозуванні обсягів виробництва зерна, кон’юнктури 

ринку, при укладенні контрактів, плануванні системи агротехнічних та організаційно-

економічних заходів слід вважати обов’язковим врахування циклічності у зміні 

урожайності. 

 

Trends and dynamics of grain farming are connected with one fundamental phenomenon - cyclical 

development. Agriculture, especially crop production, is influenced by natural factors. The level of 

yield is а great importance in determining the supply of grain by agricultural enterprises. It is the 

fluctuations in yield that should be the basis of grain production management. 

The aim of the article is to study the trend of production and gross grain harvest in recent years, to 

substantiate the possibility of cyclical fluctuations in yield with a harmonic component, to 

determine the periods of cyclical fluctuations in grain yield. 

The methodological basis of the study are the following two provisions: 

1) cyclicity is inherent in systems of different levels, including economic; 

2) the nature of the cyclical development of economic systems is influenced by both social and 

natural factors. 

The level of yield is of great importance in determining the volume of grain supply by agricultural 

enterprises. The fluctuations of yield should be the basis of grain production management. 

The article considers the issues of cyclical economic processes. The dynamics of grain yields is 

studied and the regularities of cyclic yield fluctuations are proved. A method for forecasting grain 

yields based on the use of minimization of the total square deviation of the calculated data from the 

actual ones is proposed. The short-, medium- and long-term cyclical fluctuations of wheat and corn 

grain yield were determined using such an economic-mathematical model. 

The formation and development of the grain market has not only economic but also social and 

political significance. The high degree of dependence on natural and climatic conditions causes the 

unpredictability of grain production, its fluctuations, which create elements of high risk for 

producers. The use of advanced technologies and modern technology make it possible to reduce this 

risk. 

The author considers it necessary to take into account the cyclical nature of changes in grain 

production management of forecasting grain production and market conditions, in concluding 

contracts, planning a system of agro-technical and organizational-economic measures. 

 
Ключові слова: управління зерновиробництвом; прогнозованість урожайності; регресійний 

аналіз; циклічність; метод Ньютона-Рафсона; періоди коливань.  

 
Key words: grain production management; yield forecast; regression analysis; cyclicity; Newton-

Rafson method; periods of fluctuations. 
 

 

Постановка проблеми  

Підвищення ефективності агропромислового комплексу значною мірою зумовлені станом 

зерновиробництва, зокрема завдяки його стратегічного положення та безпосереднього впливу на суміжні 
галузі, в тому числі тваринницькі. Нестабільність розвитку ринку зерна, коливання валових зборів та 

ефективності виробництва у зерновій галузі зумовлюють необхідність обґрунтування комплексу заходів 

організаційно-економічного характеру для подолання зазначених негативних тенденцій. Розв’язання цієї задачі 
повинно здійснюватися не лише на державному, але й на регіональному рівні, зважаючи на зростаючу 

відповідальність регіонів за забезпечення населення якісними харчовими продуктами. Однією з важливих 

передумов успішного вирішення цього завдання виступає всебічне вивчення тенденцій тих динамічних 

процесів, які відбуваються в аграрному секторі та й в економіки в цілому. 

Формування і розвиток ринку зерна має не тільки економічне, а і соціальне і політичне значення. Висока 

ступінь залежності від природно-кліматичних умов обумовлює непередбачуваність виробництва зерна, його 

різкі коливання, що створює елементи високого ризику товаровиробників. Використання  прогресивних 



технологій та сучасної техніки  дають можливість зменшити цей ризик. Однією з важливих передумов 

обґрунтування і здійснення системи заходів, спрямованих на збалансований розвиток зернової галузі є його 

прогнозованість. Всебічне вивчення тенденцій у виробництві зерна потребує підвищення теоретико-

методологічного рівня. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом останніх десятиліть багато вчених відзначали 

циклічний характер змін як у світовій економіці, так і в рамках кожної країні по галузям промисловості, 
сільського господарства, торгівлі, тощо. Теорія циклічного хвилеподібного розвитку Кондрат’єва пояснювала 

зміни динаміки економіки економічними кризами, війнами, технологічними та соціальними революціями. У 

ХХ столітті цю теорію розвивали І.А. Шумпетер, У.К. Мітчелл та інші. 
Питання циклічності урожайності зернових культур досліджували українські вчені Олійник О. В., Шиян 

В. І. [3,6], так і російські дослідники Заяц О. А., Темиров А. А. [1,5]. Однак їхні дослідження не виявляли 

коротко-, середньо- та довгострокових періодів коливань, що і зумовило доцільність проведення нами 

досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження тенденції виробництва і валових зборів зерна 

останніх 54 років, обґрунтування можливість наявності циклічних коливань урожайності за допомогою 

гармонійної складової, визначення періодів циклічних коливань урожайності зернових культур. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В останні роки великий інтерес отримала теорія «Чорного 

лебедя» Нассіма Ніколаса Талеба. Ця теорія розглядає рідкісні події, які важко піддаються прогнозуванню, але 

мають суттєві наслідки. Автор вважає, що людство нездатне прогнозувати своє майбутнє та є занадто 

самовпевненим в цьому [4]. Тим не менш, ми розуміємо, що для ефективного управління економікою потрібно 

розробляти плани та орієнтуватися на прогнозовані показники. 

Значний вклад у розвиток теорії циклічності вніс М.Туган-Барановський. Але вивчення проблем 

циклічності сучасними дослідниками, як і в минулому, зосереджені на особливостях циклічного розвитку 

промисловості. Вивчення особливостей циклів в сільському господарстві тільки розпочато [6]. 

Тенденції та динаміка зернового господарства пов’язана з одним фундаментальним явищем – 

циклічністю розвитку. Сільське господарство, особливо рослинництво, знаходиться під впливом природних 

факторів. Звісно новітні технології дозволяють зменшити цей вплив, але в Україні природно-кліматичні умови 

поки що залишаються вирішальним фактором впливу на урожайність зернових культур.  

Методологічною основою дослідження є два наступних положення: 

1) циклічність властива системам різного рівня, в тому числі економічним; 

2) характер циклічності розвитку економічних систем зумовлюється сукупною дією як суспільних, так і 
природних факторів.  

При визначенні обсягу пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами велике значення має 

рівень урожайності. Саме коливання  урожайності мають бути покладені в основу управління 

зерновиробництвом. Наглядний аналіз динаміки урожайності за період, який включає аномально 

несприятливий для зернових культур 2003 рік, дозволяє зробити наступні  висновки (рис. 1): 

 
Рис. 1. Динаміка урожайності зернових культур  Дніпропетровській області за період 1995-2006 рр.  

 (За даними Держкомстату) 

 

По-перше: зміни урожайності по всіх 22 районах Дніпропетровської області відбуваються синхронно, що 

обумовлено високим ступенем залежності від погодних умов. Про це свідчать високі парні коефіцієнти  

кореляції між рядами урожайності – 0,78-0,92  . 

По-друге: в динаміці урожайності спостерігаються  хвилеподібні коливання з повним циклом підйому та 

спаду. Несприятливі природно-кліматичні умови 2003 року були причиною зниження урожайності більшості 
зернових культур, за виключенням кукурудзи. 

По-третє: в результаті проведеного регресійного аналізу визначена загальна тенденція   по трьох 

сільськогосподарських зонах  і десяти зернових культурах та прогноз урожайності. Протягом останніх років 

спостерігається поступове збільшення урожайності майже по всіх зернових культурах, не зважаючи на 

тимчасові падіння. 



За даними про урожайність зернових культур останніх 40 років було вивчено характер прояву 

циклічності в об’єктах, які перебувають в різних природно-економічних умовах, а також істотно відрізняються 

рівнями культури землеробства та забезпеченості матеріально-технічними ресурсами. 

Спостерігаючи хвилеподібні коливання урожайності зернових культур, нами проведено дослідження 

циклічності урожайності на прикладі озимої пшениці та кукурудзи Дніпропетровської області за період 1965-

2019 рр. [1]. Спочатку для  побудови тренда вирівнювання рядів були використані загальновідомі лінійні та 

поліноміальні тренди. Результати використання поліномів різного порядку співпали з результатами проведених 

аналогічних розрахунків по Харківській області Олійником О.В. та Шияном В.Й.[3,6].  

Результати регресійного аналізу урожайності озимої пшениці та кукурудзи, які представлені в таблиці 1, 

показали, що зі зростанням порядку поліному зростає значення коефіцієнта детермінації. Отримані коефіцієнти 

детермінації невисокий, тому для прогнозування урожайності отримані функції не використовуються. Однак 

усі вісім рівнянь трендових кривих показують зміну знаків при коефіцієнтах регресії у поліномів, що збігається 

з проведеними аналогічними дослідженнями в Харківській області. Отримані результати свідчать про наявність 

максимальних та мінімальних значень цих функцій, а також про можливість циклічних коливань. 

 

Таблиця 1. 

Результати регресійного аналізу урожайності озимої пшениці та кукурудзи Дніпропетровської області 

за період 1965-2019 рр. 

Культури Рівняння функції 
Коефіцієнт 

детермінації R2
 

Лінійний тренд 

y = 0,1376x + 26,277 
0,0936 

Парабола 

y = -0,0058x2 + 0,4596x + 23,275 
0,1264 

Поліном третього порядку 

y = 0,0004x3 - 0,0372x2 + 1,1528x + 19,97 
0,152 

Озима 

пшениця 

 

Поліном четвертого  порядку 

y = 0,00002x4 - 0,0022x3 + 0,0539x2 + 0,0156x + 23,354 
0,1701 

Лінійний тренд 

y = 0,2132x + 22,57 
0,181 

Парабола 

y = 0,0071x2 - 0,1749x + 26,193 
0,2195 

Поліном третього порядку 

y = 0,0008x3 - 0,0607x2 + 1,33x + 18,981 
0,317 

Кукурудза 

Поліном четвертого  порядку 

y = -0,000006x4 + 0,0015x3 - 0,0851x2 + 1,634x + 18,076 
0,3181 

 

Для проведення розрахунків нами був використаний пошук мінімуму сумарного квадратичного 

відхилення розрахункових даних від фактичних за допомогою програми ЕХСЕL Дослідження циклічності мали 

декілька етапів, кожен з яких демонстрував збільшення  коефіцієнта детермінації R2.  

1 етап. Для визначення періодів циклічності нами був використаний методичний підхід обґрунтування 

циклічних коливань урожайності зернових культур Олійника О.В. Використана нами базова модель має такий 

вигляд: 

У = а + bх + csin ,                                                               (1) 

де У – урожайність; 

а + bх – лінійна частина функції; 
х – роки; 

с – амплітуда гармонічної складової; 
Т  – період. 

Для визначення рівняння циклічної залежності нами була розроблена базова економіко-математична 

модель з цільовою функцією – мінімум суми квадратів відхилень між фактичними і розрахунковими даними: 

 

Z(а,b,c) =                                          (2) 

 



2 етап. З метою вдосконалення дослідження додатково була введена величина , яку  в теорії коливань 

називають початковою фазою. 

 Співвідношення між цією величиною та зсувом  d  сінусоіди вправо наступні :  
 

                                                                        (3) 

 

Таблиця 2. 

Модель урожайності  кукурудзи з урахування коливань 

Рівняння функції 
Коефіцієнт 

детермінації R2
 

2 2
( ) 1 sin 2 sin

1 2

x x
y xi a bx c c

T T

π π= + + +� �  

0,3524 

2 2
( ) 1 sin 1 2 sin 2

1 2

x x
y xi a bx c c

T T

π πϕ ϕ   = + + − + −   
   

� �  

0,3982 

 

   Наведені формули передбачають два часових інтервали Т1 та Т2, тобто ми маємо можливість 

виявляти коротко- та довгострокові періоди коливань. Проведений розрахунок з додаванням зсуву сінусоіди 

показує збільшення коефіцієнта детермінації поліному четвертого порядку з 0,3181 (табл.1) до 0,3524 та 0,3982 

(табл.2) 

3 етап. Оскільки цільова функція багатоекстремальна, використовуємо метод Ньютона-Рафсона (з 
переліку методів «Пошук рішень") з випадковим вибором початкової крапки. Початкової крапки обираємо у 

відповідному прямокутному паралелепіпеді. Розрахунок проводимо за наступною формулою: 

2 2
( ) ( 1 1 ) sin 1 ( 2 2 ) sin 2

1 2

x x
y xi a bx c g x c g x

T T

π πϕ ϕ   = + + + − + + −   
   

� � � �         (4), 

 

Де g — коефіцієнт збільшення  амплітуди. 

 

Таблиця 3. 

Початкової крапки у відповідному до формули4 прямокутному паралелепіпеді. 

  a c1 T1 b c2 T2 d1 d2 g1 g2 

min 11 4 7 -6 1 2 0 0 -0,2 -0,1 

max 36 11 55 6 5 7 55 5 0,2 0,1 

 

У таблиці 3 та у наступних розрахунках обмеження  паралелепіпеда використовуються лише  для вибору 

початкових крапок. У «Пошуку рішень" обмеження для параметрів часу такі:  (при трьох 

сінусоідах відповідно: ). Отримані значення початкових фаз приведені до діапазону 

 
Розрахунок дозволив отримати результати, які наведені у таблиці 4. 

 

Таблиця 4. 

Результати параметрів, отриманих за формулою (4) (кукурудза): 

a c1 T1 b c2 T2 fi1 fi2 g1 g2 

14,35 7,8364 59,316 0,5196 6,7991 2,2688 5,7301 2,7128 -0,008 -0,266676

 

Періоди довгострокових коливань ми отримали майже 59 років, короткострокових — 3 роки. При цьому 

збільшився коефіцієнт детермінації. Величина  R
2
 = 0,4495. 

4 етап. Даний етап дослідження передбачає додавання до розрахункової формули ще однієї сінусоіди з 
параметром Т, оскільки вважаємо, краще мати  три прогнози на коротко-, середньо та довгострокові терміни. 



Таким чином, формула з трьома сінусоідами буде мати наступний вигляд (позначення ті самі що були 

наведені раніше):  

2 2 2
( ) 1 sin 1 2 sin 2 3 sin 3

1 2 3

x x x
y xi a bx c c c

T T T

π π πϕ ϕ ϕ     = + + − + − + −     
     

� � �  (5) 

 

Таблиця 5. 

Початкової крапки до формули 5 у прямокутному паралелепіпеді (кукурудза). 

  a c1 T1 b c2 T2 fi1 fi2 c3 T3 fi3 

min 11 4 8 0 1 2 0 0 1 2 0 

max 36 11 44 0,5 5 9 6,3 6,3 5 4 6,3 

 

Результати розрахунків за допомогою формули з трьома сінусоідами (по кукурудзі) наведені у таблиці 6. 

 

Таблиця 6. 

Результати параметрів, отриманих за формулою (5) (кукурудза): 

a c1 T1 b c2 T2 fi1 fi2 c3 T3 fi3 

  18,88 5,681 43,1297 0,3312 3,9247 17,734 0,45 5,978 3,0985 2,3366 2,2947

 

Результати дають підстави для висновків по такі періоди коливань урожайності  кукурудзи: 

короткострокові  - 2 роки, середньострокові -18 років та довгострокові 43 роки. Ці результати можемо взяти за 

основу, оскільки саме ним відповідає максимальний коефіцієнт детермінації  R2
 = 0,5108.  

Співставлення фактичної та розрахункової урожайності кукурудзи можемо бачити на рис. 2: 

 

 
Рис. 2. Графіки динаміки урожайності кукурудзи за фактичними та розрахунковими даними 

(за розрахунками авторів) 

 

Оскільки використання останньої формули (5) для кукурудзи дало найкращий коефіцієнт детермінації, 
то можемо її використати і для озимої пшениці. При цьому ми виключили аномальний за природними умовами 

2003 рік. 

Таблиця 7. 

Початкової крапки до формули 5 у прямокутному паралелепіпеді (озима пшениця) 

  a c1 T1 b c2 T2 fi1 fi2 c3 T3 fi3 

min 11 4 8 0 1 2 0 0 1 2 0 

max 36 11 45 0,5 5 20 6,3 6,3 5 4 6,3 

 

Отримані результати розрахунків представлені у таблиці 8. 

 



Таблиця 8. 

Результати 11 параметрів, отриманих за формулою (5) (озима пшениця): 

a c1 T1 b c2 T2 fi1 fi2 c3 T3 fi3 

27,67 2,388 36,4663 0,1075 4,6374 14,197 2,809 3,13 3,01 3,9 0,28 

 

Результати розрахунків по озимій пшениці наступні: періоди коливань урожайності  короткострокові  - 4 

роки, середньострокові -14 років та довгострокові 36 років. Коефіцієнт детермінації  R2
 = 0,47215.  

Графіки співставлення фактичних та розрахункових даних представлені на рисунку 3. 

 

Рис. 3. Графіки динаміки урожайності озимої пшениці за фактичними та розрахунковими даними 

(за розрахунками авторів) 

 

На питання про причини виникнення циклів важко дати однозначну відповідь, оскільки дуже складна 

природа системи зерновиробництва.  Заяц А. А.  частково пояснює отриманий чотирьох річний цикл період, як 

кратний дворічному циклу розщеплення внесених в грунт добрив [1]. Однак, ми припускаємо, що добрива 

вносяться не раз на два роки, а щорічно. Більшість дослідників вважають причиною циклічності урожайності 
циклічність природно-кліматичних умов. Визначені нами середньострокові цикли підтверджують теорію 

зовнішніх факторів англійського економіста Джейвонса У.С., який пояснював економічні цикли циклами 

сонячної активності 11 років. Проте на особливості фаз і циклів істотно впливають і економічні фактори. 

 Висновки  

Формування пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами залежить від урожайності 
зернових культур. В результаті вивчення динаміки урожайності зернових культур Дніпропетровської  області  
за останні 54 роки виявлені певні циклічні коливання та запропонована формула до визначення періодів 

циклічних коливань. 

Результати проведеного регресійного аналізу урожайності зернових культур показали наявність 

мінімальних та максимальних значень, тобто спостерігаються циклічні коливання. Розроблена економіко-

математична модель дозволяє досліджувати циклічні коливання урожайності зернових культур та визначати 

періоди циклічних коливань. Застосування результатів дозволяє враховувати періоди циклічних коливань 

урожайностей озимої пшениці та кукурудзи на зерно при розробці довгострокових прогнозів. Використання 

методу Ньютона-Рафсона з випадковим вибором початкової крапки та збільшенні сінусоід у формулі дозволило 

збільшити достовірність прогнозу. 

Результати рішення задач в пакеті прикладних програм ЕХСЕL показали, що для кукурудзи період 

короткострокових коливань складає приблизно 2 роки, середньострокових коливань  18 років та 

довгострокових 43 роки при коефіцієнті детермінації R
2
 = 0,5108.  Для озимої пшениці відповідно періоди 

коливань складають 4, 14 та 36 років та коефіцієнт детермінації  R2
 = 0,47215.  

В управлінні зерновиробництвом при прогнозуванні обсягів виробництва зерна, кон’юнктури ринку, при 

укладенні контрактів, плануванні системи агротехнічних та організаційно-економічних заходів слід вважати 

обов’язковим врахування циклічності у зміні урожайності. 
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