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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Ефективна галузева структура агропромислового 

комплексу є однією із ключових детермінант сталого розвитку економіки 

країни та формування її продовольчої безпеки. Проведені в Україні радикальні 

економічні реформи, пов’язані з переходом до ринкових відносин та 

трансформацією господарського механізму, супроводжувалися суттєвими 

змінами в системі розміщення і спеціалізації аграрного виробництва на тлі 

зниження ефективності використання основних засобів та уповільнення темпів 

виробництва найважливіших видів сільськогосподарської продукції. Попри 

позитивні зрушення протягом останніх років, галузева структура вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств залишається деформованою і занадто 

інертною. Різке скорочення питомої ваги тваринницької продукції у структурі 

валової продукції сільського господарства призвело до звуження вітчизняного 

виробництва, неправомірного підвищення цін, зниження споживчого попиту, 

нарощування імпорту. За таких умов нагальною є потреба оптимізації галузевої 

структури як інструмента підвищення ефективності виробництва та чинника 

адаптації сільськогосподарських підприємств до мінливого бізнес-оточення.  

Теоретико-методичні й практичні аспекти формування галузевої 

структури сільськогосподарського виробництва, оптимального планування й 

управління галуззю в цілому є предметом постійного наукового пошуку 

багатьох дослідників. Вітчизняна наукова  школа за цією проблемою була 

сформована в роботах А. Азізова, В. Амбросова, В. Андрійчука, І. Баланюка, 

В. Бойко, В. Вітвіцького, В. Дудара, П. Канінського, І. Кошкалди, В. Ліхвана, 

М. Маліка, О. Макарова, Т. Маренич, В. Месель-Веселяка, В. Нелепа, 

І. Олійника, В. Рижкова, П. Саблука, Н. Статівки, В. Ткачука, О. Трегуб, 

О. Ульянченко, І. Черданцевої, В. Шияна, Д. Шияна, Т. Яворської та ін. За 

значної кількості наукових напрацювань щодо формування та удосконалення 

галузевої структури сільськогосподарських підприємств залишаються питання, 

які є постійним об’єктом дискусій. Зокрема, існує необхідність теоретичного 

обґрунтування оптимальних рівнів спеціалізації сільськогосподарських 

підприємств, розробки методичного інструментарію формування й оптимізації 

їх галузевої структури. Доцільним також вбачається визначення впливу питомої 

ваги тваринництва на ефективність виробництва продукції сільського 

господарства. Відтак, системне дослідження процесів формування та 

удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств є 

важливим у теоретичному і практичному аспектах, що зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

ім. П. Василенка за темами «Формування механізму інноваційного розвитку та 

підвищення ефективності агропромислового виробництва в умовах 

глобалізації» (номер державної реєстрації 0110U006613, 2011–2015 рр.), в 

межах якої досліджено тенденції зміни обсягів валової продукції сільського 
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господарства та «Теоретико-методологічне забезпечення сталого розвитку 

аграрного сектору в умовах глобалізації як основи продовольчої безпеки» (номер 

державної реєстрації 0116U005795, 2016–2020 рр.), в межах якої обґрунтовано 

напрями раціонального поєднання галузей сільського господарства.  

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток 

наукових основ та удосконалення практичних рекомендацій щодо формування 

та оптимізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств в умовах 

трансформаційних зрушень. Для досягнення поставленої мети визначено такі 

завдання: 

 уточнити трактування поняття «галузева структура 

сільськогосподарських підприємств»; 

 опрацювати і систематизувати теоретичні положення відносно поглядів 

на фактори формування галузевої структури підприємств;  

 розробити методичний підхід до визначення впливу кількості культур в 

сівозміні та сталості використання посівних площ на рівень ефективності 

виробництва; 

 визначити особливості дії факторів розміру підприємства з позицій 

формування галузевої структури; 

 оцінити вплив рівня спеціалізації та природно-кліматичних факторів на 

забезпечення ефективності виробництва; 

 обґрунтувати та методично забезпечити оптимальні параметри 

ефективності діяльності  сільськогосподарських підприємств у 

залежності від питомої ваги тваринництва в структурі товарної продукції; 

 здійснити оптимізацію галузевої структури конкретних сільськогоспо-

дарських підприємств, виходячи з сучасних технологічних умов 

виробництва, максимізації величини прибутку та принципів 

раціонального землекористування. 

Об’єктом дослідження є процес формування та вдосконалення галузевої 

структури сільськогосподарських підприємств України і Харківської області.  

Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти 

формування та вдосконалення галузевої структури сільськогосподарських 

підприємств. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основами 

дисертаційного дослідження є системний підхід до вивчення фундаментальних 

положень економічної науки стосовно формування та оптимізації галузевої 

структури сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі розвитку 

економіки України.  

У процесі дослідження використані такі методи та прийоми: наукової 

абстракції – для теоретичного узагальнення сутності економічних категорій, 

формулювання висновків, критичного аналізу результатів досліджень інших 

авторів; монографічний – для аналізу й оцінки окремих типових явищ і досвіду 

успішних сільськогосподарських підприємств; економіко-статистичний – з 

метою аналізу та порівняння економічної ефективності діяльності 

сільськогосподарських підприємств; розрахунково-конструктивний – для 

аналізу і оцінки галузевої структури сільськогосподарських підприємств;  
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ковзного середнього та екстраполяції тренду – для дослідження тенденцій 

зміни економічних показників, порівняння відносних величин, прогнозування 

розвитку галузевих структур; стандартизації показників – з метою 

комплексної оцінки використання посівних площ у сільськогосподарських 

підприємствах; кореляційно-регресійного аналізу з використанням прикладних 

комп’ютерних програм – застосовано для кількісної оцінки впливу чинників на 

ефективність виробництва продукції у сільськогосподарських підприємствах; 

SWOT-аналізу  – для аналізу сильних і слабких сторін, можливостей і загроз 

розвитку сільськогосподарських підприємств Харківської області; економіко-

математичний та моделювання – для розробки моделі оптимізації галузевої 

структури підприємств, вирівнювання динамічних рядів тощо. У роботі також 

використано графічні і табличні прийоми. 

Інформаційною базою проведеного дослідження стали законодавчо-

нормативні акти з питань розвитку підприємств аграрного сектору та економіки 

України, матеріали Держслужби статистики України та Головного управління 

статистики в Харківській області, а також первинна документація 

сільськогосподарських підприємств Харківської області, праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених  з питань формування галузевої структури суб’єктів 

господарювання, а також результати особистих спостережень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено 

теоретичне узагальнення й наведено нове вирішення науково-практичного 

завдання щодо формування та удосконалення галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств. Основні положення та результати 

дослідження, які виносяться на захист і характеризують наукову новизну та 

особистий внесок автора, полягають у наступному:  

вперше: 

 теоретично обґрунтовано та методично забезпечено визначення 

оптимальних рівнів спеціалізації сільськогосподарських підприємств із 

різною питомою вагою галузі тваринництва у структурі товарної 

продукції за критерієм запрограмованого рівня прибутковості 

виробництва; 

удосконалено:  

 трактування поняття «галузева структура сільськогосподарських 

підприємств», яке, на відміну від існуючих, передбачає поєднання у 

виробничій програмі сільськогосподарського підприємства виробництво 

різних видів продукції та галузей для найефективнішого використання 

наявних ресурсів підприємства та забезпечення його сталого розвитку; 

 методичний підхід до удосконалення управління процесом формування 

галузевої структури, пошуку раціонального поєднання галузей у 

сільськогосподарських підприємствах та економічного прогнозування 

ефективності їх діяльності з використанням емпіричних моделей; 

 пропозиції відносно оптимізації галузевої структури підприємств на 

основі побудови економіко-математичної моделі з максимізацією 

величини прибутку в динаміці та врахуванням принципів раціонального 

землекористування; 
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дістали подальшого розвитку: 

 методичний підхід до визначення впливу кількості культур у сівозміні та 

сталості використання посівних площ підприємств на підвищення 

ефективності їх діяльності і екологічності виробництва; 

 обґрунтування раціонального співвідношення розмірів земельних угідь і 

рівня спеціалізації для управління процесом формування оптимальної 

галузевої структури сільськогосподарських підприємств; 

 пропозиції щодо врахування сучасних особливостей вибору рівня 

спеціалізації і галузевої структури сільськогосподарського підприємства, 

які передбачають встановлення залежності між поглибленням 

спеціалізації та ефективністю діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

можуть бути використані для подальшого поглиблення теоретичних досліджень 

з проблеми стратегічного розвитку галузей виробництва та вирішення 

конкретних практичних завдань галузевої спрямованості для визначення 

оптимальних параметрів функціонування сільськогосподарських підприємств, 

оцінки їх потенційних можливостей та виявлення резервів ефективності 

аграрного виробництва. 

Результати досліджень автора використовуються відділом 

агропромислового розвитку Харківської районної державної адміністрації для 

обґрунтування напрямів ефективного розвитку аграрних підприємств району 

(довідка № 01-02-07/106 від 09.11.2018 р.). 

Наукові рекомендації стосовно застосування розробленого комплексного 

підходу визначення оптимальної галузевої структури агропромислового 

виробництва знайшли схвалення та запропоновані до використання у 

практичній діяльності підприємствами Харківської області, зокрема 

ТОВ «Відродження» Харківського району (довідка № 38 від 05.11.2018 р.) та 

ДП «Дослідне господарство «Кутузівка» Харківського району (довідка № 227 

від 08.11.2018 р.).  

Основні теоретичні, методичні й практичні результати дисертаційного 

дослідження використовуються в навчальному процесі Харківського 

національного технічного університету сільського господарства 

ім.  П. Василенка у викладанні економічних дисциплін «Економіка сільського 

господарства», «Регіональна економіка», «Національна економіка», «Мікро- і 

макроекономіка», «Економіка праці та соціально-трудові відносини» 

(довідка № 271/18 від 05.12.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням. Результати, які викладено в дисертації та виносяться 

на захист, отримані автором особисто. Вони полягають в теоретико-

методичному обґрунтуванні визначення оптимальних рівнів спеціалізації 

сільськогосподарських підприємств за критерієм запрограмованого рівня 

прибутковості, розробці методичного підходу до удосконалення управління 

процесом формування галузевої структури підприємств, обґрунтуванні 

пропозицій відносно оптимізації галузевої структури підприємств на основі 

побудови економіко-математичної моделі з максимізацією величини прибутку в 
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динаміці та врахуванням принципів раціонального землекористування, 

ідентифікації впливу питомої ваги тваринництва на загальну ефективність 

виробництва. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані ті 

положення, які є результатом власних досліджень. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дисертаційного дослідження апробовано на міжнародних конференціях і 

форумах: «Молодь і сільськогосподарська техніка в ХХІ столітті» (Харків, 20–

30 травня 2011 р.), «Органічне виробництво і продовольча безпека» (Житомир, 

19 квітня 2013 р.), «Инновации. Креативность. Лидерство: Современные 

ресурсы глобальной экономики» (Омськ, 4–5 грудня 2014 р.), «Молодь і 

сільськогосподарська техніка в ХХІ столітті» (Харків, 3–4 квітня 2014 р.), 

«Современная наука: проблемы, инновации, решения» (Курськ, 27–28 лютого 

2014 р.), «Фізичні і комп’ютерні технології» (Харків, 24–25 грудня 2015 р.; 7–

9 грудня 2016 р.), «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, 

перспективи» (Харків, 7 квітня 2017 р.), «Економічний потенціал аграрного 

сектору України: наукові підходи та практика реалізації» (Херсон, 6–7 квітня 

2017 р.), «Сучасні проблеми економіки та фінансів» (Київ, 30 жовтня 2018 р.), 

«Корпоративне управління: стратегії, технології, процеси» (Лейпциг, 

26 жовтня 2018 р.), «Сучасні методи підвищення ефективності використання 

економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки (Львів, 

26 січня 2019 р.); всеукраїнській «Ринкова трансформація економіки: стан, 

проблеми, перспективи» (Харків, 20–30 травня 2011 р.). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 

22 наукові праці загальним обсягом 6,27 друк. арк. (автору належить 

5,62 друк. арк.), з яких 13 – у наукових фахових виданнях України, 1 з яких 

включено до міжнародних наукометричних баз, 1 – у зарубіжному науковому 

періодичному виданні, а також 8 праць, які засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації. 

Обсяг та структура дисертаційної роботи. Дисертація складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(210 найменувань), додатків. Основний текст викладено на 175 сторінках, 

містить 37 таблиць та 15 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі «Наукові основи формування галузевої структури 

сільськогосподарського виробництва як фактора його ефективності» – 

галузева структура і спеціалізація розглядаються чинниками підвищення 

ефективності виробництва; уточнено трактування поняття «галузева структура 

сільськогосподарських підприємств»; систематизовано теоретичні положення 

відносно поглядів на фактори формування галузевої структури підприємств; 

досліджено методичні підходи до оцінки галузевої структури підприємств. 

Особливості формування галузевої структури та напрями її 

удосконалення належать до ключових проблем сучасної аграрної економічної 

науки. Встановлено, що досить тривалий період економічні дослідження у цій 
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площині мали переважно узагальнений зміст, що зумовлено неналежним 

теоретико-методологічним забезпеченням процесів трансформування галузевої 

структури виробництва, обмеженістю статистичної інформації щодо 

ефективності структурних зрушень та своєчасним виявленням факторів, що 

спричиняють зміни галузевої структури сільськогосподарських підприємств.  

Обґрунтовано, що галузева структура сільськогосподарського 

підприємства визначає галузевий розподіл виробництва та його 

співвідношення, містить поєднання у виробничій програмі різних видів 

продукції та галузей для підвищення ефективності використання наявних 

ресурсів та забезпечення його сталого розвитку. Раціональне поєднання галузей 

розглядається одним із найскладніших завдань стратегічного планування, що 

зумовлено можливістю різноманітних комбінацій поєднання галузей у межах 

підприємства з позицій формування його оптимального співвідношення. Крім 

того, слід зважати на вагомість протилежних тенденцій – спеціалізацію 

виробництва і ведення багатогалузевого господарства. Спеціалізація виступає 

якісним показником раціонального розміщення виробництва, що створює 

умови для досягнення вищої продуктивності праці, підвищення якості 

продукції, ефективності виробництва і прибутковості підприємства. 

Враховуючи зазначене, доведено доцільність своєчасної ідентифікації чинників 

розміщення та спеціалізації сільського господарства, а також опрацьовано 

науково-методологічні основи вибору спеціалізації для окремих підприємств і 

регіонів. Зроблено висновок про відсутність чіткої спеціалізації сучасних 

сільськогосподарських підприємств, що зумовлено різним рівнем їх 

спроможності адаптуватися до біфуркацій зовнішнього середовища. 

Оптимізація галузевої структури підприємства і формування рівня його 

спеціалізації супроводжуються урахуванням впливу екзогенних та ендогенних 

факторів, найвагомішими серед яких визначено природно-кліматичні умови, 

розмір підприємства, транспортну інфраструктуру, розташування відносно 

переробних підприємств і ринків збуту, трудові та матеріальні ресурси, 

фінансові можливості. Запропоновано характеризувати спеціалізацію за 

розмірами виробництва в галузях, структурою виробничих і трудових затрат, 

грошових надходжень, показниками її економічної ефективності, а саме: 

обсягом виробництва валової продукції у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь, на 1 працівника сільського господарства, кількість 

товарної продукції (за обсягом та у розрахунку на одиницю площі). 

Акцентовано увагу на поширенні двох тенденцій розвитку спеціалізації 

сільськогосподарських підприємств. За першою із них підприємство 

спеціалізується на виробництві кількох видів товарної продукції. Встановлено, 

що нині більшість господарств спеціалізуються на виробництві продукції 

рослинництва (зернових культур і соняшнику) з одночасним розвитком 

декількох суміжних галузей. Ця тенденція є визначальною. Згідно з другою 

тенденцією, господарство спеціалізується на виробництві виключно одного 

виду продукції. Такі обставини переважно зумовлюють виникнення низки 

проблем та вимагають своєчасного реагування на виклики зовнішнього бізнес-

оточення й формування відповідної маркетингової стратегії. 
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Для визначення оптимального напряму розвитку сільськогосподарського 

підприємства та формування його спеціалізації запропоновано використовувати 

економіко-математичну модель, в якій цільовою функцією визначено критерій 

оптимальності, системою змінних – питомі ваги галузей в економіці 

господарства, а система обмежень формується залежно від характеру та 

специфіки виробництва підприємства. 

У другому розділі «Стан та тенденції зміни галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств» – проаналізовано тенденції зрушень у 

сільському господарстві на макро- і мікрорівнях, визначено зміни та 

закономірності співвідношень галузей рослинництва і тваринництва у структурі 

сільськогосподарського виробництва України та Харківської області. 

Аналіз динаміки зміни обсягу валової продукції показав, що на тлі 

загального зменшення виробництва мають місце суттєві внутрішньогалузеві 

трансформації. У 2017 р. питома вага галузі рослинництва у структурі валової 

продукції в сільськогосподарських підприємствах України становила 76,4 %. 

Протягом досліджуваного періоду виявлено чітку тенденцію зменшення 

питомої ваги галузі тваринництва. Тенденції змін обсягів валової продукції в 

підприємствах Харківської області аналогічні змінам в Україні. Протягом 2000–

2017 рр. в структурі валової продукції України виявлено збільшення питомої 

ваги зернових, зернобобових і технічних культур (переважно соняшнику) і 

зменшення питомої ваги картоплі, овочів, м’яса та молока. Аналогічні тенденції  

характерні для структури посівних площ (збільшення площ посівів зернових і 

зернобобових культур до рівня 58,6 %, що на 10,0 в.п. більше, ніж у 2000 р.). 

Відмічено зростання частки підприємств у виробництві сільськогосподарської 

продукції порівняно з часткою господарств населення на макро- та мікрорівнях. 

Частка підприємств у виробництві основних видів агропродовольчої продукції 

у 2017 р. становила 60,5 %.  

Встановлено закономірності формування структури основних галузей 

рослинництва і тваринництва за природно-кліматичними зонами України. Це 

дало змогу виявити ключові фактори, що впливають на вибір спеціалізації 

підприємств та формують закономірності формування галузевої структури, до 

яких першочергово належать природно-кліматичні умови, розмір підприємств, 

рівень землекористування, сталість використання посівних площ, кількість 

культур у сівозміні та рівень фінансового забезпечення суб’єкта 

господарювання. Встановлено, що обсяг товарної продукції у лісостеповій зоні 

перевищує аналогічний показник у степовій зоні. Питома вага продукції 

рослинництва в досліджуваних зонах перевищує питому вагу тваринництва 

(перевищення в степовій зоні більше, ніж у лісостеповій: 89,5 % проти 82,1 %). 

Відповідно, в структурі товарної продукції Лісостепу питома вага продукції 

тваринництва більша, ніж Степу: 14,4 % проти 9 %. 

За результатами формування стратегічної матриці SWОТ-аналізу 

виявлено, що галузь сільського господарства в цілому має суттєвий потенціал 

для розвитку і розглядається пріоритетом у забезпеченні соціально-

економічного розвитку Харківської області.  
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Оцінка структури товарної продукції у динаміці свідчить про постійне 

підвищення спеціалізації аграрних підприємств та їх орієнтацію переважно на 

продукцію рослинництва з незначним збереженням тваринницької галузі, що 

пов’язано з різким зменшенням її рівня рентабельності. У 2017 р. у структурі 

товарної продукції в сільськогосподарських підприємствах Харківської області 

продукція рослинництва становила 89,1 %. Ідентифікацію впливу рівня 

спеціалізації на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств 

Харківської області здійснено за результатами їх групування за коефіцієнтом 

спеціалізації. Виявлено, що підвищення рівня спеціалізації зумовлює зростання 

економічної ефективності. Найбільший прибуток отримано підприємствами із 

коефіцієнтом спеціалізації 0,51–0,75 (вище середнього) (табл. 1).  

Таблиця 1 

Вплив рівня спеціалізації на ефективність виробництва  

у сільськогосподарських підприємствах Харківської області, 2017 р. 

Показник 

Група підприємств  

з коефіцієнтом спеціалізації 
В 

області 
до 0,25 0,26–0,5 0,51–0,75 0,76–1,0 

Кількість господарств у групі 211 253 55 65 584 

Вироблено на 100 га угідь, тис. грн 

товарної продукції 1668,0 1968,7 3198,3 5339,1 1990,3 

прибутку 314,7 471,4 1456,5 201,0 455,9 

Вироблено на 100 га с.-г. угідь, ц 

молока 199,4 238,9 116,1 326,2 213,6 

ВРХ у живій масі 9,3 11,3 5,8 2,0 9,7 

Вироблено на 100 га ріллі, ц 

зерна 2319,2 2168,2 1908,2 1126,7 2197,4 

соняшнику 569,9 824,3 1273,7 1324,4 744,8 

цукрових буряків 776,3 552,3 - - 608,8 

     свиней у живій масі 3,37 6,87 - - 4,55 

Рівень рентабельності виробництва 

с.-г. продукції, % 23,3 31,5 83,6 3,9 29,7 

Джерело: розраховано за даними статистичної звітності  підприємств. 

 

Встановлено, що підвищення рівня спеціалізації сприяє зростанню 

економічної ефективності діяльності підприємств, збільшення рівня виходу 

товарної продукції на 100 сільськогосподарських угідь. Розраховані 

коефіцієнти спеціалізації показали, що практично у всіх районах основними 

галузями сільськогосподарського виробництва є зернове господарство і 

вирощування олійних культур. Підвищений рівень спеціалізації на вирощуванні 

зернових і особливо соняшнику негативно впливає на дотримання сівозмін, що 

призводить до погіршення родючості, поступової деградації 

сільськогосподарських угідь. 

Розмір господарства є одним із ключових чинників формування його 

галузевої структури. Встановлено, що значний вплив на зміну структури 

товарної продукції сільськогосподарських підприємств Харківської області має 

розмір сільськогосподарських угідь. Зернові і зернобобові культури мають 

найменшу питому вагу у підприємствах з площею угідь до 500 га, найбільшу – 
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з площею в межах 500–1000 га. Питома вага соняшнику підвищується зі 

збільшенням розмірів угідь. Найменшу її величину зафіксовано у 

підприємствах з невеликою площею угідь (очевидно, що за малої площі землі 

неможливо ризикувати її якістю). Цукрові буряки займають найбільшу питому 

вагу у підприємствах з площею угідь понад 3,0 тис. га. Ці підприємства мають 

найнижчий рівень рентабельності. Найвищий рівень рентабельності мають 

підприємства з площею угідь в межах 2,5–3,0 тис. га. Акцентовано увагу на 

тому, що збільшення розмірів сільськогосподарського підприємства не завжди 

є ефективною стратегією його розвитку. Ефективнішим слід вважати 

упровадження інноваційних технології виробництва продукції. 

У третьому розділі «Удосконалення галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств» – обґрунтовано та методично 

забезпечено оптимальні параметри ефективності діяльності підприємств у 

залежності від питомої ваги тваринництва в структурі товарної продукції; 

здійснено оптимізацію та запропоновано напрями удосконалення галузевої 

структури сільськогосподарських підприємств. 

Емпіричне підтвердження впливу галузевої структури на ефективність 

діяльності сільськогосподарських підприємств отримано за результатами 

встановлення залежностей рівнів рентабельності виробництва продукції 

рослинництва і тваринництва від питомої ваги ключових підгалузей в 

загальному обсязі валової продукції. Встановлено, що на рентабельність 

рослинництва найвагоміший вплив мали технічні культури (соняшник), на 

рентабельність тваринництва – усі фактори мали негативний вплив (табл. 2). 

Таблиця 2 

Вплив галузевої структури на ефективність діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

Галузь Україна Харківська область 

Коефіцієнт 

множинної 

кореляції 

Рослинництво y1=–1246+12,1 x1+11,8x2+15,5 x3 y1=110,1–1,35 x1+0,53 x2+3,51x3 R1 = 0,81 

Тваринництво y2=3596 –34,3x6–40,1x7–38,5x8 y2 =112,1–1,95x6 –0,5x7–1,45x8 R2 = 0,87 

Примітка:  y1 – рівень рентабельності продукції рослинництва, %; y2 – рівень 

рентабельності продукції тваринництва, %; x1 – зернові і зернобобові 

культури; x2 – технічні культури; x3 – картопля, овочі, плоди і ягідництво; 

x6 – м’ясо ВРХ, свиней і птиці; x7 – молоко; x8 – яйця курячі. 

 

За допомогою рівнянь множинної регресії ідентифіковано вплив 
структури товарної продукції на рівень рентабельності виробництва у розрізі  
природно-кліматичних зон Харківської області. Усі розглянуті показники 
ефективності в обох зонах зростають за збільшення питомої ваги соняшнику, 
що пояснює невпинне зростання обсягів його виробництва. Негативно впливає 
на показники ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств 
виробництво м’яса, а виробництво молока, навпаки, має позитивний вплив: у 
лісостеповій зоні – на рівень рентабельності і виробництво валової продукції- 
на 100 га угідь, у степовій зоні – на виробництво валової продукції на 100 га 
угідь і на 1 працівника.  
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Ідентифіковано вплив кількості культур у сівозміні на ефективність 

сільськогосподарських підприємств. Розглянуто дві групи підприємств: І – 

сівозміни включають 5–10 культур; ІІ – сівозміни включають 2–4 культури. Для 

I групи показники ефективності виробництва сільськогосподарських 

підприємств зростають за підвищення рівня спеціалізації, що свідчить про 

сприятливий вплив багатопільних сівозмін на ефективність економічної 

діяльності підприємств. Для підприємств II групи підвищення показників 

ефективності виробництва слід очікувати тільки за низького рівня спеціалізації, 

тобто для підприємств з малою кількістю культур у сівозміні підвищення рівня 

спеціалізації негативно впливає на ефективність діяльності. 

Виявлено вплив спеціалізації підприємств, що мають у своїй структурі 

тваринницьку галузь, на їх ефективність (рис. 1). Понад 200 

сільськогосподарських підприємств Харківської області розділено на 3 групи 

залежно від питомої ваги галузі тваринництва.  
 

 
Рис. 1. Ефективність виробництва в залежності від рівня спеціалізації 

підприємств з питомою вагою галузі тваринництва, 2017 р.:  
а – понад 50 %; б –  в межах 20–50 %; в – до 20 %  

а 

б 

в 
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Отже, у групі підприємств, де тваринництво становить понад 50 % 

виробництва, рівень рентабельності з поглибленням спеціалізації майже лінійно 

зменшується. Збільшення питомої ваги тваринництва у галузевій структурі 

незмінно призводить до зменшення рівня рентабельності. Для підприємств з 

питомою вагою тваринництва в межах 20–50 % показники ефективності зі 

зміною рівня спеціалізації змінюються повільніше: рівень рентабельності – в 

межах 15 %, прибуток – в межах 1 тис. грн/га. За питомої ваги тваринництва до 

20 % показники ефективності збільшуються з підвищенням рівня спеціалізації, 

що пояснюється переважаючим впливом галузі рослинництва. 

За результатами прогнозування встановлено, що у 2021 р. в Україні 

матиме місце нарощування обсягів виробництва продукції рослинництва (крім 

соняшнику) і тваринництва (крім м’яса). Передбачається збільшення рівня 

рентабельності рослинництва на 8,0 в.п., порівняно із 2018 р., тваринництва – 

на 1,6 в.п. Частка тваринницької продукції в галузевій структурі підприємств 

збільшиться в Україні до 19,8 %, Харківській області – до 18,4 % (табл. 3).  

Таблиця 3 
Прогнозування ефективності діяльності та галузевих структур 

сільськогосподарських підприємств  

Показник 

Україна Харківська область 

2018 р. 

(факт) 

2021 р. 

(прогноз) 

2021р. до 

2018 р.,  

%, в.п. 

2018 р. 

(факт) 

2021 р. 

(прогноз) 

2021 р. до 

2018 р.,  

%, в.п. 

Рослинництво  

Вартість продукції,  

млрд грн 
120,0 145,2 121,0 7,1 7,5 106,1 

Галузева структура 

товарної продукції,% 
82,1 80,2 -1,9 84,1 81,6 -2,5 

Рівень рентабельності, % 43,9 51,9 8,0 45,0 46,6 1,6 

Посівні площі, тис. га 19370,0 19339,0 99,8 1652,2 1639,0 99,2 

Тваринництво  

Вартість продукції,  

млрд грн 
31,0 35,8 115,5 1,3 1,6 123,1 

Галузева структура 

товарної продукції,% 
17,9 19,8 1,9 15,9 18,4 2,5 

Рівень рентабельності,% 26,0 37,6 1,6 7,0 6,7 4,4 

Джерело: розраховано за даними статистичної звітності  підприємств. 

 

Відтак, більшість показників ефективності сільськогосподарських 

підприємств з високим рівнем спеціалізації перевищують аналогічні показники 

підприємств з низьким рівнем. За усіма видами продукції рівень собівартості є 

найнижчим для господарств із високим рівнем спеціалізації, а ціни реалізації – 

найвищими. Для усіх видів продукції собівартість є нижчою від ціни реалізації, 

крім приросту ВРХ і свиней. Це свідчить про збитковість виробництва м’яса. 

Має місце зростання рівня рентабельності виробництва продукції за умови 

підвищення коефіцієнта спеціалізації. Результати дослідження свідчать про 

переваги вузькоспеціалізованих підприємств за умови ефективного 
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виробництва продукції тваринництва та складніший характер залежностей – за 

умови виробництва продукції рослинництва. 

Для удосконалення галузевої структури сільськогосподарських 

підприємств розроблено рекомендації, які ґрунтуються на результатах 

застосування емпіричних моделей з позицій аналізування варіаційних та 

динамічних рядів і рівнянь регресії, використання симплекс-методу для пошуку 

оптимального значення показників ефективності. Розроблену методику 

оптимізації галузевої структури апробовано на прикладі підприємств 

Харківської області (табл. 4).  

Таблиця 4 

Результати оптимізації галузевих структур сільськогосподарських 

підприємств Харківської області, 2017 р. 

Показник 

Сільськогосподарське підприємство 

ДП 

«Кутузівка» 

ТОВ 

«Відрод- 

ження 

ТОВ 

«Ранок» 

ТОВ 

«Восток 

КМК» 

ТОВ 

«Федорів- 

ський» 

Виробницт-

во валової 

продукції, 

тис. грн 

фактично 

всього 123242 16550 45210 64157 132654 

росл. 59972 16550 28863 31492 94662 

твар. 63268 - 16677 32664 37992 

після 

оптимі-

зації 

всього 133319 17554 53284 69765 134683 

росл. 64786 17554 34018 32246 94779 

твар. 68533 - 19266 37519 39904 

Оптимальний  

до фактичного,  % 
108,2 106 117,8 108,7 106,5 

Прибуток 

(збиток),  

тис. грн 

фактично 

всього 32392 2314 14708 17970 16172 

росл. 12656 2314 12646 7612 10927 

твар. 19736 - -938 10358 5244 

після 

оптимі-

зації 

всього 38362 2543 20111 26594 16620 

росл. 18198 2543 17845 3564 6190 

твар. 20164 - 2266 23030 10430 

Оптимальний  

до фактичного,  % 
108,3 106 136,7 148 113 

Рівень 

рентабель-

ності вироб-

ництва, % 

фактично 

всього 44,9 18 34 45 18 

росл. 32 18 42 42,2 19,5 

твар. 60,6 - -6 47,3 28 

після 

оптимі-

зації 

всього 46,2 18,5 56 46,9 24,3 

росл. 43,8 18,5 72 13,6 14,9 

твар. 48,5 - 14,4 76,2 38,9 

Джерело: розраховано за даними статистичної звітності  підприємств. 

 

Отримані результати вказують на те, що, навіть за наявності збиткових 

галузей, запропонована оптимізація галузевої структури за дотримання 

принципів раціонального землекористування дозволяє отримати, в залежності 

від рівня спеціалізації і питомої ваги тваринництва, збільшення прибутку в 

межах 8,3–48 %, а рівня рентабельності – в межах 1,3–19 %. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає у теоретично-методичному та прикладному 

обґрунтуванні особливостей формування та вдосконалення галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств і її впливу на ефективність 

господарювання. Отримані результати дослідження дозволили сформулювати 

такі основні висновки:  

1. Теоретично доведено, що галузева структура є одним із ключових 

факторів, що певною мірою визначають ефективність сільськогосподарського 

виробництва з позицій забезпечення його екологічності, розширеного 

відтворення аграрного ресурсного потенціалу та розв’язання соціально-

економічних проблем села. Галузева структура сільськогосподарських 

підприємств передбачає поєднання у виробничій програмі виробництво різних 

видів продукції та галузей для найефективнішого використання наявних 

ресурсів підприємства та забезпечення його сталого розвитку. Оптимальне 

поєднання галузей слід вважати першочерговим завданням стратегічного 

планування суб’єкта господарювання. 

2. Управління процесами формування галузевої структури, вибору 

варіантів раціонального поєднання галузей у сільськогосподарських 

підприємствах та економічного прогнозування ефективності їх діяльності 

доцільно здійснювати за розробленим методичним підходом, який ґрунтується 

на використанні емпіричних моделей економічного зростання. Формування 

оптимальної галузевої структури підприємства і його спеціалізації 

детермінуються своєчасним урахуванням впливу екзогенних та ендогенних 

факторів, найвагомішими серед яких слід  вважати природно-кліматичні умови, 

розмір підприємства, рівень землекористування, сталість використання 

посівних площ, кількість культур у сівозміні та рівень фінансового 

забезпечення суб’єкта господарювання.  

У сільськогосподарському виробництві виявлено суттєві зміни галузевої 

структури, які проявляються у збільшенні питомої ваги галузей рослинництва і 

зменшенні тваринництва, зокрема скотарства і свинарства. Пришвидшеними 

темпами зростає виробництво зернових та олійних культур – соняшнику і 

ріпаку. Оцінку ступеня відхилень структури посівних площ від науково 

обґрунтованих норм необхідно здійснювати із застосуванням комплексного 

показника сталості використання посівних площ. Встановлено, що його 

відхилення від оптимального значною мірою здійснюється під впливом 

фактора рентабельності. 

3. Вибір оптимального рівня спеціалізації і галузевої структури 

сільськогосподарського підприємства передбачає встановлення залежності між 

поглибленням спеціалізації та ефективністю діяльності. Встановлено, що 

підвищення рівня спеціалізації позитивно впливає на ефективність виробничої 

діяльності підприємств як в Україні, так й Харківській області. Оцінка 

структури товарної продукції у динаміці свідчить про постійне підвищення 

рівня спеціалізації сільськогосподарських підприємств та їх орієнтацію 
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переважно на продукцію рослинництва з незначним збереженням 

тваринницької галузі, що пов’язано з різким зменшенням її рівня 

рентабельності. Показники ефективності виробництва групи підприємств з 

високим рівнем спеціалізації перевищують показники групи з низьким рівнем: 

товарної продукції на 1 працівника – майже удвічі, виробництво молока – у 

3,5 раза, виробництво ВРХ в живій масі – у 5,4 раза. Вузькоспеціалізовані 

господарства не завжди мають високу ефективність діяльності: в рослинництві 

– через зниження якості землі, у тваринництві – через збитковість виробництва 

продукції. Раціональним рівнем спеціалізації господарств нині є середній з 

оптимальним поєднанням галузей рослинництва і тваринництва.  

4. Для забезпечення ефективності формування галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств слід враховувати раціональне 

співвідношення розмірів земельних угідь і рівня спеціалізації. Розмір 

сільськогосподарських угідь досліджуваних підприємств Харківської області 

має значний вплив на зміну структури товарної продукції. Найменшу питому 

вагу в підприємствах з угіддями до 500 га мають зернові та зернобобові 

культури, найбільшу – з площею в межах 500–1000 га. Соняшник і цукрові 

буряки мають найбільшу питому вагу у  підприємствах з площею угідь понад 

3,0 тис. га. Найвищі результати ефективності мають підприємства з площею 

угідь 2,5–3,0 тис. га, переважно завдяки вирощуванню зернових культур та 

соняшника. 

5. Прогнозування рівня ефективності і екологічності виробництва 

сільськогосподарських підприємств пропонується здійснювати за розробленим 

методичним підходом, який ґрунтується на визначенні впливу кількості 

культур у сівозміні та сталості використання посівних площ. На ефективність 

економічної діяльності підприємств мають позитивний вплив багатопільні 

сівозміни, що свідчить про необхідність уникнення зменшення кількості 

культур у сівозміні за зростання рівня спеціалізації. Незначне підвищення 

показників ефективності виробництва для підприємств із незначною кількістю 

культур у сівозміні можливо одержати лише за низького рівня спеціалізації. 

6. Для визначення оптимальних рівнів спеціалізації підприємств із різною 

питомою вагою галузі тваринництва у структурі товарної продукції слід 

застосовувати критерій запрограмованого рівня прибутковості виробництва. 

Встановлено, що у  сільськогосподарських підприємствах, де тваринництво 

складає понад 50 % виробництва, підвищення рівня спеціалізації негативно 

впливає на рівень рентабельності та прибуток. Встановлені оптимальні рівні 

спеціалізації для груп підприємств з різною питомою вагою галузі 

тваринництва. За оптимізації кращі результати з підвищення ефективності 

діяльності характерні для підприємств з наявністю галузей рослинництва і 

тваринництва. Виведення галузі тваринництва з кризового стану має 

здійснюватися шляхом прискореного зростання поголів’я тварин і птиці та їх 

продуктивності, зміцнення кормової бази й налагодження кадрового 

забезпечення, стимулювання збільшення обсягів виробництва тваринницької 

продукції товаровиробниками різних організаційно-правових форм. 
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7. Вибір оптимальної конфігурації галузей сільськогосподарських 

підприємств забезпечується побудовою економіко-математичної моделі з 

максимізацією величини прибутку в динаміці та врахуванням принципів 

раціонального землекористування. За допомогою методу екстраполяції 

виявлено, що в Україні передбачається збільшення виробництва продукції 

основних культур (крім соняшнику) і тваринницької продукції (крім м’яса), а 

також підвищення рівня рентабельності виробництва. Здійснена оптимізація 

галузевих структур окремих господарств Харківської області з різними 

галузевими структурами вказує на те, що, навіть за наявності в них збиткових 

галузей, проте за умови дотримання принципів землекористування,  

рекомендованих сівозмін та структур, рівня урожайності культур, цін реалізації 

та поголів’я тварин, можна отримати підвищення прибутку  в межах 8,3–48 %, а 

рівня рентабельності – на 1,3–19 %. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації: 
 

1.1. Праці в іноземних наукових періодичних виданнях та наукових 

фахових виданнях України, віднесених до МНБ: 

1. Bogdanovisch O. Influence of the livestock sector on the economic 

performance of agricultural enterprises. Evropský časopis ekonomiky a 

managementu. Prague, V.5, Is.2, 2019. pp. 86–89. (0,17 друк. арк.). 

2. Богданович О. А. Вплив розмірів сільськогосподарських підприємств 

на їх галузеву структуру. Ефективна економіка. 2019. № 4. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7011 (дата звернення: 29.12.2019). 

(0,25 друк. арк.). 
 

1.2. Праці у наукових фахових виданнях України: 

3. Богданович О. А. Ефективність діяльності як чинник розмірів 

підприємства. Вісн. Харківського нац. технічного ун-ту сільського 

господарства ім. Петра Василенка. 2007. Вип. 63. С. 156–161.(0,25 друк. арк.). 

4. Богданович О. А. Дослідження галузевої структури сільськогоспо-

дарського виробництва на прикладі підприємств Харківської області. Вісн. 

Харківського нац. аграрного ун-ту ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. 

2007. № 4. С. 31–37. (0,29 друк. арк.). 

5. Богданович О. А. Тенденції організаційної і структурної зміни в 

сільському господарстві України. Вісн. Харківського нац. технічного ун-ту 

сільського господарства ім. Петра Василенка. 2008. Вип. 68. С. 279–283. 

(0,21 друк. арк.).  

6. Богданович О. А. Динаміка галузевої структури сільськогоспо-

дарського виробництва: тенденції та перспективи. Вісн. Харківського нац. 

аграрного ун-ту ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економіка АПК і природокорис-

тування. 2009. № 10. С. 229–234. (0,25 друк. арк.). 



 16 

7. Богданович О. А. Актуальність питання продовольчої безпеки. Вісн. 

Харківського нац. технічного ун-ту сільського господарства ім. Петра 

Василенка. Серія: Економічні науки. 2012. Вип. 127. С. 53–59. (0,29 друк. арк.). 

8. Богданович О. А. Дослідження галузевої структури сільського 

господарства в Україні та Харківській області. Вісн. Харківського нац. 

технічного ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка. Серія: 

Економічні науки. 2014. Вип. 149. С. 100–105. (0,25 друк. арк.). 

9. Богданович О. А. Дослідження виробництва валової продукції та 

галузевої структури сільського господарства в Україні та по регіонах. Вісн. 

Харківського нац. технічного ун-ту сільського господарства ім. Петра 

Василенка. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 161. С. 110–118. 

(0,37 друк. арк.). 

10. Богданович О. А. Динаміка зміни структури виробництва продукції 

сільського господарства. Вісн. Харківського нац. технічного ун-ту сільського 

господарства ім. Петра Василенка. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 172. 

С. 76–86. (0,46 друк. арк.). 

11. Богданович О. А. Аналіз тенденцій зміни обсягу продукції 

сільськогосподарського виробництва. Вісн. Харківського нац. технічного ун-ту 

сільського господарства ім. Петра Василенка. Серія: Економічні науки. 2016. 

Вип. 174. С.188–198. (0,45 друк. арк.). 

12. Богданович О. А. Зміни обсягу валової продукції в регіонах країни. 

Вісн. Харківського нац. технічного ун-ту сільського господарства ім. Петра 

Василенка. Серія: Економічні науки.  2016. Вип. 177. С.68–79. (0,46 друк. арк.). 

13. Богданович О. А. Методологія моделювання спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва. Вісн. Харківського нац. технічного ун-ту 

сільського господарства ім. Петра Василенка. Серія: Економічні науки. 2017. 

Вип. 186. С. 33–48. (0,66 друк. арк.). 

14. Шиян Д. В., Богданович О. А. Спеціалізація сільськогосподарського 

виробництва районів Харківської області. Вісн. Харківського нац. технічного 

ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка. Серія: Економічні науки. 

2018. Вип. 191. С. 98–109. (0,5 друк. арк.). (Особистий внесок автора:  

визначення актуальності досліджуваної проблеми, обробка і аналіз даних щодо 

спеціалізації сільськогосподарського виробництва досліджуваного регіону, 

0,25 друк. арк.). 

 

2. Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 
 

15. Богданович О. А. Продовольча безпека на регіональному рівні. 

Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: матер. 

ІІ Всеукр. наук-практ. інтернет-конф. (Харків, 20–30 трав. 2011 р.). Харків: 

ХНТУСГ, 2011.Т. 2. С.199–202. (0,17 друк. арк.). 

16. Шиян Д. В., Богданович О. А. Структура посівних площ як фактор 

сталого землекористування у сільськогосподарських підприємствах Харківської 

області. Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. матеріалів доп. 



 17 

учасн. Міжн. наук.- практ. конф. (Житомир, 19 квіт. 2013 р.). Житомир: 

Полісся, 2013. С.45–53. (0,37 друк. арк.). (Особистий внесок автора: визначено 

залежність між комплексним показником сталості використання посівних площ 

та рівнем рентабельності виробництва окремих культур у 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області та України; 

0,18 друк. арк.). 

17. Богданович О. А. Отраслевая структура и специализация как 

показатели повышения эффективности производства в сельском хозяйстве 

Инновации. Креативность Лидерство: Современные ресурсы глобальной 

экономики: сб. трудов Междунар. экономического форума студентов, 

магистрантов и аспирантов. (Омск, 4–5 дек. 2014 г.). Омск: ОГУ 

им. Ф. М. Достоевского, 2014. С. 339–341. (0,12 друк. арк.). 

18. Антощенкова В. В., Богданович О. А. Споживання основних 

продуктів харчування як чинник економічного потенціалу аграрного сектору. 

Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та 

практика реалізації: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Херсон, 6–

7 квіт. 2017 р.). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. С. 17–19. (0,12 друк. арк.). 

(Особистий внесок автора:  аналітична обробка даних; 0,06 друк. арк.). 

19. Антощенкова В. В., Богданович О. А. Проблеми та перспективи 

агросектору в Україні. Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, 

перспективи: матер. VIII Міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 7 квіт. 2017 р.). 

Харків: ХНТУСГ, 2017. Т.1. С. 25–28. (0,16 друк. арк.). (Особистий внесок 

автора: обґрунтовано перспективи розвитку аграрного сектору економіки з 

позицій поглибленого аналізу та ідентифікації ключових проблем; 

0,08 друк. арк.). 

20. Богданович О. А., Шиян Д. В. Вплив рівня спеціалізації на 

ефективність виробництва сільськогосподарських підприємств. Корпоративне 

управління: стратегії, технології, процеси: матер. II Міжнар. наук. конф. 

(Лейпциг, 26 жов. 2018 р.). Німеччина, Лейпциг: Університет Лейпцигу, 2018. 

С. 124–127. (0,17 друк. арк.). (Особистий внесок автора: здійснено 

аналізування впливу рівня спеціалізації на зміну показників ефективності 

сільськогосподарського виробництва в підприємствах Харківської області; 

0,08 друк. арк.). 

21. Богданович О. А. Закономірності формування та вдосконалення 

галузевої структури сільськогосподарських підприємств. Сучасні проблеми 

економіки та фінансів: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жов. 

2018 р.). Київ: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2018. С. 51–53. (0,12 друк. арк.). 

22. Богданович О. А. Розміри підприємств як чинник формування 

аграрної галузевої структури. Сучасні методи підвищення ефективності 

використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної 

економіки: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 26 січ. 2019 р. Львів: 

ГО «Львівська економічна фундація», 2019. С.100–103. (0,18 друк. арк.). 

 

 



 18 

АНОТАЦІЯ 
 

Богданович О. А. Формування та вдосконалення галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Житомирський національний агроекологічний 

університет Міністерства освіти і науки України, Житомир, 2020. 

Досліджено теоретико-методичні положення і розроблено практичні 

рекомендації щодо формування та вдосконалення галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств. Розроблено методичний підхід до 

визначення впливу кількості культур у сівозміні та сталості використання 

посівних площ на рівень ефективності виробництва. Визначено особливості 

впливу факторів розміру підприємства на формування галузевої структури. 

Оцінено вплив рівня спеціалізації та природно-кліматичних факторів на 

формування ефективності виробництва. Обґрунтовано параметри ефективності 

діяльності підприємств у залежності від питомої ваги тваринництва в структурі 

товарної продукції. Здійснено оптимізацію галузевої структури 

сільгосппідприємств, виходячи з технологічних умов виробництва, максимізації 

прибутку та принципів раціонального землекористування. 

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, галузева структура, 

ефективність виробництва, спеціалізація, оптимізація. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Богданович О. А. Формирование и усовершенствование отраслевой 

структуры сельскохозяйственных предприятий. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Житомирский национальный агроэкологичес-

кий университет Министерства образования и науки Украины, Житомир, 2020. 

Исследованы теоретико-методические положения и разработаны 

практические рекомендации относительно формирования и совершенствования 

отраслевой структуры сельскохозяйственных предприятий. Разработан 

методический подход к определению влияния количества культур в севообороте 

и устойчивого использования посевных площадей на уровень эффективности 

производства. Определены особенности влияния факторов размера предприятия 

на формирование отраслевой структуры. Дана оценка влияния уровня 

специализации и природно-климатических факторов на формирование 

эффективности производства. Обоснованы параметры эффективности деятельности 

предприятий в зависимости от удельного веса животноводства в структуре 

товарной продукции. Осуществлена оптимизация отраслевой структуры 

сельхозпредприятий, исходя из технологических условий производства, 

максимизации прибыли и принципов рационального землепользования. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, отраслевая 

структура, эффективность производства, специализация, оптимизация. 
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SUMMARY 
 

Bogdanovich O. A. Formation and improvement of sectoral structure of 

agricultural enterprises. – Manuscript.  

The thesis for a Candidate degree in Economics, in specialty 08.00.04 - 

Economics and Management of Enterprises (according to the types of economic 

activities). – Zhytomyr National Agroecological University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2020. 

Theoretical and methodological statements have been researched and practical 

recommendations for the formation and improvement of the branch structure of 

agricultural enterprises have been developed. The interpretation of the concept of 

“sectoral structure of agricultural enterprises”, which, unlike the existing ones, 

involves the combination in the agricultural enterprise production program the output 

of different types of products and industries for the most efficient use of available 

enterprise resources and ensure its stabilized development have been improved. It 

was substantiated that the rational combination of industries is considered one of the 

most difficult tasks for strategic planning, which is caused by the possibility of 

various industries combinations within the enterprise from the standpoint of its 

optimal level formation. In addition, the importance of opposite trends such as the 

specialization of the production and maintenance of a multi-sector economy should 

be considered. 

The methodological approach to improving the management of the process on 

forming an industry structure, finding a rational combination of industries in 

agricultural enterprises and economic forecasting of the their activity effectiveness 

using empirical models was extended. It was demonstrated that the formation of the 

optimal sectoral enterprise structure and its specialization was determined by timely 

consideration of the influence of exogenous and endogenous factors, the most 

important among them were natural and climatic conditions, the size of the 

enterprise, the level of land use, the constant use of acreage, the number of crops in 

crop rotation and the level of financial security management should be considered. 

It was grounded theoretically and provided methodologically the determination 

of the optimal levels of agricultural enterprises specialization with different share of 

livestock industry in the commodity products structure on the basis of the 

programmed level of profitability of production. It was found that for the agricultural 

enterprises, where livestock accounted for more than 50 % of production, increasing 

the level of specialization had a negative impact on the level of profitability and 

profit. Optimal levels of specialization for groups of enterprises with different 

livestock industry share  have been established. Due to optimization, the best results 

in improving the efficiency of activity were the characteristic of enterprises with the 

presence of the crop and livestock industries. The withdrawal of the livestock 

industry from the crisis should be achieved through accelerated growth in livestock 

and poultry production and productivity; strengthening of the forage base and 

establishment of staff support; stimulation of the output of livestock products 

extention by producers of various organizational and legal forms. 
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It was proposed to predict the efficiency and environmental friendliness level 

of agricultural enterprises by the developed methodological approach, which was 

based on determining the impact of crop production in crop rotation and the 

sustainability of the use of sown areas. Multiple crop rotations had a positive impact 

on the efficiency of enterprise economic activity, which indicated the need to avoid 

the reduction of crop rotation in the crop rotation as the level of specialization 

increases. 

The rational correlation between the square of a land and the level of 

specialization for managing the process on forming the optimal agricultural 

enterprises sectoral structure was grounded. The agricultural lands square of the 

studied enterprises of Kharkiv region had a significant influence on the change in the 

structure of commodity products. Cereals and leguminous crops had the lowest share 

in enterprises with the lands up to 500 hectares, the largest one with an area of 500–

1000 hectares. Enterprises with a land area of 2,5–3,0 thousand hectares had the 

highest efficiency results, mainly due to the cultivation of crops and sunflower. 

The proposals on taking into account of modern peculiarities for the choice of 

the specialization level and the the agricultural enterprise branch structure had been 

developed, which provided for establishing the relationship between the extending of 

the specialization and the efficiency of the activity. It was established that increasing 

the level of specialization had a positive effect on the efficiency of enterprises 

production activity both in Ukraine and in Kharkiv region. Assessment of the 

structure of commodity products in the dynamics indicated an increase in the level of 

enterprises specialization and their focus on crop production with the preservation of 

the animal industry. It was revealed that highly specialized farms did not always have 

high efficiency of activity: in crop production due to the decrease in the quality of 

land, in animal husbandry because of the loss of production. 

It was proved that the choice of the optimal configuration of agricultural 

enterprises branches was ensured by the construction of economic and mathematical 

model with maximization of the magnitude of profit in the dynamics and taking into 

account the principles of rational land use., it was revealed using the extrapolation 

method that in Ukraine it was envisaged increasing production of basic crops and 

livestock products, as well as increasing the level of production profitability. 

Optimization of individual farms sectoral structures in Kharkiv region with different 

sectoral structures indicated that even at the presence of loss-making industries, but 

under the condition of maintainance of the land use principles, the recommended crop 

rotation and structures, crop yields, sales prices and livestock, profit margins of 8,3–

48 % and a profit margin of 1,3–19% could be obtained. 

Keywords: agricultural enterprise, branch structure, production efficiency, 

specialization, optimization. 
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