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АНОТАЦІЯ 

Богданович О.А. Формування і вдосконалення галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств.  ̶ Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04  ̶ економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) (051  ̶ Економіка). – 

Харківський національний технічний університет сільського господарства 

імені Петра Василенка, Житомирський національний агроекологічний 

університет Міністерства освіти і науки України, Житомир, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена дослідженню та обґрунтуванню 

теоретико-методологічних положень по удосконаленню галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств. Ефективність виробництва 

сільськогосподарської продукції підприємством значною мірою залежить від 

складу і співвідношення галузей. Поєднання галузей у сільськогосподарських 

підприємствах потребує постійного удосконалення та коригування. 

В теоретичному розділі роботи  ̶  досліджено теоретико-методичні 

положення і розроблено практичні рекомендації щодо формування та 

вдосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств. 

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. Обґрунтовано, що 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 рівня. Крім того, слід зважати на вагомість протилежних 
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тенденцій – спеціалізацію виробництва і ведення багатогалузевого 

господарства. 

Поглиблено методичний підхід до удосконалення управління процесом 

формування галузевої структури, пошуку раціонального поєднання галузей в 

сільськогосподарських підприємствах та економічного прогнозування 

ефективності їх діяльності з використанням емпіричних моделей. Доведено, 

що формування оптимальної галузевої структури підприємства і його 

спеціалізації детермінується 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 в сівозміні та рівень 

фінансового забезпечення суб’єкта господарювання. 

Проаналізовано показники, що характеризують рівень спеціалізації 

підприємства. Виявлено дві тенденції розвитку спеціалізації 

сільськогосподарських підприємств: виробництво кількох видів товарної 

продукції (частіше рослинницької: зернові культури та соняшник) і 

виробництво одного виду продукції на промисловій основі з широкими 

міжгосподарськими зв’язками і кооперуванням.  

Для визначення оптимального напрямку розвитку 

сільськогосподарського підприємства, його оптимальної спеціалізації, тобто 

такої структури виробництва, яка б сприяла в даних умовах ефективному 

використанню землі, праці, техніки та інших засобів виробництва, дозволяла 

б отримати максимум продукції при даних ресурсах і забезпечувала мінімум 

витрат на одиницю продукції, розглянута математична модель з цільовою 

функцією, системою змінних і системою обмежень. Рішення моделі 

пропонується виконувати за допомогою симплекс-методу. 

В аналітичній частині дослідження  ̶  розглянуто основні 

закономірності зміни галузевої структури сільськогосподарських 

підприємств України і Харківської області. Розроблені принципи розміщення 

основних галузей рослинництва і тваринництва. Визначено показник, який 
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характеризує склад і співвідношення всіх галузей незалежно від напрямку 

використання їх продукції  ̶  структура валової продукції. Виконано 

детальний аналіз основних чинників, що впливають на розвиток галузей 

сільського господарства: природно-кліматичних умов, спеціалізації і 

концентрації виробництва, науково-технічного прогресу та інноваційного 

розвитку окремих галузей, економічної політики держави в області 

забезпечення населення продовольством, кон'юнктури ринку. 

Досліджено зміну в спеціалізації районів Харківської області в період 

2015 ̶ 2017 рр.: розраховано питомі ваги головних галузей спеціалізації і їх 

ранг, визначено коефіцієнти спеціалізації та галузі спеціалізації районів. 

Виявлено, що в сільському господарстві кожного району Харківської області 

можна виділити по 2 галузі спеціалізації, майже у всіх районах основними 

галузями сільськогосподарського виробництва є зернове господарство і 

вирощування олійних культур при загальній тенденції зменшення 

коефіцієнта спеціалізації. 

Обґрунтовано раціональне співвідношення розмірів земельних угідь і 

рівня спеціалізації для управління процесом формування оптимальної 

галузевої структури сільськогосподарських підприємств. 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. Найвищі результати 

ефективності мають підприємства з площею угідь 2,5–3,0 тис. га, переважно 

завдяки вирощуванню зернових культур та соняшника. 

Розроблено пропозиції щодо врахування сучасних особливостей 

вибору рівня спеціалізації і галузевої структури сільськогосподарського 

підприємства, які передбачають 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 
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товарної продукції у динаміці свідчить про підвищення рівня спеціалізації 

підприємств та їх орієнтацію на продукцію рослинництва зі збереженням 

тваринницької галузі. Виявлено, що вузькоспеціалізовані господарства не 

завжди мають високу ефективність діяльності: в рослинництві – через 

зниження якості землі, у тваринництві – через збитковість виробництва 

продукції.  

В рекомендаційній частині дослідження  ̶  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. 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. 

Прогнозування рівня ефективності і екологічності виробництва 

сільськогосподарських підприємств пропонується здійснювати за 

розробленим методичним підходом, який ґрунтується на визначенні впливу 

кількості культур в сівозміні та сталості використання посівних площ. На 

ефективність економічної діяльності підприємств мають позитивний вплив 

багатопільні сівозміни, що свідчить про необхідність уникнення зменшення 

кількості культур в сівозміні за зростання рівня спеціалізації. 
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Проаналізовані результати діяльності підприємств Харківської області 

виявили вплив рівня спеціалізації на ефективність їх виробництва за трьома 

показниками: рівень рентабельності виробництва; валова продукція на 100 га 

сільськогосподарських угідь; валова продукція на одного працівника 

підприємства. 

Проаналізовано тенденції та причини занепаду важливої галузі 

сільського господарства  ̶ тваринництва. Досліджено вплив спеціалізації 

сільськогосподарських підприємств, що мають у своїй структурі 

тваринницьку галузь, на ефективність їхнього виробництва. За критерії 

ефективності прийняті рівень рентабельності виробництва і прибуток, 

одержаний підприємством на 1 га угідь. В групі підприємств, де 

тваринництво складає більше ніж половину виробництва, рівень 

рентабельності з поглибленням спеціалізації зменшується, прибуток на 1 га 

угідь має оптимальне значення при коефіцієнті спеціалізації 0,6. У групі 

підприємств із невисоким рівнем спеціалізації показники дещо зменшуються, 

досягаючи мінімального значення при коефіцієнті спеціалізації 0,4, потім 

різко збільшуються при підвищенні рівня спеціалізації, що пояснюється 

переважним впливом галузі рослинництва. Оптимальне поєднання галузей 

підприємства дозволяє пом’якшити вплив збитковості галузі тваринництва. 

Доведено, що 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 і тваринницької продукції, 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 
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реалізації та поголів’я тварин, можна отримати підвищення прибутку  в 

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

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, галузева 

структура, ефективність виробництва, спеціалізація, оптимізація. 

 

ABSTRACT 

 

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

agricultural enterprises. — Qualifying scientific work on rights of the 

manuscript.  

Dissertation for the Degree of a Candidate of Economic Sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 08.00.04 — Economics and Management of Enterprises 

(by the types of economic activity) (051 — Economy). — Kharkiv Petro 

Vasilenko National Technical University of Agriculture, Zhytomyr National 

Agroecological University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Zhytomyr, 2019. 

The dissertation is devoted to the research and substantiation of theoretical 

and methodological provisions on the improvement of the branch structure of 

agricultural enterprises. The efficiency of agricultural production by an enterprise 

depends to a large extent on the composition and ratio of industries, their 

combination requires constant improvement and adjustment. 

The theoretical section of the work presents the 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 
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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. 

The indicators characterizing the level of specialization of the enterprise are 

analyzed. Two trends in the development of agricultural specialization were 

identified: the production of several types of marketable products (more often 

crops: cereals and sunflowers) and the production of one type of production on an 

industrial basis with broad inter-farm ties and cooperation. 

To determine the optimal direction of development of an agricultural 

enterprise, its optimal specialization, that is, such a structure of production, which 

would contribute in these conditions to the effective use of land, labor, machinery 

and other means of production, would allow to obtain the maximum production at 

these resources and to ensure the minimum cost per unit of production , the 

mathematical model with the objective function, system of variables and system of 

restrictions is considered. The model solution is proposed to be executed using the 

simplex method. 

The analytical part of the study presents the basic regularities of change of 

branch structure of agricultural enterprises of Ukraine and Kharkiv region are 

considered. Principles of location of the main branches of plant and animal 
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husbandry are developed. The indicator that characterizes the composition and 

ratio of all industries, regardless of the direction of use of their products - the 

structure of gross output. A detailed analysis of the main factors affecting the 

development of agricultural sectors: natural and climatic conditions, specialization 

and concentration of production, scientific and technological progress and 

innovative development of individual industries, economic policy of the state in 

the field of providing food to the population, market conditions. 

Changes in the specialization of districts of Kharkiv region in the period 

2015 ̶ 2017 were investigated: the specific weights of the main branches of 

specialization and their rank were calculated, the coefficients of specialization and 

the area of specialization of districts were determined. It is revealed that in 

agriculture of each district of Kharkiv region it is possible to allocate on 2 branches 

of specialization, in almost all areas the main branches of agricultural production 

are grain economy and oilseed cultivation at the general tendency of decrease of 

specialization coefficient. 

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 
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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. 

The recommendation part of the study 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. 

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 analyzed results of the enterprises of Kharkiv region revealed the 

influence of the level of specialization on the efficiency of their production by 
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three indicators: the level of profitability of production; gross production per 100 

hectares of agricultural land; gross output per employee of the enterprise. 

Trends and causes of decline of an important branch of agriculture - animal 

husbandry are analyzed. The influence of specialization of agricultural enterprises 

with the livestock industry structure on the efficiency of their production is 

investigated. According to the efficiency criteria, the level of profitability of 

production and the profit received by the enterprise per 1 ha of land were taken. In 

the group of enterprises where livestock is more than half of the production, the 

level of profitability with the deepening of specialization decreases, the profit per 1 

ha of land is optimal with a specialization coefficient of 0.6. In the group of 

enterprises with a low level of specialization, the indicators decrease somewhat, 

reaching a minimum value with a specialization coefficient of 0.4, then increase 

sharply with the increase in the level of specialization, which is explained by the 

predominant influence of the crop industry. The optimum combination of 

industries allows to mitigate the impact of the loss of livestock industry. 

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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ВСТУП 

 

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 
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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 тенденцій зміни обсягів валової продукції сільського 

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 

обгрунтовано напрями раціонального поєднання галузей 

сільськогосподарського виробництва.  

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток 

наукових основ та удосконалення практичних рекомендацій щодо  

формування та оптимізації галузевої структури виробництва 

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;  
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 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 в 

залежності від питомої ваги тваринництва в структурі товарної 

продукції; 

 здійснити оптимізацію галузевої структури конкретних 

сільськогосподарських підприємств, виходячи з сучасних 

технологічних умов виробництва, максимізації величини прибутку та 

принципів раціонального землекористування. 

Об’єктом дослідження є процес формування та удосконалення 

галузевої структури в сільськогосподарських підприємствах 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 
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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;  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 сектора 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 підприємств, 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:  



21 

 

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 в 

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; 

дістали подальшого розвитку: 

 методичний підхід до визначення впливу кількості культур в 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 
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підприємства, які передбачають встановлення залежності між 

поглибленням спеціалізації та ефективністю діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дослідження можуть бути використані для подальшого поглиблення як 

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 використовуються відділом агропромислового 

розвитку Харківської районної державної адміністрації при обґрунтуванні 

шляхів розвитку аграрних підприємств району (довідка № 01-02-07/106 від 

09.11.2018 р.).  

Наукові рекомендації автора 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 року), ДП «Дослідне господарство «Кутузівка» Харківського 

району (довідка № 227 від 08.11.2018 року).  

Основні теоретичні, методичні і 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 і соціально-трудові відносини» (довідка 

№ 271/18 від 05.12.2018 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням. Результати, які викладено в дисертації та 

виносяться на захист, отримані автором особисто. Вони полягають в 
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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 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.). 
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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 зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (210 

найменувань), додатків. Основний текст викладено на 175 сторінках, містить 

37 таблиць та 15 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ  

        СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК  

                       ФАКТОРУ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

 

1.1. Роль і місце галузевої структури виробництва в забезпеченні 

рівня його ефективності 

 

Ефективність роботи кожного підприємства – це досягнення загальних 

і окремих результатів від оптимального використання всіх ресурсів. 

Насамперед, це залежність від структури виробництва, яка визначає його 

внутрішню побудову, тобто склад його основних елементів, а також 

співвідношення та взаємозв'язки між ними. Багатогалузевий характер 

виробництва сільськогосподарських підприємств потребує науково 

обґрунтованої структури. Підприємства й організації групуються за видами 

господарської діяльності і за розміщенням на території. Галузь  ̶  сукупність 

господарських одиниць, які виробляють якісно однорідну продукцію або 

задовольняють певні однорідні потреби суспільства. Галузева структура 

виявляє на які галузі поділяється виробництво господарства та співвідношення 

між ними.  

Зміни, які відбуваються в сільському господарстві у зв’язку з 

проведенням аграрної реформи, вимагають динамічних перетворень для 

створення раціональної ефективної галузевої структури виробництва. В 

зв’язку з цим для сільськогосподарського підприємства необхідно визначити: 

цілі, обсяги випуску продукції, рівень спеціалізації, співвідношення між 

пропорційністю структурних ланок підприємства [4, с.2]. Ще наприкінці 

минулого століття Україна стала на шлях радикальних соціально-

економічних і політичних перетворень. Проведені трансформаційні зміни в 

аграрному секторі не забезпечили досягнення очікуваних результатів: 
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перехід до ринкових відносин вплинув не тільки на перебудову 

господарського механізму, але і на саму спеціалізацію підприємств. Тому 

було створено сільськогосподарські підприємства, що засновані на різних 

формах власності [1 ̶ 7].  

Для виводу сучасних агропідприємств зі складного фінансового 

становища, необхідно удосконалити структуру їх виробництва. Важливу роль 

в цьому процесі набуває комплекс організаційно-економічних змін у 

діяльності сільськогосподарських підприємств, спрямованих на її 

вдосконалення, як передумову налагодження сталого розвитку агробізнесу.  

Галузеву структуру виробництва в АПК слід розглядати як економічну 

категорію, що характеризує співвідношення обсягів виробництва певних 

видів продукції, кількісні та якісні параметри розміщення та взаємозв’язок 

між окремими галузями й підгалузями, які в сукупності формують систему 

сільськогосподарського виробництва підприємства. В сучасних ринкових 

умовах господарювання потрібна критична переоцінка сформованої галузевої 

структури сільського господарства з метою її пристосованості до сучасної 

господарської ситуації країни [8 ̶ 17]. 

Сільське господарство включає багато галузей, з яких основними є 

рослинництво і тваринництво. До складу галузі рослинництва входять такі 

підгалузі: рільництво, овочівництво, садівництво, виноградарство. У свою 

чергу підгалузь рільництва поділяється на зерновиробництво, буряківництво, 

льонарство, хмелярство, кормовиробництво тощо. До галузі тваринництва  

відносять такі підгалузі як скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, 

конярство. Підгалузь скотарства  поділяється на молочне скотарство, 

молочно-м'ясне, м'ясо-молочне, м'ясне. Кожне сільськогосподарське 

підприємство, як правило, розвиває кілька галузей. Залежно від економічної 

ролі, яку підприємства відіграють у процесі виробництва, галузі поділяють на 

головні, додаткові й підсобні. До головних (їх ще називають галузями 

спеціалізації) відносять галузі, які формують виробничий напрям 

підприємства, його спеціалізацію. Тому від раціонального поєднання галузей 
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в сільськогосподарському підприємстві значною мірою залежать результати 

його виробничої діяльності. 

При визначенні галузевої структури підприємства бажано оперувати 

даними за 5 ̶ 10 років, що дає змогу уникнути випадкових відхилень, 

спричинених впливом погодних умов, в одержаних результатах. Рівень 

економічної ефективності діяльності підприємства залежить від багатьох 

чинників і умов. Одним з основних чинників, що мають вплив на галузеву 

структуру, є економічна ефективність виробництва сільськогосподарської 

продукції. До інших чинників підвищення економічної ефективності можна 

віднести: зростання продуктивності праці й зниження собівартості продукції; 

зниження фондомісткості та матеріаломісткості виробництва; раціональне 

використання природних ресурсів [18, с. 32; 19, с. 96; 20, с. 165 ̶ 167]. 

Економічна ефективність, як вважає В. Андрійчук,  це результативність 

певного процесу, який вимірюється співвідношенням між отриманим 

результатом та витратами, що його спричинили. Ефект (результат) 

виробництва виражається в обсязі валової та кінцевої продукції, валового 

доходу і прибутку. Про рівень ефективності виробництва свідчить 

співвідношення розміру ефекту з витратами виробничих ресурсів. 

Результативність сільськогосподарського виробництва визначається багатьма 

умовами, що робить задачу формування і раціонального поєднання галузей 

на рівні підприємства складною і багатоваріантною [21, с. 543; 22, с. 684]. 

На думку П. Канінського, вся діяльність підприємства спрямовується, 

насамперед, на створення необхідних умов для успішного розвитку головних 

галузей, оскільки від рівня ефективності їх функціонування залежить 

загальний економічний стан господарства. Водночас кожне підприємство 

розвиває додаткові галузі, які мають, як правило, товарне значення. Основна 

їх функція полягає в тому, щоб підвищити доходність підприємства, 

створити необхідні умови для успішного розвитку головної галузі, 

забезпечити найповніше використання матеріальних ресурсів і робочої сили, 

пом’якшити сезонність виробництва. Наприклад, в умовах Лісостепу в 
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підприємствах зерно-буряково-молочного напряму додатковими галузями 

можуть бути садівництво або овочівництво, вівчарство і т. ін. [23, с. 30; 24, 

с. 11 ̶12]. 

Для самозабезпечення певними видами сільськогосподарської 

продукції аграрні підприємства нерідко розвивають підсобні 

сільськогосподарські галузі, що мають незначне товарне значення 

(наприклад, свинарство і птахівництво  ̶ для забезпечення працівників 

господарства приплодом і своїм громадським харчуванням). Підсобні галузі 

можуть бути представлені несільськогосподарськими виробництвами, 

наприклад, місцевими промислами, виробництвом будівельних матеріалів, 

виробництвом з перероблення сільськогосподарської продукції тощо. Вони 

можуть мати товарне значення і розвиватися з метою раціонального 

використання трудових та інших ресурсів, одержання додаткового доходу і 

нерідко для самозабезпечення [25, с. 32]. 

Частина товарної продукції аграрних підприємств споживається в 

процесі виробництва іншими галузями, насамперед, головними. Тому для 

оцінки галузевої структури кожного підприємства використовується 

показник   ̶ структура валової продукції, яка визначається діленням вартості 

продукції в співставних цінах, одержаної від певної галузі, на загальний 

обсяг валової продукції підприємства, який характеризує склад і 

співвідношення всіх галузей незалежно від каналу використання їх продукції. 

Додатковими показниками галузевої структури підприємства є структура 

трудових і матеріально-грошових витрат.  

За показником структури валової продукції можна судити про роль 

окремих галузей у виконанні виробничої програми господарства і 

формуванні її товарного фонду. З підвищенням питомої ваги тієї або іншої 

галузі в структурі валової продукції зростає її значення для економіки 

підприємства. В результаті порівняння показників структур валової і 

товарної продукції одержують інформацію про місце галузей, які не мають 

товарного значення і продукція яких використовується для виробничого 
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споживання комерційними галузями. Наприклад, у спеціалізованих 

відгодівельних підприємствах велике значення для функціонування головної 

галузі має галузь кормовиробництва. В структурі товарної продукції вона 

зовсім не знаходить свого зображення, тоді як у структурі валової продукції 

її частка нерідко сягає значного відсотка [26, с. 28]. 

Економічна ефективність виробництва виступає своєрідним 

індикатором, за допомогою якого підприємства орієнтуються у виборі 

виробничих ресурсів, визначають резерви виробництва, аналізують роботу 

виробничих підрозділів та планують стратегічний напрям роботи 

підприємства в майбутньому. Стосовно до визначення економічної 

ефективністі сільськогосподарського виробництва, то її розглядають як 

досягнення найкращих результатів у одержанні певної кількості продукції з 1 

га земельної площі чи від однієї голови худоби при найменших затратах 

праці і коштів, а також визначають на різних рівнях: економічна 

ефективність виробництва окремих галузей сільського господарства, 

виробництва в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, 

їх об’єднаннях та внутрішньогосподарських підрозділах, виробництва 

окремих культур, продуктів, послуг, впровадження у виробництво 

інноваційних технологій. Залежно від цього використовують різні економічні 

показники [27, с. 103 ̶ 106; 28 ̶ 30]. 

Найчастіше  ефективність сільськогосподарського виробництва 

оцінюється натуральними показниками: урожайністю сільськогосподарських 

культур і продуктивністю тварин. Висока урожайність забезпечує 

виробництво необхідного обсягу сільськогосподарської продукції та 

безпосередньо впливає на інші показники господарювання: на рівень 

продуктивності тварин, на рівень та ефективність використання землі як 

головного засобу виробництва. Однак слід відзначити, що натуральні 

показники не повністю  характеризують ефективність виробництва і не 

показують сукупних затрат праці, які забезпечили їхнє одержання. 

Ефективність процесу виробництва продукції забезпечують працівники 
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матеріального виробництва, основні й оборотні фонди, здійснюються інші 

матеріальні витрати. Однакову урожайність можна одержати при різних 

затратах праці та засобів або при однаковій урожайності може бути різна 

якість продукції, що в кінцевому підсумку позначається на ефективності 

виробництва. 

Для забезпечення об'єктивності оцінки діяльності підприємства і 

порівняння затрат і результатів виробництва, обсяг виробленого продукту 

виражається вартісною формою. Найпоширенішими вартісними показниками 

ефективності діяльності підприємства приймаються обсяг валової й товарної 

продукції, розмір поточних витрат і фондових вкладень, дохідність 

виробництва. За допомогою цих показників можна визначити продуктивність 

праці, фондовіддачу, матеріаломісткість, обчислити валовий і чистий дохід, а 

також рівень рентабельності. 

В. Месель-Веселяк [31, с. 37] і М. Малік [32, с. 15] вважають, що 

галузева структура сільськогосподарських підприємств є складним і 

багатоплановим явищем. Формування і зміна галузевої структури як 

закономірний процес розвитку суспільного поділу праці визначаються 

сукупністю дії найрізноманітніших факторів, а також особливостями 

економічної системи виробництва.  

За роки ринкових трансформацій у сільському господарстві України 

посилилася структурна і технологічна розбалансованість виробництва. Попри 

деякі позитивні зрушення в останні роки, структура сільськогосподарських 

підприємств залишається деформованою і занадто інертною. 

Сільськогосподарське виробництво характеризується процесами 

деіндустріалізації праці і зниженням рівня концентрації виробництва в 

окремих галузях, значним рівнем залежності від зовнішніх ринків. Завдання 

створення оптимальної галузевої структури сільського господарства у цілому 

і окремих сільськогосподарських підприємств, закономірності її формування 

й шляхи удосконалення є однією найважливіших проблем аграрної 

економічної науки. Аналіз галузевих структур сільськогосподарських 
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підприємств показує, що ефективність виробництва сільськогосподарської 

продукції і діяльності підприємства в цілому значною мірою залежить від 

складу і співвідношення галузей.  

Найбільш відчутне різке скорочення обсягів виробництва продукції 

тваринництва і зниження її питомої ваги у структурі валової та товарної 

продукції сільського господарства. Скотарство, свинарство, птахівництво, 

вівчарство тепер в багатьох підприємствах не являються галузями 

спеціалізації. Це призвело до зменшення обсягів продукції вітчизняного 

виробництва на продовольчому ринку, особливо тваринницької продукції. У 

свою чергу це також стало причиною зростання цін, падіння споживчого 

попиту населення та різкого зменшення споживання харчових продуктів, а 

також збільшення імпорту продукції, що становить загрозу національній 

продовольчій безпеці країни.  

Головною проблемою всієї економічної стратегії тваринництва є 

рентабельність виробництва. О. Островерх звернула увагу на те, що навіть за 

умов поліпшення ситуації на ринку сільськогосподарської продукції, 

реалізація продукції тваринництва не є вигідною для товаровиробника, вона 

в цілому негативно впливає на економіку господарства. Є ствердження, що 

виробляти зерно і соняшник на продаж навіть за низької врожайності значно 

простіше і вигідніше, ніж відгодовувати худобу, особливо на покупних 

концентрованих кормах [33, с. 210]. С. Кальченко вважає, що виробництво 

продукції тваринництва в особистих селянських господарствах має значні 

перспективи і пропонує методику для визначення рівня ефективності цього 

виробництва і шляхи її підвищення [34, с. 298]. На думку С. Азізова: 

«…причиною такого різкого спаду обсягу і ефективності виробництва 

продукції тваринництва…це помилки, недоліки допущені як на макро-, так і 

мікрорівнях. Багато питань стабілізації й підвищення ефективності 

тваринництва (відтворення і збереження поголів’я, підвищення 

продуктивності тварин, скорочення виробничих витрат на одиницю 

продукції, поліпшення якості продукції та зростання дохідності галузі) 
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повинні вирішуватися на мікрорівні тобто в підприємствах на основі 

раціональної організації кожної галузі відповідно до зонального розміщення, 

спеціалізацієї та їх специфічних особливостей» [35, с. 14 ̶15]. 

З підвищенням питомої ваги тваринництва в господарствах рівень 

використання землі підвищується – таку закономірність виявила Н. Статівка. 

Показники рівня рентабельності виробництва змінюються в протилежному 

напрямі незважаючи на те, що зі зменшенням виробництва продукції 

тваринництва рівень збитковості істотно зменшується. Основною причиною 

є те, що галузь рослинництва значно більш прибуткова і збільшення її 

питомої ваги обумовлює загальну прибутковість виробництва. Виникає 

суперечність: з одного боку необхідно збільшувати виробництво продукції 

тваринництва, з іншого це зумовлює погіршення фінансового стану 

виробників [36, с. 219]. 

Такий напрямок формування галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств незмінно призводить до обмеженості 

виробництва, низької конкурентоздатності та ефективності. Необхідно 

зазначити, що досить тривалий період економічні дослідження у цій 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. 

Однією з особливостей діяльності сучасних агроформувань  є кількісна 

і якісна недосконалість галузевої структури виробництва, що спричиняє 

випуск неконкурентоспроможної продукції. Ця проблема особливо актуальна 

в умовах зростання конкуренції на аграрному ринку, що ускладнює для 

виробника процес реалізації продукції та, відповідно, погіршує його 

фінансове становище. Тому важливого значення набуває розробка 

теоретичних засад удосконалення організаційно-виробничого механізму 

функціонування сільськогосподарських підприємств і практичних 
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пропозицій щодо оптимізації галузевої структури виробництва з урахуванням 

комплексу економічних, соціальних, природних та екологічних факторів. 

Галузева структура сільськогосподарського виробництва на макро- і 

мікрорівнях була предметом наукових досліджень багатьох авторів. В. 

Амбросов, Х. Бергман, П. Гайдуцький, П. Саблук вважають, що майбутнє 

сільського господарства не за дрібнотоварними виробництвами, а за 

великими та середніми за розміром товаровиробниками. Разом з тим, в 

сучасних умовах можуть ефективно функціонувати і відносно невеликі за 

розмірами аграрні підприємства, в яких реалізується ідея поєднання в одній 

особі селянина-власника і господаря [37 ̶ 42].  

Важливим фактором інтенсифікації сільськогосподарського 

виробництва, формою суспільного поділу праці в аграрному секторі 

економіки є раціональне розміщення сільського господарства   ̶ розподіл 

виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції по території 

країни. Як форми поділу праці, розміщення та спеціалізація, розглядають цей 

процес з різних позицій. Так, розміщення відображає, де й скільки видів 

продукції виробляється на певній території, на тому чи іншому підприємстві, 

а спеціалізація характеризує виробничий напрям, причому з позиції якісної 

характеристики основних, додаткових та допоміжних галузей і оптимального 

співвідношення між ними. Завдяки поглибленню спеціалізації підприємства 

на виробництві певного виду продукції знижується собівартість і 

поліпшується її якість. 

Спеціалізація, на основі впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу, раціонального використання агрокліматичних умов, матеріально-

технічних і трудових ресурсів, інтенсифікації виробництва, є якісним 

показником раціонального розміщення виробництва, сприяє його 

концентрації та є важливим чинником підвищення ефективності сільського 

господарства. При здійсненні процесу спеціалізації у господарствах 

виділяють основні товарні культури або галузі при одночасному розвитку 

інших галузей чи культур, тому можна визнати, що її зміст зводиться до 
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поділу праці між окремими виробничими організаційними структурами. 

Таким чином, об’єктом спеціалізації є товарне чи валове виробництво 

сільськогосподарських підприємств, а метою   ̶ створення умов для 

досягнення вищої продуктивності праці, підвищення якості продукції, 

ефективності виробництва і прибутковості підприємства [43]. На нашу 

думку, процес спеціалізації значною мірою визначає галузеву структуру 

господарства. 

Світовий досвід переконливо свідчить про високу ефективність 

спеціалізації. Так, наприклад, в США близько 93% фермерських господарств 

є вузькоспеціалізованими, тобто одержують вагому частку товарної 

продукції від однієї галузі. В країнах ЄС також переважають спеціалізовані 

господарства. Звичайно сільськогосподарські підприємства України мали б 

формувати свою галузеву структуру з урахуванням доцільності обмеження 

кількості товарних галузей та з оптимальними міжгалузевими 

співвідношеннями. Однак нинішні умови господарювання змушують 

товаровиробників вдаватися до диверсифікації виробництва. Більшість 

сільськогосподарських підприємств в Україні розвиваються як багатогалузеві 

та переважно спеціалізуються на виробництві зерна та соняшника. Таке 

формування галузевої структури обумовлює скорочення обсягів виробництва 

валової продукції, низьку його товарність та ефективність. 

До найбільш істотних чинників розміщення та спеціалізації сільського 

господарства відносять:  

1) природно-кліматичні умови виробництва; 

2) місцезнаходження господарства щодо ринків збуту та переробних 

підприємств, наявність площ для зберігання сировини та кінцевої продукції, 

стан транспортних засобів та шляхів сполучення; 

3) виробничий потенціал сільського господарства: наявність 

меліорованих земель, поголів’я продуктивної худоби, споруд 

сільськогосподарського призначення тощо; 

4) площа сільськогосподарських угідь; 
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5) економічна ефективність виробництва (вихід продукції сільського  

господарства та валовий дохід на одиницю земельної площі та одиницю 

матеріальних і трудових витрат, прибутковість виробництва); 

6) міжрегіональні зв’язки, їх особливості і стабільність; 

          7) забезпеченість засобами виробництва і трудовими ресурсами; 

8) розміри сільськогосподарських підприємств [44, с. 153]. 

Для характеристики виробничого напряму (спеціалізації) та галузевої 

структури сільськогосподарських підприємств використовуються вартісні 

показники структури валової і товарної продукції, доданої вартості, 

виробничих витрат, витрат праці, структури прибутків, посівних площ. 

В умовах ринкової економіки вплив рівня спеціалізації 

сільськогосподарських підприємств на ефективність їх функціонування, 

залежність спеціалізації підприємств від їх розміру, вдосконалення галузевої 

структури виробництва шляхом її оптимізації за допомогою розв’язання 

економіко-математичних задач, що враховують економічні, соціальні й 

екологічні фактори та обмеження, досліджувалися в роботах І. Беженара, 

Д. Вермеля, Ю. Кандиби, П. Канінського, І. Кошкалди, О. Крисального,  

М. Маліка, Т. Маренич, І. Олійника, Н. Статівки, О. Трегуб, В. Шияна, Д. 

Шияна,  Т. Яворської, A. Ursu, L. Clothier, E. M. Shahe, Yu Qin і ін. [45 ̶ 68]. 

Останнім часом багато уваги в економічній науці приділяється пошуку 

збалансованого співвідношення між економічною, соціальною й екологічною 

складовими галузевої структури сільськогосподарських підприємств. І. 

Кошкалда і О. Трегуб пропонують користуватися терміном «гармонізація», 

який є ширшим від понять «оптимізація», «раціоналізація», 

«систематизація», «координація», «організація» чи «удосконалення» [52, с. 

43]. Віддаючи належне крупним агроформуванням, багато науковців 

(наприклад, Л. Мельник і учасники Всеукраїнського конгресу вчених 

економістів-аграрників) вважають, що особисті селянські господарства 

повніше, ніж інші суб'єкти господарювання, продукують створювані у 

процесі сільськогосподарської діяльності суспільні блага: роблять внесок у 
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продовольчу безпеку країни; є економічним підґрунтям функціонування 

сільських громад); краще зберігають агроландшафти й довкілля; є 

соціальною базою відтворення селянства як носія хліборобської культури і 

народних традицій [69, с. 10; 70, с. 16 ̶ 19].  

Раціональне поєднання галузей відповідно до природно-економічних 

систем є необхідною умовою ефективного ведення сільськогосподарського 

виробництва. Це забезпечує оптимальну економічну ефективність 

використання землі; відносно рівномірне використання засобів виробництва і 

робочої сили протягом року, ефективнішу і якомога швидку оборотність 

коштів; більший вихід продукції, досягнення максимального рівня 

продуктивності праці і розміру прибутку. Розв’язанню проблем 

удосконалення виробничої структури та спеціалізації агроформувань 

присвячені роботи А. Азізова, І. Баланюка, С. Васильчака, С. Гнатюка, Т. 

Гуцула, Ш. Ібатулліна, В. Копитко, Н. Колишкіної,  Ю. Мороза, І. Погребняк, 

О. Пономарьова, О. Островерх та ін. [21; 71 ̶ 85].   

Однак формування оптимально збалансованої галузевої структури в 

аграрних підприємствах з урахуванням його особливостей потребує 

поглибленого вивчення. Залишаються мало дослідженими теоретико-

методологічні основи галузевої структури виробництва. Проявляються нові 

тенденції у виробничо-галузевій сфері, проте їх аналітичний моніторинг 

недостатній, що обмежує можливості з’ясування характеру і глибини їх 

впливу на розвиток сільськогосподарських підприємств.  

Шляхом детального дослідження тенденцій змін у виробничій 

структурі агроформувань Івано-Франківської області та вивчення 

особливостей і детермінованих зв’язків О. Довганюк обґрунтувала напрями 

вдосконалення функцій сільськогосподарських підприємств. Для формування 

ефективної галузевої структури виробництва була запропонована система 

критеріїв оцінки досконалості виробничої структури: економічний, 

соціальний, екологічний, організаційно-технічний; визначено оптимальне 

поєднання різних видів продукції в агроформуваннях для налагодження їх 
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прибуткового функціонування та сталого соціально-економічного розвитку. 

Авторка звернула увагу на те, що результативність галузі тваринництва 

залишається незадовільною та розв’язання цієї проблеми пов’язане з 

підвищенням ефективності виробництва (оптимізація розмірів 

тваринницьких ферм регіону за чисельністю поголів’я) і державною 

підтримкою й регулюванням тваринництва [86; 87, с.844; 88, с.75; 89, с.1230 ̶ 

1231]. 

 На думку Н. Статівки, яка досліджувала оптимізацію співвідношення 

галузей рослинництва і тваринництва Харківської і Донецької областей, 

провідною тенденцією на майбутнє повинно виступати поступове 

збільшення питомої ваги великотоварних підприємств. Існує доволі чітко 

позначена тенденція підвищення рівня спеціалізації підприємств, але при 

оцінці даного явища слід враховувати, що його головним чинником в 

основному виступає ліквідація галузі тваринництва. Окупність витрат у 

рослинництві товарною продукцією у більшості господарств була набагато 

вищою, що і зумовлювало орієнтацію господарств на скорочення 

виробництва продукції тваринництва. Авторкою запропонована економіко-

математична модель оптимізації галузевої структури господарства з 

розвинутим тваринництвом (молочне скотарство та свинарство) та 

розрахунки різних варіантів у залежності від зміни кон’юнктури ринку [90, 

с. 126; 91, с. 273 ̶ 275; 92, с. 250; 93, с. 56 ̶ 57]. 

За твердженням А. Непрана, слід враховувати, що вплив багатьох умов 

і факторів на формування галузевої структури сільськогосподарських 

підприємств Харківської області залежить від розміру грошового виторгу, 

збільшення якого веде до підвищення ефективності виробництва як в цілому, 

так і окремих його галузей. Прибутковими є сільськогосподарські 

підприємства з розміром виробничих витрат з розрахунку на одиницю 

земельної площі (ріллі) понад 2,0 тис. грн, але рівень рентабельності у такому 

випадку не перевищує 5,0–6,0 %. У сучасних умовах виробництво продукції 

тваринництва у переважній більшості сільськогосподарських підприємств 
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збиткове або низькорентабельне. Автором запропонована перспективна 

модель галузевої структури господарства молочного напрямку спеціалізації, 

сформованої з обмеженої кількості галузей; виконано розрахунки з 

обґрунтування перспективних виробничих типів сільськогосподарських 

підприємств з урахуванням формування необхідних обсягів 

конкурентоспроможної продукції на продовольчому ринку, територіально-

зонального розміщення промислово-переробних підприємств і комплексів, а 

також вимог продовольчої безпеки, ефективного використання. Також автор 

вважає, що стратегічним розвитком сільського господарства на перспективу 

повинно стати зосередження виробництва продукції у великих 

спеціалізованих господарствах відповідного типу ресурсного потенціалу та 

переваг великотоварного виробництва. А. Непраном розроблено техніко-

економічні параметри перспективних виробничих типів 

сільськогосподарських підприємств Харківської області залежно від 

виділених природно-економічних зон, місця і ролі молочного скотарства, від 

поєднання головної галузі з додатковими, а також рекомендовано для 

впровадження п’ять перспективних виробничих типів сільськогосподарських 

підприємств. Але в них, на нашу думку, не враховане сучасне становище 

аграрного виробництва [94, с. 6 ̶12].  

В умовах орієнтації на ринкові відносини, як відмітили М. Лисенко і А. 

Лисенко, сформувалися диспропорції у співвідношеннях між попитом та 

пропозицією, особливо на продукти тваринного походження, що значною 

мірою пов'язано зі стрімким зростанням цін внаслідок впливу інфляційного 

фактора, недоліками організаційно  ̶  управлінського характеру, докорінними 

відмінностями у співвідношенні між поголів'ям тварин у 

сільськогосподарських підприємствах та особистих господарствах населення. 

Якщо у 1990 р. співвідношення поголів'я великої рогатої худоби, що 

утримувалося в сільськогосподарських підприємствах та господарствах 

населення становило 11:1 на користь сільськогосподарських підприємств, то 

у 2008 р.  ̶  3:1 на користь господарств населення, на кожне з яких припадає 
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лише 0,2 ̶ ̵0,5 га ріллі. Поголів'я свиней, що утримується в господарствах 

населення, у два рази перевищує кількість даного виду тварин в 

сільськогосподарських підприємствах. В західних областях України 

практично все поголів'я худоби та птиці зосереджено в особистих 

господарствах населення. Таким чином, виробництво продукції тваринного 

походження в Україні перейшло на дрібнотоварну основу, а отже стало 

високозатратним. Існуючий підхід до ведення галузі перешкоджає 

належному здійсненню селекційно-племінної роботи, покращенню умов 

утримання тварин, забезпеченню суб'єктів господарювання органічними 

добривами. 

Значної шкоди ефективному розвитку сільськогосподарського 

виробництва завдало надто централізоване втручання в діяльність 

підприємств, недосконалість організації та оплати праці, впровадження у 

виробництво недостатньо перевірених практикою рекомендацій вчених  ̶ 

аграрників стосовно галузевої структури, обсягів концентрації і 

централізації. У переважній більшості господарств парк тракторів, 

зернозбиральних комбайнів та вантажних автомобілів постійно зменшується 

і практично не поновлюється. Значна частина основних виробничих засобів 

сільськогосподарського призначення відпрацювала свій амортизаційний 

термін, внаслідок чого щорічні витрати на ремонт і технічне обслуговування 

становлять більше ніж 70 % від суми коштів, яку можна було б виділити на 

придбання нової техніки. В таких умовах неможливо відновити або заново 

створити великі за розмірами концентрації виробництва спеціалізовані 

господарства. На думку авторів, більшість господарств у найближчій 

перспективі будуть і надалі функціонувати як двох-три-галузеві та 

спеціалізуватися переважно на виробництві зерна та соняшнику при 

незначному обсязі виробництва цукрових буряків, овочевих або баштанних 

культур. Разом з тим на рівні держави слід вживати економічні заходи, 

спрямовані на збільшення поголів'я великої рогатої худоби та доведення 
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питомої ваги корів у структурі стада до показника, не меншого ніж 50 % [95, 

с. 287]. 

З метою максимізації прибутку в більшості сільськогосподарських 

підприємств замість 9 ̶10-ти пільних сівозмін впроваджують 4-х пільні і 

навіть сівозміни з меншою кількістю культур. Такий підхід призводить до 

суттєвого погіршення родючості землі, що особливо проявляється на 

вибагливих середньо змитих ґрунтах, на яких слід освоювати ґрунтозахисні 

п'ятипільні сівозміни, а на не змитих та слабко змитих ґрунтах пропонується 

запроваджувати перевірену практикою дев'ятипільну сівозміну. Наші 

дослідження показали, що зменшення культур в сівозмінах приводить до 

зниження ефективності виробництва. 

В умовах обмеженості матеріально-технічних та фінансових ресурсів 

формування галузевої структури повинно здійснюватися з урахуванням 

скорочення низькорентабельних галузей та шляхом перерозподілу 

вивільнених в такий спосіб ресурсів. Для досягнення стабілізації, а надалі і 

нарощування поголів'я худоби необхідно здійснювати економіко-правове 

регулювання діяльності сільськогосподарських товаровиробників у напрямку 

забезпечення заохочувальних умов щодо нарощування рівня інтенсивності та 

підвищення ефективності інтенсифікації виробничих процесів. Автори 

вважають, що пріоритетне право на існування повинна мати така 

організаційно-правова форма господарювання, яка забезпечуватиме високий 

рівень продуктивності праці та розширене відтворення земельних і 

матеріально-технічних ресурсів [95, с. 292].  

Для характеристики виробничого напряму та галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств І. Олійник пропонує використовувати 

показники структури валової і товарної продукції, доданої вартості, 

виробничих витрат, витрат праці, структури прибутків, посівних площ, а 

оцінку виробничого напряму сільськогосподарських підприємств 

здійснювати не за галузевою структурою прибутків, а за ранжованим рядом 

галузей за розмірами сформованого прибутку. Для ефективного 
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використання спеціалізації та диверсифікації сільськогосподарського 

виробництва рекомендується враховувати рівень ризикованості окремих 

галузей. Для сільськогосподарських підприємств Харківської області 

найнижчий рівень ризикованості характерний для виробництва соняшнику та 

зернових і зернобобових, найвищий рівень ризику мають цукрове 

буряківництво та картоплярство. У структурі товарної продукції області за 

1990 ̶ 2007 рр. автор констатує збільшення питомої ваги продукції 

рослинництва, що обумовлене насамперед щорічним збільшенням питомої 

ваги соняшнику, зернових і зернобобових. Серед тваринницьких видів 

продукції тенденцію до збільшення питомої ваги у структурі товарної 

продукції мало місце виробництво яєць, найшвидше зменшувалася питома 

вага приросту ВРХ і виробництва молока. Наші дослідження показали, що 

вказані автором тенденції існують і в нинішніх умовах роботи 

сільськогосподарських підприємств [79 ̶ 82]. Автор також звернув увагу на 

один із головних чинників формування оптимального рівня інтенсивності 

виробництва  ̶ паритет цін на сільськогосподарську та промислову 

продукцію. Погіршення паритету цін призводить до зниження оптимального 

рівня інтенсивності виробництва. Саме дією цього чинника, насамперед, 

пояснюється зниження рівня інтенсивності сільськогосподарського 

виробництва. На нашу думку, паритет цін є важливим чинником, але 

твердження, що він є головним, є дещо суперечливим [81, с. 9]. 

О. Гіржевою запропоновано розглядати механізм удосконалення 

галузевої структури виробництва у вигляді трьох системоутворюючих 

елементів, які формують організаційно-методичну базу оптимізаційного 

процесу: 1) оптимізація за економічним чинником; 2) оптимізація за 

соціальним чинником; 3) оптимізація за екологічним чинником. У процесі 

системного вдосконалення галузевої структури виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах визначені принципи дії цього 

механізму: оптимальності; традиційності; цілеспрямованості; економності; 

стратегічності; комплексності управління. Раціональна реалізація 
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оптимізаційної моделі залежить від комплексу організаційно-управлінських 

чинників, які забезпечать процес удосконалення галузевої структури 

виробництва на сільськогосподарських підприємствах [96, с. 73].  

Для оцінки галузевої структури кожного підприємства А. Соколова і 

А. Мельник пропонують використовувати показник «структура валової 

продукції». Так для раціонального поєднання галузей у господарствах 

необхідно враховувати дві протилежні тенденції: спеціалізацію виробництва 

і диверсифікацію (ведення багатогалузевого господарства). На ці тенденції 

впливає багато факторів, які діляться на дві групи: 1) ті, які сприяють 

поглибленню спеціалізації виробництва і скороченню кількості галузей у 

господарстві: сприятливі природні умови для розвитку даної галузі; 

можливість підвищення рівня концентрації виробництва; менші у порівнянні 

з багатогалузевими інвестиції на придбання комплексів машин; близькість 

пунктів реалізації сільськогосподарської продукції та переробних 

підприємств; ефективніше використання знань спеціалістів; 2) фактори 

інтеграції: організаційно-технологічні взаємозв’язки між галузями; повніше 

використання ресурсного потенціалу; раціональніше використання побічної 

продукції; потреба в самозабезпеченні харчовими продуктами та ін. [97, 

с.221]. Наші дослідження підтвердили твердження авторів про необхідність 

врахування спеціалізації і диверсифікації при розробці оптимального 

поєднання галузей виробництва сільськогосподарських підприємств. 

Для формування галузевої структури господарств з оптимальним 

співвідношенням рослинницьких та тваринницьких галузей, яке сприяє 

підвищенню ефективності виробництва, О. Савельєва  вважає, що особливого 

значення набуває удосконалення галузевої структури сільськогосподарських 

підприємств шляхом розвитку та підвищення економічної ефективності 

виробництва продукції тваринництва, буряківництва та продукції 

промислової переробки. Зниження рівня сезонності затрат праці забезпечує 

не лише рівномірне, але й повніше використання трудового потенціалу, 

сприяє підвищенню продуктивності праці, збільшенню обсягів виробництва 
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валової продукції в сільськогосподарських підприємствах та зростанню 

матеріального добробуту працівників. З автором можна погодитися відносно 

зниження рівня сезонності, але більшість дослідників вважають, що для 

ефективного виробництва тваринницької продукції є декілька шляхів [98, 

с. 79]. 

Проаналізувавши галузеву структуру сільського господарства 

Харківщини, О. Скоромна прийшла до висновку, що галузева структура 

справляє визначальний вплив на формування фінансових результатів. 

Найбільш прибутковими культурами визначено соняшник та зернові, в галузі 

тваринництва  ̶  молочне скотарство. Авторка стверджує, що «..для 

отримання максимального фінансового результату сільгосппідприємствам в 

рослинництві необхідно збалансувати структуру сівозмін таким чином, щоб 

група зернових культур займала близько 60 %, а під технічними культурами 

було зайнято від 30 % до 40 % посівної площі при найменшій щільності 

поголів’я». З таким твердженням важко погодитися, бо воно не відповідає 

агротехнічним вимогам для Лісостепу. Так соняшник, зернові і молочне 

скотарство дають найбільший економічний ефект, але згодом виснаження 

ґрунтів призведе до зменшення урожайності та зниженню рівня доходів [99, 

с.160]. 

Для визначення розмірів господарства та його спеціалізації Т. Самілик 

запропонувала використати економіко-математичну модель виробничо-

галузевої структури сільськогосподарського підприємства, в якій можна 

застосовувати різні критерії оптимальності: максимум товарної продукції в 

грошовому виразі; мінімум затрат живої праці; максимум прибутку; 

максимум фонду відшкодування постійних витрат та ін. Порівняння 

визначеної за моделлю оптимальної структури посівних площ з фактичною 

привело до висновків, що для вибраного господарства найбільш 

ефективними напрямами в рослинництві є вирощування озимих і ярих 

зернових культур та соняшнику, хоча на нашу думку необхідно шукати 

оптимуму їх поєднання з точки зору уникнення виснаження землі. 
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Використання запропонованої економіко-математичної моделі для 

господарства дозволило визначити найбільш перспективні напрями 

виробництва і розрахувати оптимальні обсяги виробництва та реалізації 

продукції [100, с. 35]. 

За ствердженням Г. Зоріна, найбільш економічно вигідна 

диференціація галузей сільськогосподарського підприємства визначається 

попитом на продукцію, необхідністю найбільш повного і раціонального 

використання умов виробництва відповідно до вимог ринку. Пропорційність 

виробничої структури може бути забезпечена лише за умови внутрішньої 

збалансованості основного, промислового, підсобного виробництва та 

взаємопов’язана з виробничою і соціальною інфраструктурою суб’єкта 

господарювання. З урахуванням нестабільності зовнішнього економічного 

середовища, коли виробництво певних видів продукції навіть при досить 

високому рівні використання потенціалу стає збитковим, необхідно значне 

підвищення активності державного регулювання процесів формування 

прибутковості та використання інших важелів, спрямованих на фіксацію 

певної частки сільгоспвиробників у кінцевій ціні реалізації продукції [101, 

с.18]. 

О. Трегуб вважає, що спеціалізація дає уявлення про виробництво усіх 

видів продукції, тому до її аналізу слід підходити комплексно, 

використовуючи показники, які характеризують як рівень виробництва 

окремих видів продукції, так і галузі в цілому, а саме: основні (структура 

валової та товарної продукції, ранжований ряд підприємств за розмірами 

сформованого прибутку), другорядні (структура виробничих витрат, 

структура витрат праці) та допоміжні (структура посівних площ, урожайність 

культур та поголів’я тварин) показники [110, с.3]. 

Отже, проаналізувавши численні праці різних науковців  з питання 

галузевої структури, ми розглянули своє трактування цього поняття, тобто в 

нашому розумінні, галузева структура  ̶  це поєднання у виробничій програмі 

підприємства різних видів продукції та галузей з метою підвищення 
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ефективності використання наявних ресурсів підприємства та забезпечення 

його сталого розвитку. 

Стан розвитку продуктивних сил сільського господарства значною 

мірою визначається збалансованістю його двох основних галузей  ̶ 

рослинництва і тваринництва. Разом з тим, аналітична оцінка процесів, які 

відбуваються в агропромисловому комплексі України протягом останніх 20 

років, дає підстави для висновку, що сучасна структура виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах деформована і не відповідає будь-яким 

нормативам раціонального використання ресурсного потенціалу суб'єктів 

господарювання. 

До основних напрямів розвитку й удосконалення діяльності 

підприємств відносять: запровадження прогресивних технологій 

виробництва; раціональну спеціалізацію і концентрацію виробництва; 

вдосконалення організації й оплати праці; запровадження досягнень науково-

технічного прогресу та передового досвіду; вдосконалення структури 

виробництва і системи управління; підвищення якості й 

конкурентоспроможності продукції; всебічний розвиток і вдосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Найважливішим показником 

економічної ефективності діяльності підприємства є отримана маса 

прибутку. Його формують сума грошових надходжень, одержана 

підприємством від продажу сільськогосподарської продукції, та затрати, 

пов'язані з його виробництвом і реалізацією. Виторг від реалізації залежить 

від обсягів товарної продукції та ціни на неї, ціна ж значною мірою  ̶ від 

попиту і пропозиції на кожний окремий вид продукції, що виробляє 

підприємство, її якості, каналів реалізації, строків реалізації та ін. 

Особливим чинником, який впливає на збільшення виторгу від 

реалізації, є підвищення якості продукції. На якісну продукцію, що 

постачається на ринок, існує кращий попит, і вона реалізується за вищою 

ціною. Нестандартна, неякісна продукція має менший попит, залежується, 

псується, і це змушує товаровиробника реалізувати її за нижчою ціною, що 
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знижує прибуток, а в деяких випадках робить виробництво такого виду 

продукції збитковим. Насамперед це стосується виробництва видів продукції, 

котрі швидко псуються: молока й овочів.  

Чинники, що формують і мають великий вплив на обсяг прибутку, 

постійно перебувають у тісному взаємозв'язку, обумовлюють один одного. 

Наприклад, збільшення обсягу реалізованого зерна, за наявності попиту, 

приводить до зростання грошових надходжень і прибутку. Водночас 

збільшити обсяги реалізації зерна підприємство може лише за умови 

зростання його виробництва шляхом підвищення врожайності 

(інтенсифікації) або розширення посівних площ (екстенсифікації). 

Відповідно до обмеженості ресурсів і важливості їх економії, 

основними чинниками, які визначають ефективність виробництва, є 

трудомісткість, матеріаломісткість і фондомісткість продукції. З цього 

випливає, що підприємство в господарській діяльності повинне приділяти 

значну увагу вдосконаленню технології, спеціалізації та концентрації 

виробництва, організації й оплаті праці, впровадженню досягнень науково-

технічного прогресу і набутому досвіду. Необхідною умовою зростання 

ефективності виробництва є наявність досконалої, якісної, 

високопродуктивної техніки, що відповідає прогресивній технології. Лише за 

цієї умови можна ефективно використати головний засіб виробництва 

аграрних підприємств  ̶ землю. Неухильне підвищення економічної 

родючості землі завжди актуальне, оскільки від її рівня залежить 

урожайність сільськогосподарських культур, кількість і якість виробленої 

продукції, обсяг пов'язаних з цим матеріально-грошових затрат.  

Проте якими б досконалими не були виробничі ресурси, їх віддача та 

ефективність виробництва будуть зростати лише тоді, коли підприємства 

забезпечуються кадрами високої кваліфікації. За всіх інших рівних умов 

досвідчений, добре підготовлений працівник, який творчо ставиться до 

виконання обов'язків, може виробляти більше продукції вищої якості. 

Продуктивність праці зростатиме і тоді, коли на підприємстві будуть 
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створені такі виробничі відносини, де б панували добрий психологічний 

клімат, взаєморозуміння керівників і працівників, інші мотивації до праці 

[102]. Важливий стимул результативної праці  ̶ приватизація засобів 

виробництва. Надання колективу підприємства права володіти засобами 

виробництва та результатами своєї виробничої діяльності є одним із 

найдоступніших стимулів підвищення ефективності діяльності, що не 

потребує інвестицій. 

Найважливішими показниками роботи аграрного підприємства як 

результату процесу матеріального виробництва є обсяг виробленої продукції 

та сума матеріально-грошових витрат, пов'язаних з цим. Всі шляхи 

підвищення економічної ефективності його діяльності умовно можна 

згрупувати за двома напрямами: 

̶̵ шляхи, що забезпечують збільшення обсягів виробництва валової 

продукції; 

̵̶  шляхи, що забезпечують зниження матеріально-грошових витрат на 

виробництво продукції. 

Як вже згадувалося раніше, одним з основних шляхів підвищення 

ефективності виробництва є поліпшення використання землі на основі 

збільшення її родючості й зростання врожайності сільськогосподарських 

культур. Цього можна досягти через запровадження у виробництво нових 

технологій, які передбачають програмування урожаїв і використання 

досягнень науки та передового досвіду. В сучасних умовах все актуальнішим 

стає розвиток хімізації й меліорації, впровадження перспективних сортів і 

гібридів, засобів захисту ґрунту від водної та вітрової ерозії. Поліпшення 

використання землі сприятиме зміцненню кормової бази й одночасно з 

впровадженням високопродуктивних порід тварин підвищить їх 

продуктивність. 

Отже, дослідивши запропоновані різними авторами  значення галузевої 

структури для сільськогосподарських підприємств, нами був зроблений 

наступний висновок. Галузева структура сільськогосподарського 
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виробництва змінюється в умовах жорсткої конкуренції. Попит і ринок 

вимагають збільшення виробництва продукції в одних галузях, погіршуючи 

умови розвитку інших.  Прийняття раціональної галузевої структури 

виробництва  сільськогосподарського підприємства є одним із найменш 

затратних способів підвищення його ефективності. Для виживання в 

сучасних ринкових умовах господарювання сільськогосподарським 

підприємствам необхідно використовувати всі можливості для підвищення 

ефективності виробництва, тому потрібна критична переоцінка сформованої 

галузевої структури сільського господарства з метою її пристосованості до 

сучасної господарської ситуації країни. Разом з тим, слід зберегти переваги 

спеціалізації, прибутковість, соціальну направленість, екологічну безпеку, 

родючість ґрунтів.  

 

 

1.2. Наукові та методичні підходи до оцінки галузевої структури 

          підприємств 

 

Наявність чітко окреслених принципів і методів дослідження дозволяє 

системно аналізувати будь-яку проблему, це положення діє на всіх етапах 

дослідження. Наукове забезпечення реалізації стратегії розвитку аграрного 

сектору повинно базуватися на створенні системи сучасних економічних 

теорій, спроможних давати обґрунтовані відповіді на питання сьогодення і 

створювати підґрунтя для прогнозних оцінок майбутнього. Методологія 

наукового пізнання повинна вивчати і показувати реальний процес пізнання, 

пояснювати його, давати тлумачення адекватності теорій і того, як ці теорії 

можуть підтверджуватися практикою [103 ̶ 108]. 

За допомогою методологічних методів визначається розвиток галузевої 

структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах, її вплив на 

економічну ефективність їхнього господарювання. Так, методологія 

агроекономічних досліджень  ̶ це система принципів, положень, методів і 
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моделей аналізу або прогнозування розвитку економічних процесів і об’єктів 

агропромислового комплексу, сільського господарства, сільської місцевості 

[103  ̶108]. 

За значної кількості наукових напрацювань щодо формування та 

удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств 

залишаються питання, які є постійним об’єктом дискусій. Досить тривалий 

час стан методології економічних досліджень у цій площині мав переважно 

узагальнений зміст, що зумовлено неналежним теоретико-методологічним 

забезпеченям процесів трансформування галузевої структури виробництва. 

Слід відзначити, що активність розвитку методології досліджень у сфері 

аграрної економіки була менш помітною, що можна до певної міри пояснити 

особливостями об’єкта дослідження. Вивчення статистикою суспільних явищ 

у безперервному розвитку і динаміці здійснюється шляхом побудови й 

аналізу динамічних рядів  ̶ розміщення у хронологічній послідовності 

значення певного статистичного показника досліджуваного явища. 

Складовими елементами ряду динаміки є його рівень  ̶ числове значення 

показника, що характеризує кількісну сторону явища, і ознака часу, яка може 

бути певним моментом або інтервалом часу. Відповідно в залежності від 

виду ознаки часу динамічні ряди поділяють на моментні та інтервальні [104, 

с.202 ̶ 203]. Величина суспільного явища характеризується рівнями 

динамічного ряду, які можуть бути виражені абсолютними, відносними і 

середніми величинами. 

Розвиток економічного явища найкраще виражається часовими рядами, 

що являють собою упорядковані в часі набори вимірів економічних 

показників. При аналізі часових рядів припускається, що вихідні дані містять 

детерміновану (або систематичну) і випадкову (помилку) складові. В 

загальному випадку детермінована складова може бути представлена у 

вигляді комбінації регулярних компонент:  

▪  тренду, що визначає головне  ̶  тенденцію часового ряду; 

▪  циклів  ̶  більш-менш регулярних коливань відносно тренду; 
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▪  сезонної складової періодичних коливань. 

В залежності від зміни в часі ймовірнісних властивостей економічного 

показника розрізняють нестаціонарні і стаціонарні часові ряди. Економічні 

процеси звичайно не являються стаціонарними, але їх можна перетворити в 

стаціонарні шляхом виключення тренду, сезонної і циклічної складових. 

Існує багато методів зведення ряду до стаціонарності, що дозволяє потім 

визначити загальну тенденцію поведінки ряду. Наприклад, для виділення 

тренду широко використовуються метод найменших квадратів і метод 

простих різницевих операторів, для виділення сезонної компоненти  ̶  метод 

сезонного вирівнювання і метод сезонних різницевих операторів, для 

виділення тренду і циклічної компоненти  ̶  метод ковзної середньої і метод 

експоненціального згладжування.  

Виконати комплексну оцінку ефективності сільськогосподарського 

виробництва максимально враховуючи всі фактори, що впливають на нього, 

можна за допомогою економіко-математичного моделювання, що описує 

співвідношення між матеріальними затратами і кінцевим виробництвом 

продукції різних галузей. Економіко-математичні моделі можна поділити на 

дві групи: 

1) інформаційні моделі, які в свою чергу поділяються на моделі 

ефективності використання ресурсів підприємств (валова і товарна продукції, 

фондовіддача, матеріаломісткість, продуктивність праці) і моделі 

ефективності виробництва (урожайність культур, продуктивність тварин); 

2) оптимізаційні моделі, які будуються на основі інформаційних 

моделей, дозволяють визначити найраціональніше поєднання видів 

діяльності підприємств і формувати робочу структуру і розміри 

підприємства. 

Вибір економіко-математичної моделі базується на оцінці її якості, що 

визначається її адекватністю досліджуваного процесу і точністю. Модель 

вважається адекватною, якщо вона враховує закономірність досліджуваного 

процесу. Існує декілька показників, що характеризують адекватність і 
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точність моделі: статистика Дарбіна-Уотсона, коефіцієнти асиметрії і 

ексцесу, критерії Фішера і Стьюдента, стандартна помилка, середня відносна 

помилка, середнє лінійне відхилення, ширина довірчого інтервалу і ін. Аналіз 

ефективності сільськогосподарського виробництва виконується з 

використанням регресійних моделей шляхом знаходження частинних 

похідних вихідного показника за окремими факторами та порівняльній їх 

характеристиці. 

При побудові економіко-математичної моделі важливим питанням є 

вибір критерію оптимальності. Більшість вчених дотримуються думки, що 

такими критеріями можуть бути: максимум задоволення потреб населення в 

харчових продуктах; максимум продуктивності праці при повному 

використанні робочого часу в різні періоди сільськогосподарського року; 

максимум виробництва необхідної продукції; мінімум затрат на виробництво 

і транспортування продукції; максимум рентабельності 

сільськогосподарського виробництва. Разом з тим, можна використовувати 

зразу декілька критеріїв оптимальності. Якщо після переформулювання 

обмежень задача зберегла свою багатокритерійність, то вона зводиться до 

звичайної задачі лінійного програмування. 

При дослідженні динаміки виробництва визначається її спрямованість. 

Найчастіше вона виражається трендом у формі прямої. Особливо зручний 

такий вираз для визначення середньої швидкості зміни показника. Для 

з'ясування напрямку розвитку процесу необхідно провести відповідну 

обробку динамічного ряду. Для цього використовуються два методи. 

1. Механічне вирівнювання окремих рівнів динамічного ряду з 

використанням фактичних значень сусідніх рівнів. Беруться кілька рівнів 

часового ряду, розраховується середнє значення інтервалу згладжування, 

потім інтервал зміщується на один рівень вперед і операція повторюється. 

Визначається так звана проста ковзна середня за формулою: 

                                          n

x
x


 ,                                                      (1.1) 
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де x  ̶  точка спостереження; n  ̶  кількість спостережень. 

Якщо при використанні простої ковзної середньої лінійна тенденція не 

просліджується, то використовують зважену ковзну середню: 

                                               



i

ii

p

px
x

,                                             (1.2) 

де рі   ̶  вага і - го показника, 

 

або експоненціальну ковзну середню, що має наступний вигляд: 

                                  
  11  ii xxx  ,                                            (1.3) 

де 
1

2




n
   ̶  показник, що визначає величину параметра ваг. 

 

2. Аналітичне вирівнювання з використанням кривих, проведених між 

конкретними рівнями ряду, які найкраще зображають його тенденцію.  

Головною проблемою аналітичного вирівнювання є підбір відповідної 

функції (кривої). Найбільш поширеними в економіці є поліноміальні криві: 

         
xaay 10                  (поліном першого ступеня, пряма); 

        
2

210 xaxaay      (поліном другого ступеню, 

                                            парабола другого порядку);    (1.4)          

        
32

3210 xaxaxaay            (поліном третього порядку, 

                                            парабола третього порядку) і т. д., 

де a0, a1, a2, a3   ̶  коефіцієнти полінома. 

 

Для перевірки адекватності побудованої моделі фактичним даним 

використовують коефіцієнт детермінації (апроксимації) R. Чим ближчий він 

до одиниці, тим краще функція описує динамічний ряд. 

Адекватність моделі може визначатися за допомогою залишкових 

компонентів, які розраховуються як різниця між фактичними даними і 

даними моделі (1.5):  
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                                         iii xx  .                                            (1.5) 

Залишкові компоненти в адекватно підібраній моделі повинні мати 

нормальний розподіл і математичне очікування дорівнює нулю. 

Для врахування та оцінки циклічності у динамічних рядах економічних 

процесів використовується синусоїда: 

 

                                  
 10sin bxbAy  ,                                             (1.6) 

де: А  ̶  амплітуда синусоїди; b0  ̶  частота коливань; b1  ̶  початкова фаза 

коливань. 

 

Досить часто для вирівнювання циклічних рядів використовуються 

ряди  Фур'є: 

                           
   ktbktaay ii sincos0 ,                (1.7) 

де a, b  ̶  коефіцієнти Фур’є; k – показник гармоніки ряду. 

 

Спеціалізація є ефективною формою організації сільського 

господарства, яка дає можливість зосередити виробництво певних видів 

продукції на окремих територіях та підприємствах і одержати кращі 

результати господарської діяльності. Напрям спеціалізації в сучасних 

аграрних підприємствах не є постійним, він змінюється під впливом 

ринкових чинників та заходами, що здійснюються в межах проведення 

аграрних трансформацій. Найточніше рівень спеціалізації характеризує 

питома вага галузей в структурі товарної продукції. Вона дозволяє виявити ті 

види продукції, з якими підприємство, район чи область вступає в суспільний 

поділ праці. Крім того, спеціалізацію може характеризувати: структура 

валової продукції, яка охоплює і продукцію, що необхідна для внутрішніх 

потреб (насіння, корма, молоко для телят і свиней, натуральна оплата по 

праці); розміри виробництва галузей, структура виробничих і трудових 

затрат, структура грошових надходжень. Економічну ефективність 
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спеціалізації характеризує система показників: обсяг виробництва валової 

продукції в натуральному і ціновому виразі в розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь, на 1000 гривень основних і обігових фондів, на 

1000 гривень виробничих затрат, на 1 працівника сільського господарства, на 

1 люд. ̵год робочого часу; кількість товарної продукції, як за обсягом, так і в 

розрахунку на одиницю площі, на 1 грн основних і обігових фондів, на 1 

робітника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві; рівень 

продуктивності праці; собівартість одиниці продукції; маса прибутку. 

В цілому ці показники дають точну оцінку використання землі, 

виробничих фондів і робочої сили, рівень інтенсивності і економічної 

ефективності варіантів розміщення і спеціалізації сільського господарства. 

Для виявлення ступеню впливу окремих факторів на ефективність 

спеціалізації і розміщення виробництва може бути використаний 

багатомірний кореляційно-регресійний аналіз. Важливою задачею при 

дослідженні є вибір із множини показників того, який буде виконувати роль 

результативного признаку в регресійній моделі і показувати фактори, що 

впливають на процес поділу праці, щоб вони характеризували цей процес з 

різних сторін. 

Поєднання або склад галузей характеризує якісну сторону процесу 

спеціалізації, а кількісну  ̶ співвідношення розмірів поєднаних галузей, 

пропорції між ними. Іншим фактором, що визначає галузеву структуру 

сільськогосподарського підприємства, є концентрація, тобто процес 

зосередження виробництва продукції на великих підприємствах та їх 

підрозділах. Тільки при достатній мірі концентрації можуть бути реалізовані 

переваги спеціалізованого виробництва.  

Для правильного вибору спеціалізації сільськогосподарського 

підприємства необхідно виконати аналіз його господарської діяльності, 

визначити шляхи підвищення ефективності його виробничої діяльності.  При 

аналізі впливу рівня спеціалізації господарств і розмірів виробництва різних 

видів сільськогосподарської продукції на ефективність галузі сучасна 
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економічна наука використовує багато математичних методів, що в 

поєднанні з сучасною обчислювальною технікою дозволяє швидко 

виконувати будь-які аналізи і прогнози. 

Розробку перспективних планів розміщення і спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва в обсязі регіонів С. Тиранов пропонує 

виконувати із застосуванням економіко-математичних методів і 

використанням сучасних електронно-обчислювальних машин за допомогою 

системного підходу до рішення задачі по оптимізації розміщення і 

спеціалізації сільськогосподарського виробництва. З усього комплексу 

критеріїв оптимізації цієї задачі вибирається структурний критерій, що 

показує науково обґрунтовані норми споживання сільськогосподарських 

продуктів і структуру сировини для переробної промисловості. Для 

визначення територіальної спеціалізації (зональної, мікрозональної, обласної, 

районної) і спеціалізації аграрних підприємств використовується показник 

структури товарної продукції. Він обчислюється діленням вартості товарної 

продукції ВТПг головної галузі на вартість товарної продукції ВТПсг всіх 

галузей і виражається у відсотках: 

 

                                     
100

ВТПсг

ВТПг
ПСТП .                         (1.8) 

 

Прийнято вважати вузькоспеціалізованими аграрними підприємствами, 

в яких головна галузь займає в структурі товарної продукції 90 % і більше. 

Це птахофабрики, свинокомплекси, тепличні комбінати. До підприємств, що 

спеціалізуються на виробництві продукції однієї галузі, відносять такі, де 

головна галузь в структурі товарної продукції займає понад 50 %, 

спеціалізованими на виробництві продукції двох галузей вважають 

підприємства, в яких ці галузі в сукупності займають у структурі товарної 

продукції більше ніж 67 %,  у тому числі кожна з них не  менше 25 %. У 

спеціалізованих господарствах на виробництві продукції трьох галузей ці 

показники повинні становити відповідно понад 75 % і не менше 24 %. 
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Багатогалузевими вважають підприємства, які не підпадають під жодний з 

названих критеріїв [109, с. 45 ̶ 47].  

Рівень спеціалізації аграрного підприємства найчастіше визначається 

за допомогою коефіцієнта спеціалізації Кс (ступеню товарного зосередження 

галузей), що розраховується за формулою: 

                                      
  


12

100

іp
Кс ,                           (1.9) 

 

де p - питома вага продукції кожної галузі в структурі товарної 

продукції, %; і ̵ порядковий номер виду товарної продукції за її питомою 

вагою, починаючи з найвищого. 

 

Вважається, що підприємство є багатогалузевим, коли коефіцієнт Кс, 

визначений за (1.9), не перевищує 0,20, зі слабким рівнем спеціалізації: 0,21  ̶ 

0,30, із середнім: 0,31 ̶ 0,40, вищим середнього: 0,41 ̶ 0,50, високим: 0,51  ̶0,60, 

і з глибоким: понад 0,60 [22, с. 546 ̶ 548].  

Існують дві тенденції розвитку спеціалізації сільськогосподарських 

підприємств:  

▪ господарство спеціалізується на виробництві декількох видів товарної 

продукції: кількох у рослинництві та кількох у тваринництві, останнім часом 

більшість господарств спеціалізуються на виробництві продукції 

рослинництва (зернових культур і соняшнику), разом з тим можуть 

одночасно розвиватися декілька додаткових і підсобних галузей; ця 

тенденція нині є основною; 

▪ підприємство спеціалізується на виробництві одного виду продукції, 

при цьому виробництво здійснюється на промисловій основі з широкими 

міжгосподарськими зв’язками та кооперуванням. 

Для більшості сільськогосподарських підприємств характерним є 

комбіноване виробництво з розвитком декількох галузей з раціональним 

поєднанням головних, додаткових і підсобних галузей, яке визначається 
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такими принципами: найвища ефективність виробництва, використання 

ґрунтово-кліматичних та економічних умов господарства, по можливості 

рівномірне і повне використання робочого ресурсу протягом року, 

використання побічної продукції інших галузей. При розв’язанні питань 

раціональної спеціалізації виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах користуються критерієм та системою показників ефективності 

спеціалізації, які відображують ефективність використання землі, робочої 

сили, виробничих фондів і ін. 

При складанні виробничих планів порівнюють кілька варіантів 

спеціалізації, їх ефективність визначається за формулою: 

 

                                   Е = ПВП/(ППВ + Кнорм •ПКВ),                       (1.10) 

 

де Е  - ефективність варіанта спеціалізації; ПВП -  приріст валової 

продукції; ППВ - приріст поточних витрат; ПКВ - приріст капітальних 

вкладень; Кнорм  ̶  нормативний коефіцієнт ефективності [109]. 

 

В якості критеріїв для оцінки галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств О. Трегуб пропонує вибирати основні 

(структуру валової і товарної продукції), другорядні (структуру виробничих 

затрат, затрат праці) і допоміжні (структуру посівних площ, урожайність 

культур і поголів’я тварин). Рівень спеціалізації пропонується розраховувати 

за ентропійним показником (1.11), що визначається за трьома критеріями: 

структури чистого доходу, структури собівартості продукції, структури 

посівних площ:  

                               
 

   

n

tXtX

tE

n

i

ii

ln

ln

1 1


 ,                                (1.11) 

де Хі  ̶  потужність виробничої системи; n  ̶  кількість видів продукції. 
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За ентропійним показником пропонується така класифікація 

спеціалізації підприємств: якщо показник Е(t) знаходиться в межах від 0,25 

до 1, то підприємство вважається вузькоспеціалізованим; від 0,15 до 0,25  ̶ 

середнє спеціалізованим; від 0 до 0,15  ̶ диверсифікованим. За 

запропонованою методикою автором була досліджена галузева структура 

сільськогосподарських районів лісостепової зони Харківської області. 

Дослідження показали, що із всієї сукупності підприємств Лісостепу 

Харківщини 39,2 % підприємств одержали дохід тільки від однієї галузі, при 

цьому 93 % із них одержали дохід від реалізації продукції рослинництва. 

Чистий дохід від двох галузей виробництва одержали 38,5 % підприємств, 

дохід від розвитку трьох галузей виробництва  ̶ 20,4 % підприємств, від 

чотирьох галузей  ̶ 1,9 % підприємств. В середньому по Лісостеповій зоні 

області рівень спеціалізації за критерієм чистого доходу (виторгу) від 

реалізації продукції складає Е(t)= 0,85, за трьома критеріями (чистого 

доходу, собівартості продукції і посівних площ) він дорівнює 0,55 [110, 

с. 3 ̶ 4].  

Спеціалізація сільськогосподарських підприємств на відміну від 

промислових підприємств значною мірою залежить від економічних і 

природних умов, які мають вирішальний вплив на рівень ефективності різних 

галузей. В умовах сільського господарства ефективність окремої галузі не 

можна розглядати ізольовано, всі вони мають більш або менш тісні прямі та 

зворотні зв'язки. В цих умовах ефективність кожної з галузі певною мірою 

залежить від розвитку інших. Раціональне поєднання різних галузей в 

сільськогосподарському виробництві дозволяє послабити дію його 

сезонності, повніше використовувати техніку і трудові ресурси. Разом з тим є 

такі галузі, велика кількість яких в одному господарстві небажана. Тому 

необхідно встановлювати таке поєднання галузей, яке усувало б недоліки 

вузькоспеціалізованих господарств і дозволило б використовувати переваги 

великого виробництва.  
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Для кожного сільськогосподарського підприємства необхідно вибрати 

оптимальний варіант поєднання галузей при даних природно-економічних 

умовах. Для того, щоб правильно визначити оптимальний напрямок розвитку 

сільськогосподарського підприємства, його оптимальну спеціалізацію, тобто 

таку структуру виробництва, яка б створювала умови для раціонального, 

найбільш ефективного використання землі, праці, техніки та інших засобів 

виробництва, дозволяла б отримати максимальний обсяг продукції при 

наявних ресурсах і забезпечувала б мінімум витрат на одиницю продукції, 

будується математична модель. 

В економіко-математичній літературі розглядається багато моделей 

визначення оптимальної галузевої структури виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах, які відрізняються, як правило, 

повнотою врахування факторів і ступенів деталізації умов виробництва. 

Методи статистичного моделювання досліджували М. Бігдан, А. Гатаулін, В. 

Данкевич, О. Лещинський, Д. Міщенко, І. Олійник, П. Островський, М.  

Сявавко, Т. Тимошевська, В. Ткачук, О. Ульянченко  і ін. Питанням 

оптимізації результатів дослідження економіко-математичних моделей 

присвячені роботи Ю. Бродського, Л. Дороженка, М. Євдокімової, В. 

Полупанова, С. Халатура, А. Гатауліна, В. Яреми, Ю. Чепериса, Т. Самілик і 

ін. [111 ̶ 131]. 

Найпростіша модель оптимізації галузевої структури (1.12) має такий 

вигляд: 

                                          

max
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l

j

j xcF                                  (1.12) 

при умовах      .
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s

bxa
l

j

jij 


, i=1,…, m,  xj ≥0,  j=1…,l,  

де F  ̵ цільова функція; m  ̵ кількість видів виробничих ресурсів; l  ̵ 

кількість галузей або видів продукції; aij  ̵ норма витрат ресурсів виду i на 

одиницю продукції виду j; bi  ̵ обсяг виробничих ресурсів виду i; cj  ̵ ціна 

одиниці продукції виду j; хј  ̵  обсяг виробництва продукції виду j. 
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Вирішується модель (1.12) знаходженням максимуму F при вказаних 

умовах. Це загальна задача лінійного програмування, яка є основою (базою) 

для створення багатьох моделей такого класу. Модель проста, але її 

необхідно доповнювати, конкретизувати, при цьому доповнення і 

конкретизації потребують як система змінних і цільова функція, так і система 

обмежень. 

Система змінних. Для розрахунку оптимального поєднання галузей у 

сільськогосподарських підприємствах модель повинна створюватися таким 

чином, щоб обсяг виробництва продукції по кожній галузі визначався в 

загальноприйнятих одиницях виміру, тобто модель повинна бути придатною 

для визначення оптимальної виробничої програми підприємства на даний 

плановий період. Крім того, необхідно враховувати питому вагу даної галузі 

в економіці господарства. За цими міркуваннями вибирається система 

змінних величин. 

Після визначення переліку змінних величин необхідно установити 

склад і кількість обмежень пов’язаних з умовами задачі. Обмеження повинні 

визначати економічні і технологічні умови, що дійсно обмежують 

можливості. Однак слід пам’ятати, що чим більше обмежень вводиться в 

модель, тим важче її реалізувати.  

Найчастіше використовуються такі обмеження (1.13 ̶ 1.23) [125, с. 

168 ̶175]: 

Обмеження з раціонального використання ріллі: 

                                      )( KkBx
i

Jj
j

k




                                         (1.13) 

Обмеження з видів і статево-вікових груп тварин, які плануються 

утримувати в господарстві: 
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Обмеження з виробництва та потреби кормів в асортименті (в тому 

числі кормових одиниць та перетравного протеїну) для проєктного поголів’я 

тварин господарства: 
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                              (1.15) 

Використовуються при наявності в господарстві галузей тваринництва. 

 

Обмеження з балансу посівів та використання окремих культур 

(відповідно до сівозмінних вимог): 
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                                    (1.16) 

 

 Окремі ділянки сільськогосподарських угідь в одному і тому ж 

господарстві істотно розрізняються за природною родючістю, положенням, 

рельєфом і т. д., що впливає на рівень витрат, терміни виконання робіт і т. д. 

 

Обмеження невід’ємності змінних: 

                             0,0 
jhj

xx                                                     (1.17) 

 

Додаткові обмеження. Введення додаткових обмежень викликається 

економічними і технологічними причинами і передусім необхідністю 

виконання плану з продажу продукції.  

Обмеження з асортименту виробництва товарної 

сільськогосподарської продукції рослинництва (1.18) та тваринництва (1.19) 

відповідно до попиту: 
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Обмеження з визначення вартості товарної продукції рослинництва 

(1.20 ) і тваринництва (1.21) підприємства: 
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                                  (1.21) 

 

Обмеження з визначення виробничих прямих витрат на виробництво 

продукції рослинництва (1.22) і тваринництва (1.23): 
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                                         (1.23) 

Обмеження за витратами праці і коштів. У результаті того, що 

виробничі витрати в сільському господарстві характеризуються сезонністю, 

то поряд з повними нормами витрат праці на виробництво одиниці продукції 

необхідно враховувати так звані сезонні витрати. 

Позначення у вище приведених формулах: 

j  ̵ індекс галузі J підприємства (культури, види тварин, виробництво 

різних видів продукції тощо); I  ̵  види ресурсів (сільськогосподарські угіддя, 

поголів’я тварин, обсяги виробництва продукції тощо); і ̵ індекс виду 

ресурсів (культури, види тварин, виробництво різних видів продукції тощо); 

Ct
ji  ̵  ціна реалізації j-го виду рослинницької продукції; Ct

jhi  ̵  ціна реалізації 

j-го виду продукції тваринництва, отриманої від h-ої галузі, вікової групи 

тварин; xj  ̵  площа посіву j-ої сільськогосподарської культури; t  ̵  індекс виду 

товарної продукції рослинництва; h ̵ індекс галузей тваринництва; xhj  ̵ 

поголів’я h-ої групи тварин в j-й галузі тваринництва; qp
ji  ̵  показник прямих 

витрат на виробництво і-ого виду продукції рослинництва в розрахунку на 1 

га і-ої культури; qTB
jhi  ̵  показник прямих витрат на одну голову h-ої вікової 
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групи j-ої галузі тваринництва; at
ij, ̵  урожайність  і-того  виду t-ої товарної 

продукції з 1 га  j-ої культури; Bt
i,  ̵ об’єми фіксовані або шукані і-ої t-

товарної продукції рослинництва; BTB
i  ̵ планове поголів’я і-го виду (групи) 

тварин; at
ihj  ̵ вихід і-го виду t-товарної тваринницької продукції з однієї 

голови  h-ої вікової групи j-го виду тварин; dij  ̵  вихід і-го виду корму з 1 га j-

ої культури; xij ̵ площа посіву j-ої культури для забезпечення і-им видом 

корму; bihj ̵ потреба в і-му виді корму однієї голови h-ої вікової групи j-го 

виду тварин; αj ̵ питома вага j-ої культури, розміщеної на ріллі; BТП
i  ̵ 

вартість товарної продукції рослинництва підприємства; BТП
h  ̵ вартість 

товарної продукції тваринництва підприємства; qp
jki  ̵ показник прямих 

витрат на виробництво і-го виду продукції рослинництва в розрахунку на 1 га 

j-ої культури вирощеної на k-ій  еколого-технологічній групі ґрунтів ріллі; 

qTB
jhi  ̵  показник прямих витрат на одну голову h-ої вікової групи j-ої галузі 

тваринництва, і-ої вікової групи тварин; BПЗ
i  ̵ обсяг прямих витрат на 

виробництво продукції рослинництва; BПЗ
ih  ̵ обсяг прямих витрат на 

виробництво продукції тваринництва [125, с. 176 ̶ 183]. 

 

Ю. Данько пропонує в економіко-математичній моделі вводити 

додаткові обмеження (1.24), які враховують кон’юнктурні особливості по 

товарних позиціях, що мають місце в конкретному аграрному підприємстві:      

                                             

                                               ,                              (1.24) 

де �̃�𝑖  ̵ ціна реалізації агропродовольчої продукції i-го виду на ринку, 

грн/ц; хі ̵ виробництво агропродовольчої продукції i-го виду аграрним 

підприємством; �̃�𝑖  ̵ виробнича собівартість i-го виду агропродовольчої 

продукції; 𝑛  ̵ кількість позицій в товарній номенклатурі аграрного 

підприємства При використанні показника ціни i-го виду 
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сільськогосподарської продукції враховуються особливості її коливання за 

певний період, що дозволяє не лише уникнути ризиків пов’язаних з 

кон’юнктурними змінами, а й визначити найбільш конкурентоспроможні 

напрями розвитку окремих галузей [132, с. 55]. 

 

Рішення моделі (1.12) легко виконується за допомогою симплекс-

методу. Основне завдання лінійного програмування формулюється таким 

чином. Дана система m лінійних рівнянь з n невідомими має такий вигляд: 

 

                                  a11x1+a12x2+…+a1nxn = b1; 

                                            ai1x1+ai2x2+…+ainxn = bi;                               (1.25)  

                                           am1x1+am2x2+…+amnxn = bm, 

 
 і лінійна функція від цих невідомих:  

 

                                  С= с1х1+c2x2+…+cnxn.                        (1.26) 

 

Для оцінки галузевої структури користуються різними 

методологічними методами: динамічними рядами з вирівнюванням і 

підбором відповідної функції (кривої), інформаційних і оптимізаційних 

економіко-математичних моделей. Оцінка рівня спеціалізації виконується за 

допомогою коефіцієнта спеціалізації, який може визначатися за різними 

показниками. Використання математичних методів і моделей дозволяє 

аналізувати і прогнозувати розвиток економічних процесів і об’єктів в 

сільському господарстві. За допомогою економіко-математичного 

моделювання можна здійснити комплексну оцінку ефективності 

сільськогосподарського виробництва. Разом з тим можна максимально 

врахувати вплив всіх факторів, знайти оптимальне співвідношення між 

матеріальними затратами і кінцевим виробництвом продукції різних галузей. 

Однак слід пам’ятати, що збільшення кількості обмежень призводить до 

складності процедури рішення моделі, а іноді і до втрати якості рішення. 
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1.3. Фактори формування галузевої структури підприємств 

 

Для успішної розробки галузевої структури сільськогосподарських 

підприємств необхідно визначитися під впливом яких факторів відбувається 

формування галузевої структури сільськогосподарських підприємств. В 

сучасній ситуації визначальними факторами з урахуванням впливу на зміну 

галузевої структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах, є 

поєднання ринкових (зовнішніх) та внутрішніх (організаційно-економічних) 

факторів. 

До зовнішних факторів відносяться: кон’юнктура світових ринків; 

доступність та можливість реалізації і транспортування продукції; державна 

політика щодо підтримки окремих галузей та видів продукції; технологічні 

можливості забезпечення виробництва при обмеженості фінансових ресурсів 

в підприємствах; наявність та можливість фінансової підтримки зовнішніми 

інвесторами; природні чинники. До внутрішніх факторів впливу на 

формування галузевої структури відносяться наступні: фінансові можливості 

підприємств забезпечення нормальних технологічних умов виробництва; 

 наявність трудових та матеріальних ресурсів; оптимізація використання 

ресурсів підприємствами; фактор ризику при виробництві даної культури або 

виду продукції. Внутрішні фактори залежать від самого товаровиробника, 

вони вказують на його здатність впливати на ефективність виробництва, 

тому ми розглянемо тільки такі фактори.  

Для того, щоб краще зрозуміти закономірності зміни галузевих 

структур сільськогосподарських підприємств, слід розглядати процес в 

історичному аспекті. Галузеві структури сучасних аграрних підприємств 

України значною мірою є спадкоємицями розвитку галузевих структур в 60 ̶ 

80-і роки минулого століття, коли на державному рівні підтримувалася 

тенденція вузької спеціалізації. На базі багатьох підприємств створювалися 

спеціалізовані комплекси по виробництву свинини, яловичини, виробництву 

молока, яєць і м’яса птиці (птахофабрики), овочівництву, садівництву і т. ін. 
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Не всі вони витримали жорсткі умови ринкової економіки, однак деякі 

підприємства вистояли і мають порівняно високий рівень спеціалізації і 

користуються її перевагами.  

Впродовж останніх 15 років у світовій економіці відбулися значні 

зрушення, що супроводжувалися змінами кон’юнктури на ринках ресурсів, 

коливанням цін та загостренням конкуренції. За цей період частка аграрної 

продукції в світовому експорті хоч повільно, але збільшувалася, що призвело 

до зниження світових цін на сільськогосподарську продукцію, а також їх 

значним коливанням. Разом з тим світові ціни на молочну продукцію, олію і 

цукор відчутно зросли, також дещо зросли ціни на баранину, свинину і м’ясо 

птиці. В умовах мінливої кон’юнктури продовольчого ринку вітчизняні 

товаровиробники повинні використовувати свої переваги: вигідні природно-

кліматичні умови, можливість одержання якісної і безпечної продукції, а 

також порівняно зручне логістичне транспортне розташування. До того ж 

основним недоліком розвитку вітчизняного сільськогосподарського 

виробництва є домінування сировино-орієнтованого напряму, що зумовлює 

високу залежність аграрної галузі від кон’юнктури глобального ринку 

продовольства.  

Достатньо вагомими є витрати на транспортні послуги, які 

зображаються в елементах: нафтопродукти та послуги інших організацій. Так 

питома вага нафтопродуктів в середньому за три роки в собівартості 

продукції становила майже 10,6 %, а питома вага оплати підприємствам за 

послуги (транспортні, заготівельні та ін.) становила в середньому за три роки 

11,2 %. Обмеженість термінів зберігання сільськогосподарської  продукції 

вимагає додаткових затрат, уникнути яких можна шляхом прямих продажів, 

фірмової торгівлі через власну мережу, продажів через посередників. 

Сільське господарство вимагає значного державного регулювання і 

підтримки. Зумовлено це тим, що ця галузь є життєво необхідною. Така 

політика запроваджується навіть в високорозвинених країнах, особливо під 

час великих економічних криз (в США з початку 30-х років, в країнах ЄС з 
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50-х років). Стан економіки України не дозволяє запровадити політику 

чистого протекціонізму сільського господарства, тому використовується 

диференційований підхід щодо окремих галузей, видів продукції і регіонів. 

Це знайшло зображення в системі законів України, указів Президента 

України, а також у Стратегії розвитку аграрного сектору економіки України 

на період до 2020 року [4]. Згідно зі Стратегією, основними напрямами 

державного регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва 

мають бути: паритет доходів сільськогосподарських виробників з доходами 

працівників інших галузей економіки шляхом запровадження сприятливої 

податкової і кредитної політики; надання сільськогосподарським 

товаровиробникам підтримки через державні дотації і субсидії, насамперед 

для реанімації тваринницьких галузей; здешевлення потрібних сільському 

господарству матеріально-технічних ресурсів (мінеральних добрив, паливно-

мастильних матеріалів, засобів захисту рослин і тварин, технічних засобів); 

створення та державна підтримка відповідної банківської системи у вигляді 

іпотечних, земельних і кооперативних банків; організація гарантованої 

заготівлі продукції з особистих господарств населення; забезпечення рівної 

доступності українських ринків кожному виробникові; захист інтересів 

вітчизняних товаровиробників. 

Сільське господарство України завжди було і є однією із основних 

галузей економіки. Обсяги виробництва конкретних видів рослинницької 

продукції залежать від розмірів посівних площ, динаміку змін яких по 

окремих культурах в Україні в історичному аспекті представлено в табл. 1.1.  

На початку минулого століття основними культурами в Україні були 

зернові, переважну більшість вони складали і в передвоєнні і воєнні роки, 

коли основним продовольством був хліб. В післявоєнний період до 2000-х 

років питома вага зернових зменшувалася при деякому збільшенні 

аналогічного показника інших культур. У 2000-і роки площі під зерновими 

культурами складають більше ніж половину загальної посівної площі, що 

викликане рентабельністю їх виробництва. В цей період особливо помітне 



68 

 

збільшення питомої ваги посівних площ під соняшником і зменшення 

посівних площ під кормовими культурами, що значною мірою зображає 

занепад галузі тваринництва. Картопля, овочеві культури і цукрові буряки 

завжди складали незначний відсоток загальної посівної площі, останнім 

часом (починаючи з 2000 р.) спостерігається стадія стабілізації їх посівних 

площ, навіть незначне збільшення. 

Таблиця 1.1 

        Динаміка структури посівних площ основних культур в Україні, % 

 

Роки 

Культури 

Вся 

посівна 

площа 

Зернові 

 

Цукрові 

буряки 

Соняш-

ник 
Картопля Овочі 

Кормові 

культури 

1913 100 88,3 2,0 0,3 3,9 0,9 3,2 

1940 100 68,2 2,6 2,3 6,6 1,5 14,2 

1945 100 75,4 1,9 3,9 7,8 2,1 6,7 

1950 100 65,4 2,7 2,9 6,2 1,2 17,1 

1960 100 39,6 4,3 4,5 6,5 1,4 40,0 

1970 100 45,1 4,0 3,1 7,2 1,5 26,6 

1980 100 49,0 5,3 5,0 5,0 1,5 31,8 

1990 100 45 5,0 5,0 4,4 1,4 37,0 

2000 100 50,2 3,1 10,8 6,0 2,0 26,0 

2005 100 57,6 2,5 14,4 5,8 1,8 14,3 

2010 100 56,0 1,9 17,0 5,2 1,7 9,6 

2015 100 54,8 2,8 19,0 6,8 1,6 7,4 

2017 100 53,0 3,4 21,9 6,7 1,6 6,7 

2017 р. до 

2000 р., % 
100 105,6 31,5 202,8 111,7 80,0 25,8 

Джерело: складено за даними Державної статистики України. 

 

Історично так склалося, що навіть в межах царської Росії Україна була 

основним виробником зерна  ̶  до третини загального обсягу імперії. Пізніше 

галузь рослинництва в Україні перетворилася з переважно зернової галузі в 

багатогалузеву систему, в результаті чого серед зернових основу посівів 

становили озима пшениця та кукурудза,  а серед технічних культур  ̶   

найбільше зросли площі посіву під соняшником та цукровими буряками. За 

період з 2000 ̶ 2017 рр. в структурі валової продукції України спостерігалося 
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незначне збільшення в загальному обсязі питомої ваги зернових, 

зернобобових і технічних культур (в основному внаслідок збільшення 

виробництва соняшнику) і деяке зменшення питомої ваги картоплі і овочів, а 

також м’яса і молока. У період 2015 ̶ 2017 рр. спостерігаємо тенденцію до 

стабілізації питомої ваги основних видів сільськогосподарської продукції. 

Зміна виробництва м'яса в Україні дзеркально зображає зміни 

виробництва зерна, а також скорочення поголів'я всіх видів 

сільськогосподарських тварин. Зі зменшенням чисельності поголів'я тварин і 

птиці відповідно скоротилося виробництво м'яса (в забійній вазі). Середній 

надій молока дещо збільшився, але внаслідок значного скорочення поголів'я 

корів його валове виробництво зменшилося. При збільшенні урожайності 

основних культур їх валовий збір не перевищує рівня 1990 року (крім 

соняшнику). 

На жаль, перехідний період від адміністративно-командної економіки 

до ринкової затягнувся, особливо стан сільського господарства України 

погіршився в 90-і роки минулого століття. Про це може свідчити той факт, 

що в 1990 р. частка сільського господарства у ВВП дорівнювала  24,4 %, а в 

1999 р. вона зменшилася до 12,8 %. В результаті невідповідності цін між 

продукцією сільського господарства і промисловою продукцією в 1999 р. за 

однаковий обсяг можна було придбати промислових товарів в 6 разів менше, 

ніж в 1990 р. Це, а також високі ставки за кредитами в банках призвели до 

неможливості господарствам оновлювати застарілий машинно-тракторний 

парк, знаходити необхідні обігові ресурси (паливо, ремонтні деталі, насіння, 

добрива тощо). Як результат, у 2000-му р. обсяг сільськогосподарської 

продукції зменшився у 1,9 рази в порівнянні з 1990 р., у тваринництві 

зменшення становило 2,4 рази. За видами продукції 2000 р. в порівнянні з 

1990 р. скорочення становило: овочі  ̶  85,1 %; яйця  ̶  53,4 %; зерно  ̶  47,8 %; 

м’ясо  ̶  37,7 %; цукрові буряки  ̶  29,9 %; вовна  ̶ 11,4 %. Зросли лише 

виробництва картоплі (121 %) та соняшнику (134,6 %).  Ці показники 

досягнуті завдяки високій ліквідності даних культур (значний прибуток при 
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відносно невеликих затратах). Рубіжним став 2000 рік: вперше за десятиліття 

було одержане підвищення обсягу сільськогосподарської продукції (7,6 %) та 

продуктивності праці (4,9 %) у порівнянні з 1999 р. Наступні 17 років 

аграрний сектор демонструє розвиток по висхідній лінії, навіть у кризові 

періоди (2008  ̶2009 рр., 2014  ̶2015 рр.), фактично залишаючись 

найстабільнішим сектором української економіки в експорті продукції [133, 

с.1 ̶ 2]. 

В структурі української економіки за останні 10 років сталися 

кардинальні зміни: якщо експорт промислової продукції значно скоротився, 

натомість експорт сільськогосподарської продукції збільшився від 10,7 % в 

2000 р. до 41 % в 2017 р. Україна входить в п’ятірку лідерів з експорту 

зернових та олійних культур у світі. Найбільший попит мають українські 

зернові культури (36,8 % від загального експорту), рослинні олії (26,2 %), 

насіння олійних культур (7,5 %). Звичайно в такій ситуації галузева 

структура сільського господарства не могла залишитися без змін. 

Екстенсивний шлях розвитку сільського господарства України призвів 

до надмірного освоєння земель. Розорювалися навіть захисні смуги вздовж 

річок та озер, круті схили. Таке збільшення площ орних земель, 

використання важкої ґрунтообробної техніки, зменшення площ лісосмуг 

призвели до посилення ерозії ґрунтового покриву. У Законі України "Про 

основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2020 року" від 2010 р. стан земельних ресурсів визнано як близький до 

критичного; за період проведення земельної реформи відбулося загострення 

значної кількісті проблем у цій сфері. На всій території поширені процеси 

деградації земель, масштабною є ерозія (58 % території), забруднення (20 %), 

підтоплення (12 %). Зменшується вміст поживних речовин у ґрунтах, активно 

втрачається гумус. Масове ігнорування виробниками сільськогосподарської 

продукції вимог пільності  сівозміни, раціональної структури посівів, 

збільшення посівних площ високоприбуткових експортоорієнтованих 

культур (пшениці, ячменю, соняшнику, ріпаку) зумовило те, що ці культури з 
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року в рік займають 80 ̶ 90 % у структурі посівів сільськогосподарських 

підприємств у більшості регіонів країни. Питома вага ґрунтовиснажливого 

соняшнику в посівній площі господарств досягає 20 % і більше, тоді як 

фахівцями із землеробства науково обґрунтовується норма на рівні 10–15 %. 

Перевищується й частка зернових, яка згідно з вимогами належної 

сільськогосподарської практики не повинна перевищувати 50 %. Це 

призводить до того, що на відчутному відсотку площ зернові висіваються по 

зернових [134, с. 2; 135, с. 1].  

Результати свідчать,  що ефективне використання ресурсів у 

господарствах населення у порівнянні з сільськогосподарськими 

підприємствами дало можливість утриматися від критичного падіння обсягів 

виробництва. Насамперед це зумовлено структурою валової продукції. В 

господарствах населення в нинішніх умовах виробляється найбільш 

трудомістка, а, значить, і найбільш вартісна продукція (овочі, картопля, 

продукція тваринництва тощо), що збільшує обсяг валової продукції у 

вартісному виразі, який припадає на цей сектор. У ході аграрних реформ 

відбувся суттєвий перерозподіл сільськогосподарських угідь: 

сільськогосподарські угіддя у розпорядженні сільськогосподарських 

підприємств зменшилися майже на 40 %, рілля  ̶ на 33 %, а площа 

сільськогосподарських угідь і ріллі у користуванні громадян зросла майже в 

11 разів.  

 Для прикладу проаналізуємо як змінилася структура посівних площ 

основних культур у 2018 р. у порівнянні з 2007 р. (табл. 1.2). З 2007 р. посівні 

площі під кукурудзою зросли майже в 1,5 раза і сьогодні становлять більше 

4,5 млн га, збільшився збір врожаю кукурудзи майже в 4 рази і у 2018 р. 

склав більше 35 млн тон. Рівень урожайності основних культур також зріс 

майже вдвічі, але, як відомо кукурудза, як і соняшник, є грунтовиснажливою 

культурою. За останні 11 років посівні площі під ячменем скоротилися на 

39 %. 
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Таблиця 1.2 

Зміна структури валових зборів, посівних площ і урожайності основних 

культур України у 2018 р. порівняно з 2007 р. 

          

   Показники 

Кукурудза Пшениця Ячмінь 

2007 

р. 

2018 

р. 
±% 2007 р. 2018 р. ±% 

2007 

р. 
2018 р. ±% 

Валові збори, 

тис.т 
7421 35801 382,4 13938 24605 76,5 5981 7349 22,8 

Урожайність, 

ц/га 
39 78,4 101 23,4 37,3 59,4 14,6 29,6 102,7 

Зібрані площі, 

тис. га 
1903 4564 139,8 5951 6303 6,9 4088 2484 -39 

Посівні площі, 

тис.га 

Зернові та зернобобові культури Технічні культури 

         2007 р.        2018 р. ±%        2007 р. 2018 р. ±% 

15115 14839 - 1,8 5920 9266 56,5 

 

Показники 

Соняшник Соя Ріпак 

2007 

р. 

2018 

р. 
±% 2007 р. 2018 р. ±% 

2007 

р. 
2018 р. ±% 

Валові збори, 

тис.т 
4174 14165 239,4 723 4460 516 1047 2750 162 

Урожайність, 

ц/га 
12,2 23 90,2 12,4 25,8 108 13,1 26,5 102,3 

Посівні площі, 

тис. га 
3411 6166 80,7 583 1728 196 800 1039 29,8 

Посівні площі, 

тис.га 

Овоче- баштанні культури Кормові культури 

2007 р. 2018 р. ±% 2007 р. 2018 р. ±% 

3028 1825 - 39,7 1997 1769 -11,4 

 Джерело: складено за даними [179]. 

 

Аналіз показника валового збору соняшнику дає можливість зазначити, 

що  відбулося зростання даного показника в 2,4 раза  і в 2018  р. він склав 

більше 14 млн тонн, як внаслідок підвищення врожайності, так і через 

розширення посівних площ. Спостерігається переміщення посівних площ під 

соєю від південних регіонів до західних, де кількість земель, засіяних даною 

культурою,  зібрана площа, урожайність зросли майже вдвічі, а обсяги 

валового збору за цей час збільшилися майже в 6 разів.  За останні 10 років 

збільшилися зібрані площі  ріпака на 29,8 %. Це видається недостатньо, бо 

ріпак сприяє підвищенню родючості ґрунту, виконує фітозахисну функцію, є 

4
4
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одним з кращих попередників для зернових культур. Слід відзначити, що за 

даний період часу значно (удвічі) підвищився рівень урожайності ріпаку. 

Найбільші втрати сільське господарство мало у виробництві цукрових 

буряків. Ця культура в 2004 р. була на межі збитковості (-0,8 %) і 

технологічно її вирощування стало доцільним лише для великих 

підприємств. В 2018 р. засіяно 280 тис. га цукрових буряків, що на 13 % 

менше, ніж в минулому році. Через несприятливу цінову ситуацію аграрії 

змушені значно зменшувати посіви, а деякі цукрові заводи взагалі 

відмовилися переробляти цукрові буряки. 

Світовий профіцит цукру відбився на падінні його ціни на Лондонській 

біржі. У період посівної кампанії 2018 року падіння цін досягло критично 

мінімального рівня за останні 10 років  ̶  310 ̶ 320 доларів/тонна. Як результат, 

низькі внутрішні та експортні ціни змушують господарства відмовлятися від 

цукрових буряків, замінюючи її менш витратними і більше рентабельними 

соєю, кукурудзою та соняшником. Значно скоротилися посівні площі 

цукрових буряків в Херсонській, Харківській, Київській, Хмельницькій, 

Львівській та Волинській областях. Не спостерігається істотних змін або 

фіксується незначне зменшення площ у Вінницькій, Житомирській, 

Рівненській, Полтавській, Черкаській, і Кіровоградській областях. 

Сільськогосподарські підприємства скоротили площі під посівами цукрових 

буряків, а у господарствах населення ця культура не знайшла широкого 

поширення.  

Період 1990-х років характеризувався різким спадом виробництва 

овочів: в окремі роки площа під овочевими культурами скорочувалась до 400 

тис. га, обсяги валового збору  ̶  до 5 млн т (4,9 млн т у 1999 р.), а 

врожайність  ̶  до 10 т/га. В період з 2000 р. відмічається збільшення площ під 

овочевими культурами (до 520 тис. га) та зростання обсягів валового збору. 

Виробництво овочів перемістилося у приватний сектор (86 %), а частка 

сільськогосподарських підприємств, що займається виробництвом овочів, 

скоротилася до 14 %. Не зважаючи на зростання абсолютних показників 
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виробництва і споживання, темпи росту споживання нижчі ніж темпи росту 

виробництва на одну особу. Невідкладне завдання в овочівництві на сьогодні  

̶  створення в умовах ринку інтегрованих структур, що поєднують у собі 

виробництво, перероблення, зберігання і збут продукції. Збереження і навіть 

деяке підвищення обсягів виробництва зернових культур господарствами 

населення не може вважатися позитивним результатом, оскільки ця 

продукція не є товарною та використовується  переважно як фураж [136, с.1 ̶ 

2; 137, с. 140; 138, с. 21]. 

Загальна галузева структура виробництва сільськогосподарської 

продукції характеризується дисбалансами. Так і досі залишається низькою 

частка тваринницької галузі в структурі валової продукції сільського 

господарства, яка у 2015 р. склала лише 29,7 %. Такий дисбаланс не тільки 

формує дефіцит на ринку та стимулює імпорт продукції тваринництва, але й 

негативно впливає на процес раціонального функціонування сільського 

господарства та використання природних ресурсів, адже обмежує обсяги 

внесення органічних добрив, що перешкоджає процесу відновлення 

природної родючості ґрунту. На фоні недостатніх обсягів виробництва 

продукції тваринництва значною залишається питома вага технічних 

культур, перш за все соняшнику, яка в 2015 р. у структурі валової продукції 

сільського господарства становила 21,0 % (50,2 млрд грн), тоді як питома 

вага кормових культур лише 1,6 % (3,7 млрд грн), що зумовлено ринковою 

привабливістю та високим рівнем рентабельності технічних культур. Такий 

дисбаланс призводить до порушення технології виробництва 

сільськогосподарської продукції, недотримання науково-обґрунтованих 

сівозмін, виснажує ґрунт та знижує вміст гумусу в ньому. Надмірно високою 

в загальній структурі виробництва продукції сільського господарства 

залишається частка господарств населення, яка в 2015 р. становила 44,9 %, а 

в структурі виробництва продукції тваринництва  ̶  54,5 %. Концентрація 

значних обсягів виробництва в господарствах населення знижує 

конкурентоспроможність вітчизняного АПК як на внутрішньому, так і 
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зовнішньому ринках, погіршує якість і безпечність сільськогосподарської 

продукції, ускладнює процес моніторингу за дотриманням діючих норм і 

стандартів аграрного виробництва [139, с. 3 ̶ 5]. 

Останніми роками, попри економічну кризу в країні, завдяки 

впровадженню інноваційних технологій, вкладанню інвестиційних коштів у 

господарський процес, спостерігається збільшення виробництва 

сільськогосподарської продукції. Проте нарощування валового виробництва 

продукції в сільськогосподарських підприємствах відбувається в основному 

коштом галузі рослинництва, а саме  ̶ енергомістких культур, таких як 

кукурудза на зерно, соя, соняшник, ріпак. Втім збільшення посівних площ 

цих культур вище науково обґрунтованої норми призводить до порушення 

ведення сівозміни і, як наслідок, зниження родючості ґрунтів. У 

тваринництві відбувається зменшення поголів’я тварин, зниження їхньої 

продуктивності. В структурі експорту сільськогосподарської продукції 

висока питома вага зернових, соняшнику та ріпаку, характерним є 

порушення нормативів структури посівних площ [140, с. 50 ̶ 51].  

Переважна більшість регіонів України спеціалізуються виключно на 

рослинництві, а саме  ̶ на вирощуванні зернових та олійних культур. Це 

пояснюється найвищою рентабельністю виробництва саме цієї продукції. 

Буряківництво втратило свої позиції, тваринництво все рідше є галуззю 

спеціалізації у районах, у сільськогосподарському виробництві відбуваються 

зміни галузевої структури, які проявляються у збільшенні питомої ваги 

галузей рослинництва, особливо зернового господарства та вирощування 

олійних культур  ̶ соняшнику і ріпаку, та зменшенні частки галузей 

тваринництва, зокрема скотарства і свинарства. Такі зміни призводять до 

«збіднення» галузевої структури сільського господарства районів області та 

можуть становити загрозу продовольчій безпеці регіону. 

У результаті реформування аграрного сектору України утворилися два 

типи виробників: крупні (агрохолдинги, вертикально інтегровані структури, 

господарські товариства тощо) та індивідуальні (фермери та господарства 
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населення). Попри нерівноправне становище, господарства населення та 

сімейні ферми упродовж усього пореформеного періоду забезпечували 

виробництво переважної частини валової продукції сільського господарства. 

Обидва сектори виробників сільськогосподарської продукції неоднорідні за 

складом, розмірами і динамікою змін. Особливо помітні зміни в крупних 

підприємствах, де після 2004 року відбувається великомасштабна 

концентрація землекористування. Вона виявляється як у нарощуванні площ 

орендованих земель, так і у створенні швидкими темпами нових 

агрохолдингів, вертикально та горизонтально інтегрованих структур, до 

складу яких входять не лише аграрні формування, а також переробні 

підприємства, елеватори, транспортні та торговельні організації, наукові 

установи тощо. Земельні масиви таких структур досягають десятків і сотень 

тисяч гектарів, ними монополізуються вигоди від міжнародної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією та продовольством. Більшість із них 

становляться публічними з метою залучення фінансових ресурсів для 

подальшого розвитку та розширення, а також використовують можливість 

реєстрації материнської компанії в офшорній зоні з метою оптимізації 

фінансових потоків [141, с. 50 ̶ 56]. 

За різними оцінками, у 2017 р., в Україні функціонувало близько 250 

агрохолдингів, розмір їх консолідованих земельних банків становив близько 

6 млн га, або 16 % загальної площі сільгоспугідь, які перебувають у власності 

й користуванні сільськогосподарських підприємств і громадян. Характерною 

особливістю господарювання агрохолдингів є неповний обробіток 

контрольованих земель, що свідчить про накопичення земельних активів з 

метою подальшого перепродажу, а не агровиробництва.  

В індивідуальному секторі поступово зміцнюються позиції 

фермерських господарств  ̶ частка продукції сільського господарства, яка 

вироблялася ними, у загальній її вартості збільшилася від 1,7 % у 2000 р. до 

7,0 % у 2017 р. Проте нині індивідуальний сектор представлений в 

основному господарствами населення (понад 9 млн сільських і міських 
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домогосподарств, що мають у користуванні земельні ділянки, у тому числі 

4,5 млн особистих селянських господарств), яким належить 55 % валового 

виробництва галузі. Серед господарств населення зростають частки 

господарств, які виробляють продукцію лише для продовольчого 

самозабезпечення і тих, виробництво яких набуває переважно товарного 

спрямування. Розвиток сімейного типу господарювання, представленого в 

основному особистими селянськими господарствами, гальмується 

ставленням до них, як до «підсобних» і «неперспективних». Агресивне 

використання сільськогосподарських угідь, монокультуризація, масове 

недотримання сівозмін та істотне зменшення обсягів природоохоронної 

діяльності створили реальну загрозу ресурсо-екологічній безпеці розвитку 

аграрного сектору і загалом державі. «Збільшення обсягів валового 

виробництва досягається за рахунок окремих видів продукції  ̶  комерційно 

привабливих, але землевиснажливих, і супроводжується викривленням 

галузевої та продуктової структур галузі. Нарощування експорту зернових і 

олійних культур закріплює імідж України як низько розвиненої країни-

постачальника сировини. Зі зростанням доходів агрохолдингів, 

зернотрейдерів, переробних підприємств, інших представників агробізнесу 

посилюється фінансове знекровлення сільського сектору суспільства, 

вичерпується потенціал його розвитку, саморозвитку сільських громад, а 

деградація його окремих сегментів сягає загрозливого рівня» [115, с. 52]. 

На нашу думку, вітчизняна модель аграрного виробництва, сформована 

упродовж двох останніх десятиліть, дає змогу досягати економічного 

зростання, а також забезпечувати вагомі фінансові результати певному колу 

виробників. Водночас суспільні блага, в тому числі такі важливі, як 

продовольче самозабезпечення, економічна база життєдіяльності сільського 

населення, відтворення селянства та підтримання екологічної рівноваги, що 

повинні створюватися у процесі сільськогосподарського виробництва, 

продукуються недостатньо, а сімейний тип господарювання не отримує 

належного розвитку. 
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Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України на період до 

2020 року передбачає, що пріоритетної підтримки потребують шляхом 

мотивації сімейних, малих та середніх господарств і їх кооперативів у 

тваринництві і рослинництві при становленні і розвитку регіональних 

торгових марок із виробництва продуктів підвищеної доданої вартості. 

Пріоритетними також є: свинарство у великих господарствах при високому 

рівні автоматизації та механізації; молочне скотарство за рахунок розвитку 

довгострокових контрактних відносин із молокопереробними 

підприємствами цільно- та кисломолочного напрямів та виробництва сухого 

молока [5, с. 4]. 

Підсумовуючи результати дослідження, можна стверджувати, що 

галузева структура виробництва продукції в сільськогосподарських 

підприємствах має реальний вплив на ефективність виробництва. Галузева 

структура виробництва підприємств, яка існує зараз, знаходиться під значним 

впливом низки факторів, для систематизації яких складена таблиця 1.3.  

Таблиця 1.3 

Фактори, що впливають на формування галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств 

Фактор Вплив на формування галузевої структури 

Традиційність Збереження головних галузей минулих років 

Природно-кліматичні 

умови 

Якість ґрунтів, наявність схилів, надмірно зволожених 

угідь 

Транспортна 

інфраструктура 

Можливість виробництва рентабельної продукції, що має 

невеликий термін зберігання.  

Зменшення витрат на перевезення 

Відстань від переробних 

підприємств, ринків збуту 

Можливість виробництва рентабельної продукції, що має 

невеликий термін зберігання 

 

Трудові і матеріальні 

ресурси 

 

Використання високоефективних технологій при наявності 

кваліфікованих кадрів  і сучасної техніки 

Розміри підприємства Забезпечення раціонального співвідношення розмірів 

земельних угідь і рівня спеціалізації 

Фінансові можливості  
Наявність стабільних фінансових  резервів і можливість 

одержання низькопроцентних кредитів 

 Джерело: власні дослідження. 
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Безумовно, не всі вони можуть визначати реальну структуру 

виробництва на підприємствах. У даному випадку значний вплив має і 

суб’єктивна складова або традиції виробництва на даній території. Жорсткі 

умови ринку вимагають збільшувати частку одних галузей і зменшувати 

частку інших, що негативно впливає на родючість ґрунтів  ̶  основне 

багатство українських аграрних підприємств, погіршує екологічне і навіть 

соціальне становище. Знайти оптимальне поєднання галузей є важливою 

економічною задачею аграріїв на сучасному етапі. 

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Узагальнення теоретико-методичних засад формування та 

вдосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств дає 

змогу зробити наступні висновки: 

1. 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 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.  

2. На основі дослідження наукових підходів до  трактування поняття 

«галузевої структури» запропоновано та обгрунтовано формулювання, що 

галузева структура сільськогосподарського підприємства визначає галузевий 

розподіл виробництва та його співвідношення, містить поєднання у 

виробничій програмі різних видів продукції та галузей для підвищення 
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ефективності використання наявних ресурсів та забезпечення його сталого 

розвитку. 

3. 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.  

4. Відсутність чіткої спеціалізації сучасних сільськогосподарських 

підприємств зумовлена різним рівнем їх спроможності адаптуватися до  

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.  

5. 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). 

6. Акцентовано увагу на поширенні двох тенденцій розвитку 

спеціалізації сільськогосподарських підприємств. За першою із них 
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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. 

7. 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. 

 

 

Основні результати наукових досліджень, представлені у Розділі 1, 

опубліковано в роботах автора: [11, 12, 13, 14, 15, 43, 51, 104].  

 

В Розділі 1 використано матеріали з відповідним посиланням на 

наукові джерела зі списку літератури: [1–141]. 
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РОЗДІЛ 2 

 СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ  

           СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

 

2.1. Особливості формування галузевої структури в сільському 

       господарстві України 

  

В результаті попередніх досліджень були визначені чинники і фактори, 

що впливають на зміну галузевої структури сільськогосподарських 

підприємств. Розглянемо їх детальніше та проаналізуємо особливості 

формування галузевої структури в сільському господарстві України. 

Програма підтримки сільськогосподарського товаровиробника, яка існувала в 

часи Радянського Союзу, містила такі завдання як надання дотаційних коштів 

на виробництво м'ясної та молочної продукції, забезпечення суб'єктів 

господарювання відносно дешевою (хоча й не завжди високоякісною) 

сільськогосподарською технікою, селекційну роботу в галузі тваринництва та 

рослинництва. Окремі елементи державної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників застосовуються і в сучасних умовах, проте їх вплив на 

формування галузевої структури аграрних підприємств не є суттєвим. 

Для оцінки структури кожного сільськогосподарського підприємства 

необхідно використовувати такий показник, який би характеризував склад і 

співвідношення всіх галузей незалежно від напрямку використання їх 

продукції. Таким показником є структура валової продукції, яка характеризує 

значення окремих галузей у виконанні виробничої програми господарства і у 

формуванні її товарного фонду. Визначальний вплив на розвиток галузевої 

структури аграрного сектора економіки має кон'юнктура ринку. Саме з 

урахуванням кон'юнктури ринку на рівні підприємства приймаються рішення 

щодо розвитку тих або інших галузей. 

Галузева структура сільськогосподарського виробництва формується 

під впливом наступних основних чинників: спеціалізації і концентрації 
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виробництва, науково-технічного прогресу та інноваційного розвитку 

окремих галузей, економічної політики держави, кон'юнктури ринку та 

природно-кліматичних умов. Детальніше проаналізуємо перший фактор  ̶ 

спеціалізацію. 

Структурні зміни, що відбулися за період 1990 ̶ 2017 рр. в галузевій 

структурі сільського господарства України, добре ілюструються даними про 

зміну валової продукції і індексу валової продукції сільського господарства, 

яка містить поряд з товарною продукцією, продукти сільськогосподарського 

походження, спожиті у процесі виробництва (насіння, корми) (табл.2.1, рис. 

2.1 і 2.2, додатки А і Б) [142; 143, с. 104; 144, с. 117 ̶ 118; 145, с. 190; 146, 

с. 85; 147, с. 66].  

Таблиця 2.1 

Питома вага основних видів продукції в структурі валової  

 продукції сільського господарства України, 2000-2017 рр., %  

 

Вид продукції 

Роки 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 р. до 

2000 р., % 

Зернові і зернобобові 19 25 22 27 28 27 28 28 147,4 

Технічні культури 12 13 18 20 21 22 23 23 191,7 

Картопля і овочі 25 22 20 19 19 19 18 18 72 

Плоди і ягоди 5 4 4 4 3 4 3 3 60 

М’ясо 15 14 17 14 14 14 14 14 93,3 

Молоко 21 19 15 12 11 11 11 11 52,4 

Яйця 3 3 4 4 4 3 3 3 100 

 Джерело:  складено за даними Держслужби статистики України. 

 

За характером зміни галузевої структури можна виділити три періоди: 

перший (1990  ̶2000 рр.)  ̶  зміна соціальної системи в країні 

супроводжувалася скороченням ресурсного потенціалу аграрного сектору, 

зменшенням виробництва основних видів сільськогосподарської продукції і, 

як результат, стрімким зменшенням обсягів, що пояснюється нестабільністю 

політичної і економічної ситуації в Україні. В другому періоді 

(2000 ̶ 2010 рр.) відзначимо стійкий тренд до зростання обсягу валової 

продукції рослинництва, в третьому (після 2010 р.)  ̶  досягнення рівня 
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1990 р. і навіть перевищення його. На жаль, іншу ситуацію спостерігаємо 

відносно галузі тваринництва,  після  2000 р. відбувається в цілому зростання 

обсягу валової продукції, що далеко навіть не досягло рівня 1990 р. 

Аналізуючи динаміку змін частки основних видів продукції в структурі 

валової продукції сільського господарства України за другий і третій періоди 

(табл.2.1) можемо зазначити, що у 2017 р. порівняно з 2000 р. зросла питома 

вага зернових і зернобобових на 47,4 %, технічних культур  ̶  на майже 92 %. 

Зворотну ситуацію спостерігаємо стосовно картоплі та овочів  ̶  відбулося 

зменшення на 28 %, плодів і ягід  ̶  на 40 %, м’яса  ̶  на 6,7 %, молока  ̶  на 

47,6 %. Такий стан спричинений змінами сучасного ринку та більшою 

прибутковістю продукції рослинництва, зокрема зернових і зернобобових та 

технічних культур. 

 

         Рис.2.1. Динаміка обсягу валової продукції сільського господарства 

                    України в постійних цінах 2010 року в господарствах 

               усіх категорій, 1990 ̶ 2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [142], [148], [179]. 

 

Значні зміни в галузевій структурі сільського господарства за період 

1990 ̶ 2017 рр. відбулися в групах виробників, зокрема в 
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сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення. Зміна 

індексів валової продукції сільського господарства за аналізований період у 

різних категоріях господарств відбувалася по різному (додаток Б).  

 

 

Рис.2.2. Динаміка обсягу валової продукції сільського господарства 

              України в постійних цінах 2010 р. в сільськогосподарських   

підприємствах, 1990 ̶ 2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [142], [148], [179]. 

 

Характер зміни індексів загальної валової продукції значною мірою 

визначається характером змін індексів валової продукції 

сільськогосподарських підприємств. На фоні загального зменшення 

виробництва сільськогосподарської продукції відбулися внутрішньогалузеві 

зміни. Галузь рослинництва остаточно стала провідною (рис.2.3, додаток В), 

її питома вага невпинно збільшувалася: з 51,4 % в 1990 р. до 71,4 % у 2017 р., 

а в сільськогосподарських підприємствах навіть до 78,1 %. Стала помітною 

чітка тенденція скорочення галузі тваринництва в період 1990 ̶ 2000 рр. Після  

деякої стабілізації, в останні роки відмічається поступове скорочення галузі. 

Тенденції змін обсягів валової продукції в сільськогосподарських 

підприємствах Харківської області аналогічні змінам в Україні, за темпами 

навіть дещо їх перевищують (додатки Д і Е). 
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         Рис. 2.3. Зміна частки валової продукції рослинництва в загальному    

            обсязі валової продукції сільськогосподарських підприємств 

            України (а) і Харківської області (б), 1990 ̶ 2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [142],[148], [166-168], [179]. 

 

Таким чином, якщо в 1990 роках частки продукції рослинництва і 

тваринництва в загальному виході були практично рівнозначними, то в 

2017 р. співвідношення валової продукції рослинництва до тваринництва 

складає 71,4 % до 28,6 % відповідно. Слід відзначити, що в господарствах 

населення за той же період аналогічне перевищення галузей складало два 

рази. В сільськогосподарських підприємствах співвідношення валової 
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продукції рослинництва до тваринництва було приблизно однаковим. Можна 

відмітити також, що в господарствах населення цей показник завжди був 

вищим, ніж в сільськогосподарських підприємствах. При загальній тенденції 

зменшення частки продукції тваринництва її темпи в господарствах 

населення були значно вищими, ніж у сільськогосподарських підприємствах. 

Нині спостерігаємо зменшення частки продукції тваринництва в 

господарствах населення, це викликане нерентабельністю вирощування 

тварин в господарствах населення через значне подорожчання кормів і низькі 

закупівельні ціни на продукцію тваринництва. 

Як свідчать результати дослідження, чітко простежуються згадувані 

раніше три періоди зміни обсягів як для всієї валової продукції, так і за 

галузями: рослинництву і тваринництву (рис.2.2). Помітно, що збільшення 

обсягів загальної валової продукції після 2000 р. досягнуто за рахунок 

зростання обсягів продукції рослинництва, тоді як вплив галузі тваринництва 

незначний. Водночас в господарствах населення на характер зміни обсягів 

валової продукції основний вплив має галузь рослинництва, у порівнянні з 

сільськогосподарськими підприємствами зміни відбуваються інакше. Обсяги 

валової продукції тваринництва на початку 90-х років більше ніж у 2 рази 

перевищували обсяги валової продукції рослинництва, приблизно у 2000 р. 

був досягнутий паритет, вже починаючи з 2000 р. спостерігається різниця на 

користь галузі рослинництва, яка у 2017 р. досягає двократної величини. 

Характер зміни обсягу валової продукції рослинництва в 

сільськогосподарських підприємствах має чітко виражений мінімум, тоді як в 

господарствах населення при невеликих відхиленнях характер зміни обсягу 

валової продукції рослинництва схильний до поступового збільшення. 

Аналогічний характер змін обсягів валової продукції тваринництва в 

сільськогосподарських підприємствах: різке зменшення в 90-х роках, 

мінімальні значення у період 2000  ̶2003 рр. і після 2004 р.  ̶  поступове 

збільшення.  
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Останнім часом намітилася стійка тенденція до зростання частки 

сільськогосподарських підприємств у виробництві агропродовольчої 

продукції (табл. 2.2), в рослинництві у 2000 р. вона становила 49,3%, а у 2017 

р.  ̶  60,5 %, залишаючись практично стабільною для зернових і зернобобових 

культур та соняшнику, незначно підвищилася для цукрових буряків і 

зменшилася для картоплі, овочів, плодів і ягід. Питома вага продукції 

тваринництва в сільськогосподарських підприємствах, залишаючись меншою 

ніж 50 %, при виробництві м’яса у 2016 ̶ 2017 рр. досягла рівня 64 % при 

стабільній питомій вазі виробництва молока і збільшенні  виробництва яєць.  

Таблиця 2.2 

Структура валової продукції в сільськогосподарських  

підприємствах України, 2000 ̶ 2017 рр., % від загального обсягу 
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о
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р
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.п

. 

Валова 

продукція 

всього 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

- 

Продукція 

рослинництва, 

усі категорії 

господарств 

61,5 63,8 64,3 69,9 67,3 69,9 70,7 70,3 72,8 72 

 

10,5 

 

в т. числі с.-г. 

підприємства 
49,3 48,6 53,8 56,8 55,2 58,8 59,4 59,1 61,3 60,5 11,2 

  зернові та 

  зернобобові 
81,6 75,7 75,8 77,9 78,1 78,8 78,1 77,3 78,7 77,4 -4,2 

  цукрові буряки 87,8 78,5 92,1 91,5 91,3 84,3 92,8 92,5 95,2 95,6 7,8 

  соняшник 87,5 78,8 82,5 84,1 85 85,5 85,7 85,4 86,1 86,6 -0,9 

  картопля 1,4 1,2 2,6 3,1 3,3 3 3,2 2,2 3,4 1,9 0,5 

  овочі 16,9 10,7 11,9 15,7 14,3 11,7 13,9 13,9 14,1 14,5 -2,4 

  плоди та ягоди 18,2 11,2 16,4 15,8 18,4 19,4 16,6 19,1 18,4 16,3 -1,9 

Продукція тва-

ринництва, усі 

кат. господарств 

38,5 36,2 35,8 30,1 32,7 30,1 29,3 29,7 27,2 28 -10 

в т. числі с.-г. 

підприємства 
21 26,2 38,7 40,6 41,9 43,8 45,5 45,5 45,7 45,8 24,8 

  м’ясо 26,3 36,8 55,1 56,7 57,5 60,3 61,5 63 64,1 64,0 37,7 

  молоко 29 18,8 19,7 20,3 22,3 22,5 23,8 25,1 26,1 26,9 -2,1 

  яйця 33,8 49,5 60,1 62,8 62,7 62,4 64 58,2 53,4 53,9 20,1 

  Джерело: складено за [179]. 
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Графічно тенденція зміни частки сільськогосподарських підприємств у 

виробництві основних видів продовольчої продукції представлена на рис. 2.4. 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Зміна частки сільськогосподарських підприємств України 

                    у виробництві основних видів продукції, 1990 ̶ 2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [142],[148],[179]. 
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Багато в чому розвиток тих чи інших галузей сільського господарства 

визначають природно-кліматичні умови. Успішне вирощування різних 

сільськогосподарських культур, розведення тварин можливе лише при 

відповідності природних умов їх біологічним особливостям та вимогам: 

клімат, ґрунти, рослинність, рельєф місцевості надають безпосереднє вплив 

на переважний розвиток тих чи інших галузей сільського господарства і на 

ефективність виробництва [147, с. 87]. 

Можна також відзначити вплив природно-кліматичних умов різних 

регіонів України на ведення сільського господарства, а значить на структуру 

виробництва і його спеціалізацію. Природно-кліматичні ресурси Полісся 

сприяють вирощуванню озимого жита, льону-довгунця, картоплі. У 

Лісостепу України поширені різні типи чорноземних ґрунтів. Тут склалися 

найкращі умови для вирощування зернових культур, особливо озимої 

пшениці, цукрових буряків, кукурудзи. Чорноземні ґрунти Степу мають 

найвищу природну родючість. Провідними культурами тут є озима пшениця, 

соняшник, баштанні та ефіроолійні культури У Степу, як і на Поліссі та в 

Лісостепу, добрі умови для скотарства, вівчарства і птахівництва. У 

північних передгірських і гірських районах Карпат природні умови сприяють 

вирощуванню озимого жита, льону-довгунця і картоплі, а в низовинах і 

передгірських районах Закарпаття  ̶  озимої пшениці, кукурудзи, тютюну, 

овочів, винограду. Важливою галуззю сільського господарства є 

тваринництво, особливо скотарство, а в гірських районах ще й вівчарство, що 

зумовлено великими площами природних пасовищ  ̶  полонин.  

Природні умови і ресурси України в цілому є сприятливими для 

розвитку сільського господарства. Переважно рівнинний рельєф, достатня 

кількість тепла і вологи в період активної вегетації, великі площі родючих 

ґрунтів дають змогу вирощувати найрізноманітніші сільськогосподарські 

культури помірної зони та розвивати всі основні галузі тваринництва. 

Зміна кліматичних умов провокує зміну галузевої структури 

сільськогосподарського виробництва і його спеціалізацію. Цей вплив може 
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проявлятися в декількох напрямах: змінюється продуктивність 

сільськогосподарських культур з погляду якості та кількості, використання 

води (зрошення), внесення гербіцидів, інсектицидів і добрив. Зростає ерозія 

ґрунту, його зсуви, збільшується кількість надмірно зволожених земель, 

спостерігається недостача води для зрошення у південних районах. Загальне 

потепління призводить до того, що літо становиться сухішим, а зими 

вологішими.  

Підвищення температур призвело до того, що посівні культури 

змістилися залежно від регіонів і клімату. Наприклад, такі культури як 

цукрові буряки та соя перемістилися на 150 км з півдня на північ. 

Спостерігається недостача води для зрошення у південних районах. Відчутне 

загальне скорочення в Україні водних ресурсів, тому масово впроваджуються 

посухостійкі сорти сільськогосподарських рослин і відмова від вирощування 

деяких вологолюбних культур. Найбільшою мірою процеси деградації 

земельних ресурсів властиві регіонам з найвищим рівнем виробництва, саме, 

зернових і олійних культур. В кінцевому результаті це впливає на 

співвідношення галузей сільського господарства. 

Земельний фонд України характеризується високим ступенем 

освоєння. Україна є світовим лідером по розораності сільськогосподарських 

угідь. У 2016 р. орні землі займали 32541,3 тис. га або 78,4 % від загальної 

площі угідь. Найбільше розорані сільськогосподарські угіддя в Лісостеповій 

зоні (85,4 %), а найменше  ̶ на Поліссі (68,9 %). Однак з точки зору 

економічної ефективності стан використання сільськогосподарських угідь не 

можна назвати задовільним. У структурі посівних площ України зернові та 

зернобобові культури становили 53,4 %, технічні культури  ̶  32,8 %, кормові 

культури  ̶ 7,1 %, інші культури (картопля, культури овочеві та баштанні 

продовольчі)  ̶ 6,8 %. Попри деяке підвищення урожайності,  виробництво 

продукції сільського господарства з розрахунку на одиницю земельної площі 

є не достатньо задовільним [149, с. 72].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8F
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Родючість ґрунтів, природні та біологічні процеси значно впливають на 

спеціалізацію виробництва, на поєднання окремих галузей сільського 

господарства. Формування виробничого потенціалу галузі здійснюється 

відповідно до природних і економічних умов, неоднорідність яких, 

наприклад, в Україні характерна не лише для ґрунтово-кліматичних зон, а й 

для окремих областей і районів. Умови ґрунтово-кліматичних зон в першу 

чергу впливають на вибір суб’єктів ринкового господарювання  ̶ треба 

виробляти ті продукти, для яких найсприятливіші умови відповідно до 

зональної спеціалізації і які мають найвищу врожайність і продуктивність 

(таблиці 2.3 і 2.4). Загальним правилом є зональна спеціалізація культур і 

поєднання відповідних галузей ІІ і ІІІ рівнів галузей рослинництва і 

тваринництва. Вибір основних галузей необхідно вміло поєднувати з 

допоміжними, з галузями з перероблювання сільськогосподарської продукції, 

з промислами. Інноваційні розробки дозволяють мінімізувати залежність 

виробництва від природних факторів, проте це вимагає додаткових витрат, 

тому повністю виключити вплив природного фактору неможливо [14, с. 239]. 

Основними природними факторами, що впливають на ефективність  

виробництва продукції сільського господарства є: якість ґрунтів; тривалість 

безморозного періоду; сума активних температур; сумарна сонячна радіація; 

умови зволоження; кількість опадів; забезпеченість водними ресурсами, 

ймовірність засух, заморозків, ерозії. Помітно також вплив на ефективність 

виробництва соціально-демографічних факторів: регіональні особливості 

структури споживання; співвідношення між міським та сільським 

населенням. До економічних факторів відносяться: розташування господарств 

щодо місць збуту, перероблювання та зберігання; наявність та якість 

транспортних засобів; міжрегіональні зв’язки; виробничий потенціал 

(меліоровані землі, поголів’я продуктивної худоби тощо); наявність та 

структура сільськогосподарських площ; система показників економічної 

ефективності сільськогосподарського виробництва (рентабельність 

виробництва, валова продукція та валовий дохід на одиницю земельної площі 

6
2
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та одиницю матеріальних та трудових витрат); матеріально-технічне 

забезпечення агровиробників; використання досягнень науки та техніки; 

розмір сільгосппідприємств. 

Таблиця 2.3  

Умови для розміщення основних галузей рослинництва 
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Джерело: власні дослідження. 

 

Земельні ресурси є основою соціально-економічного розвитку та 

засобом докладання людської праці. Третина сільськогосподарських земель 

Європи і четверта частина світових запасів чорнозему знаходяться в Україні.  

Продуктивність українських земель має можливість задовольнити 

продовольчі потреби населення, що в декілька разів перевищує населення 

України. Однак, не зважаючи на величезний природно-ресурсний потенціал, 

рівень споживання харчових продуктів залишається досить низьким. 
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Таблиця 2.4 

Умови для розміщення основних галузей тваринництва 
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Джерело: власні дослідження. 

 

Законопроєкт «Про продовольчу безпеку України» визначає аграрну 

політику щодо гарантування продовольчої безпеки  ̶  соціально-економічного 

та екологічного стану в державі, при якому всі її громадяни стабільно та 

гарантовано забезпечені продовольством в необхідній кількості, асортименті 

та відповідної якості. Держава визнається незалежною в продовольстві тоді, 

коли виробництво основних харчових продуктів знаходиться в обсягах, не 

менших встановленого граничного рівня їх питомої ваги в товарних ресурсах 

внутрішнього продовольчого ринку [150, с. 2 ̶ 3]. 

О. Скидан зазначає, що основним критерієм ефективності аграрної 

політики кожної країни є стан її продовольчої безпеки, який визначається 
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перш за все умовами забезпечення населення якісною і безпечною 

продукцією [151, с. 53]. 

Рівень споживання основних продовольчих продуктів оцінюється через 

індикатори достатності споживання харчових продуктів на одну особу, що 

визначаються як відношення фактичного обсягу споживання до мінімальної 

норми споживання. Найважливішим показником рівня продовольчої безпеки 

слугує калорійність добового раціону харчування населення (і пов'язана з 

нею загальна кількість харчових продуктів на душу населення), тобто 

показник обсягу споживання (у стратегічному або натуральному еквіваленті) 

і відповідності його міжнародним нормам [152, с. 200; 153, с. 54 ̶ 55]. 

Аграрно-продовольчий ринок України функціонує в умовах низького 

попиту переважної більшості населення майже на всі продовольчі продукти. 

Значно зменшилося споживання таких продуктів як м’ясо і м’ясопродукти, 

молоко і молокопродукти, риба, в той час як споживання яєць, картоплі, 

овочів й баштанних та олії збільшилось. Через суттєве зростання цін на 

харчові продукти населення стало обмежувати себе в їх споживанні, стало 

більше споживати дешевих хлібобулочних виробів, яєць, картоплі, овочів. 

Споживання таких важливих для організму людини продуктів як м’яса, 

молока, риби, плодів та ягід значно зменшилось, хоча й має тенденцію до 

зростання. Фактичні рівні споживання населенням з більшості видів 

продовольства були нижчими рекомендованих показників [154, с. 196 ̶198; 

155, c. 1 ̶ 5; 156; 157, с. 73 ̶ 75]. 

Найбільше відставання фактичного споживання від раціонального 

спостерігалось щодо плодів, ягід і винограду; молока і молочних продуктів; 

м’яса і м’ясопродуктів, риби і рибних продуктів. Водночас по деяких 

продовольчих групах (яйця, олія, картопля, хліб і хлібні продукти) фактичне 

споживання в останні роки перевищило раціональні норми. З 2001 р. 

простежується тенденція до зростання фактичного споживання харчових 

продуктів, дещо не дотягують до мінімальної норми продукти тваринництва 

(крім яєць), овочі, фрукти і риба. Попри деякі позитивні зміни, рівень 
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споживання з більшості продуктів все ще залишається нижчим від 

рекомендованих норм. Потреби населення розвинутих країн у поживних 

речовинах забезпечуються за рахунок дорогих м’ясних і молочних продуктів, 

риби, овочів і фруктів, тоді як в Україні  ̶  за рахунок дешевих картоплі та 

хлібопродуктів. 

Однією з головних причин такої ситуації є низька купівельна 

спроможність населення. Фактично при відсутності дефіциту продовольства 

в країні рівень споживання населенням основних продуктів перебуває нижче 

раціональної межі. Іншою причиною недостатнього споживання 

високоякісних продуктів є зниження обсягів виробництва продукції 

тваринництва, оскільки в  сільському господарстві в останні роки швидше 

розвивається рослинництво, а поголів’я тварин скорочується.  В цілому 

рівень задоволення потреб населення України в харчових продуктах 

визнається задовільним. Обсяги споживання харчових продуктів в Україні 

поступаються відповідним показникам у розвинених країнах, однак вони 

близькі або  вищі за мінімально встановлені норми. Головна проблема 

полягає в забезпеченні якісних характеристик продовольства [158, с. 17 ̶ 19; 

159, с. 37]. 

Дослідженнями встановлено, що частка  всієї продукції в 2010  ̶2017 рр. 

у сільськогосподарських підприємствах мала тенденцію до зниження 

порівняно з рівнем 1990 р., до того ж спостерігалося різке її зменшення в 

період 1990 ̶ 2000 рр., після 2000 р.  ̶   стадія стабілізації з незначними 

коливаннями. Оскільки питома вага виробництва основних видів продукції у 

господарствах населення визначалася як різниця між 100 % і часткою 

сільськогосподарських підприємств, то динаміка її зміни є протилежною: в 

період 1990 ̶ 2000 рр. спостерігаємо різке збільшення, надалі  ̶  тенденцію до 

стабілізації (крім м’яса і яєць) з невеликими коливаннями. Слід відзначити, 

що обсяг валової продукції тваринництва в господарствах населення має 

тренд близький до лінійного з тенденцією зменшення, а в 

сільськогосподарських підприємствах  ̶  після провального падіння протягом 
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1990 ̶ 2000 рр. відбулося зростання, але так і не досягло рівня 1990 р., за 

період 2015 ̶ 2017 рр.  ̶  спостерігаємо знову тенденцію до зниження. 

Відносно змін в структурі валової продукції України в період 

2000 ̶ 2017 рр., можна відмітити невелику, але стабільну тенденцію зростання 

в загальному обсязі питомої ваги зернових, зернобобових і технічних культур 

(в основному за рахунок соняшнику) і деяке зниження  ̶  картоплі і овочів, а 

також м’яса і молока (додаток Ж). Упродовж 2015 ̶ 2017 рр. спостерігаємо 

процес стабілізації відносно питомої ваги основних видів 

сільськогосподарської продукції (рис. 2.4). Це ж ілюструє і зміна структури 

посівних площ у сільськогосподарських підприємствах  (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Структура посівних площ у сільськогосподарських підприємствах  

України, 1990-2017 рр., % 

     Культури 

Роки  
2017 р. до 

2000 р., 

в.п. 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Зернові та 

зернобобові 

культури 

46,7 47,8 53,5 62,5 56,0 54,3 54,8 53,3 53,0 -9,5 

у т. ч.: - пшениця 

(озима і яра) 
24,7 19,3 23,4 29,5 22,8 19,3 24,3 23,4 23,2 -0,2 

- ячмінь (озимий і 

ярий) 
8,8 15,0 14,8 17,8 16,7 10,4 11,1 10,8 9,2 -5,6 

 - кукурудза на 

зерно 
3,3 3,1 5,0 6,7 10,1 17,2 15,3 15,9 16,4 11,4 

Технічні 

культури 
12,2 13,3 17,2 23,2 27,1 31,0 31,0 32,8 33,6 16,4 

у т.ч.: - цукрові 

буряки (фабричні) 
5,3 5,3 3,5 2,7 1,9 1,2 0,9 1,1 1,1 -2,4 

- соняшник на 

зерно 
5,3 7,1 11,9 16,0 17,0 19,3 18,9 22,4 21,9 

 

-11,9 

- ріпак (озимий і 

ярий) 
0,3 0,2 1,0 1,1 3,4 3,2 2,5 2,3 2,9 1,9 

Картопля та 

овочебаштанні 

культури 

 

3,0 1,6 1,1 0,5 7,3 7,0 6,8 6,8 6,7 5,6 

у т. ч.: - картопля 1,4 0,4 0,1 0,1 5,2 5,0 4,8 4,8 4,4 4,3 

- овочі 1,0 0,8 0,6 0,3 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,0 
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Продовження таблиці 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кормові 

культури 
38,1 37,3 28,2 13,8 9,6 7,7 7,4 7,1 6,7 -21,5 

у т. ч.: - 

однорічні трави, 

всього 

0,7 0,5 0,6 0,5 2,1 1,5 1,5 1,5 3,0 

 

2,4 

- багаторічні 

трави, всього 
4,0 4,1 3,9 2,5 4,6 4,1 3,8 3,9 3,5 -0,4 

Уся посівна 

площа 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.  

 

Особливо помітне збільшення посівних площ технічних культур, за 

рахунок соняшнику (в 4,3 рази), при зменшенні площ під цукрові буряки (4,8 

рази). В Україні останнім часом збільшилася частка посівних площ картоплі 

(в 3,4 раза). Найбільш помітно зменшилася частка посівних площ кормових 

культур (в 5,4 рази). Посівні площі таких культур, як зернобобові та цукрові 

буряки, технологія вирощування яких  складніша у порівнянні з іншими 

культурами, внаслідок недостатнього технічного забезпечення значно 

скоротилися. Українським аграріям невигідно вирощувати і переробляти 

цукрові буряки через здешевлення цукру та перевищенням витрат на його 

виробництво над отриманими прибутками. 

Аналізуючи динаміку зміни обсягу валової продукції сільського 

господарства, слід зазначити ідентичний характер цих змін в усіх областях 

України: падіння обсягів виробництва протягом 1990 ̶ 2000 рр. та зростання  ̶  

в період з 2000  ̶2015 рр., причому і падіння і зростання були інтенсивнішими 

(до двократного) для областей центрального регіону з традиційно 

розвиненим сільськогосподарським виробництвом (Вінницька, Полтавська, 

Харківська і Дніпропетровська) і порівняно з незначними змінами для 

областей зі слабкішим сільськогосподарським виробництвом (Закарпатська, 

Чернівецька, Івано-Франківська), де падіння і зростання становили 30…40 %. 

Для аналізу вирішено обмежитись вказаними областями. Як видно, 

показники цих областей розміщуються компактно в межах визначених груп, 
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мають однакові тенденції зміни і є «граничними», ті ж дані по решті областей 

України знаходяться в межах вказаних груп (додаток З) [160, с. 69 ̶ 75].  

Характер змін обсягів загальної валової продукції, передусім, 

визначається їх зміною в сільськогосподарських підприємствах, де падіння і 

зростання в першій групі областей було майже трикратним при більш-менш 

стабільній зміні в другій групі, що дозволило дещо згладити коливання 

загального обсягу валової продукції. Слід зазначити, що ні в одному регіоні 

України обсяг валової продукції сільськогосподарських підприємств у 2017 

р. не досяг рівня 1990 р. (в середньому по вказаних областях цей показник у 

2017 р. менше на 23 % ніж у 1990 р.). Обсяг валової продукції в 

господарствах населення в усіх областях (крім Донецької і Луганської з 

відомих причин) має тенденцію до деякого зростання і майже для всіх 

областей в 2017 р. перевищив рівень 1990 р. в середньому на 53 %. Зважаючи 

на відносно невелику абсолютну величину цих обсягів, це не змінило 

тенденції до зменшення рівня загальних обсягів в 2017 р. порівняно з рівнем 

1990 р. 

З'ясуємо, як на характер зміни обсягу валової продукції впливають 

його складові, одержані в рослинництві і тваринництві. Відтак, після деякого 

зменшення обсягу валової продукції рослинництва пізніше 2000 р., 

спостерігається незмінне його зростання, в областях першої групи 

перевищення досягло рівня 1990 р. майже 1,5 рази, це відбулося в основному 

за рахунок збільшення посівних площ зернових культур і соняшнику.  

Слід зауважити, що приріст обсягу валової продукції рослинництва в 

господарствах населення центрального регіону є на 11,6 % вищим, ніж в 

господарствах населення другої групи. Зміна обсягів валової продукції 

тваринництва в усіх типах господарств областей України характеризується 

різким зменшенням (на 53,7 %) в період з 1990 ̶ 2000 рр., певною 

стабілізацією  ̶  в 2000 р. і подальшим поступовим збільшенням (з 2000 р. до 

2017 р. цей показник склав 37 %). 
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Відмітимо, що відбулася стадія зростання обсягу валової продукції 

тваринництва в сільськогосподарських підприємствах після проходження 

мінімуму у 2000 р., тоді як в господарствах населення, після деякої 

стабілізації на початку 2000-х р., спостерігаємо тенденцію до зменшення. 

Викликано це низькими закупівельними цінами на продукти тваринництва, 

нерентабельністю їх виробництва і, як наслідок, скороченням виробництва. 

Галузева структура сільськогосподарського виробництва України 

формується під впливом багатьох чинників, головними з яких є спеціалізація 

і концентрація виробництва, кон'юнктура ринку і природно-кліматичні 

умови, також і економічні умови (в тому числі платоспроможність 

населення). Кожне господарство має свою галузеву структуру, яка, у свою 

чергу, характеризується структурами валової та товарної продукції  

виробництва. При загальному зменшенні виробництва сільськогосподарської 

продукції відбулися значні зміни між частками основних галузей сільського 

господарства: рослинництвом і тваринництвом. Останні роки намітилася 

стійка тенденція до зростання частки сільськогосподарських підприємств у 

виробництві агропродовольчої продукції.  

 

 

2.2. Тенденції та особливості зміни галузевої структури  

       сільськогосподарських підприємств Харківської області  

 

Харківщина  є одним  із найбільш потужних агропромислових регіонів 

України. На Харківську область припадає 3,9 % сільського населення і 5,8 % 

сільськогосподарських угідь України, частка області в загальному обсязі 

виробництва валової продукції сільського господарства України сягає 5 ̶ 6 %. 

Частка сільськогосподарського виробництва у валовому регіональному 

продукті дорівнює 9 %, що значно перевищує загальноєвропейські 

показники. В структурі валового виробництва сільського господарства 

області рослинництво займає 78 %, тваринництво  ̶  22 %.  
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Пріоритетом економічного розвитку Харківського регіону є подальший 

ефективний розвиток сільського господарства та його експортних 

можливостей, залучення інвестицій у сферу перероблювання 

сільгосподарської продукції. Це забезпечує регіон якісним продовольством. 

Галузева структура області має аналогічні тенденції до зміни, що і галузева 

структура сільського господарства України, з деякими особливостями,  

викликаними економічним положенням регіону.  

Харківщина спеціалізується на виробництві зерна, соняшнику, 

цукрових буряків, овочів і картоплі, м’яса, молока та яєць (додаток Ж). 

Розвитку сільського господарства в області сприяє природно-кліматичний 

чинник  ̶ наявність родючих, переважно чорноземних ґрунтів, достатня 

кількість зволоження для більшості сільськогосподарських культур 

помірного поясу, добра забезпеченість теплом і сонячним світлом. Відносно 

висока густина сільського населення дозволяє залучати до 

сільськогосподарського виробництва необхідні трудові ресурси. У 

сільському господарстві зайнято 4,5 % економічно активного населення, що 

працює як на сільськогосподарських підприємствах, так і у власних 

господарствах. При цьому частка сільськогосподарських підприємств у 

виробництві валової продукції галузі складає близько 60 % і поступово 

зростає. На сьогодні агропромисловий комплекс області забезпечує потреби 

внутрішнього ринку по більшості видів продукції та займає провідні позиції 

на зовнішніх ринках щодо експорту соняшникової олії та зернових культур 

[161; 162, с. 54 ̶ 56; 163 ̶165]. 

Аграрний комплекс області орієнтується на створення великотоварних 

сільськогосподарських підприємств, які можуть за рахунок залучення 

інвестицій впроваджувати сучасні технології та засоби виробництва і 

виробляти конкурентоспроможну продукцію. Тому в області скорочується 

чисельність сільськогосподарських підприємств, а їх середній розмір 

землекористування зростає. Площа сільськогосподарських угідь області у 

2017 р. складала 2411,3 тис. га, у тому числі 1932,9 тис. га ріллі. Частка 
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сільськогосподарських угідь і ріллі в структурі земельних ресурсів області 

вищі, ніж у середньому в Україні. Особливо високою розораністю 

відзначаються південні степові райони, де частка ріллі сягає 70 %. 

Тваринництво Харківщини у 2017 р. представлене скотарством (194,0 

тис. голів, у тому числі корів  ̶  91,1 тис. голів), свинарством (235,7 тис. 

голів), вівчарством (72,9 тис. голів), птахівництвом (6869,3 тис. голів), а 

також бджільництвом, конярством тощо. За чисельністю поголів’я дійного 

стада область посідає п’яте місце серед регіонів держави, за її 

продуктивністю  ̶ друге. Разом із тим існуючі сільськогосподарські 

тваринницькі підприємства поки що не зовсім  здатні задовольнити попит на 

м’ясо та молоко в області [170, с. 39 ̶ 37].  

Скорочення поголів’я худоби зумовлює необхідність запровадження 

нових підходів до розвитку цієї важливої галузі. На перше місце виходять 

такі фактори, як якість і конкурентоспроможність тваринницької продукції. 

Це спонукає до активнішого впровадження на фермах і тваринницьких 

комплексах області сучасних технологій виробництва молока і м’яса, 

продукції птахівництва, посилення уваги до селекційно-племінної роботи, 

розвитку виробництва кормів. 

Надій молока на одну корову в середньому у господарствах області 

досягає 4550 кг, що є одним із кращих показників в Україні. Більш ніж 5 тис. 

кг молока в розрахунку на одну корову отримують тваринники Зміївського, 

Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів, а у Дворічанському та 

Красноградському районах цей показник перевищив шеститисячний рубіж. 

Свинарство  ̶ друга за важливістю галузь тваринництва. Як і 

скотарство, свинарство розвивається в усіх районах області. На новій 

промисловій основі здійснюється виробництво м’яса свиней на агрокомбінаті 

«Слобожанський» Чугуївського району. Будуються свинокомплекси у 

Нововодолазькому, Дворічанському та Первомайському районах [165, 

с. 241 ̶243]. 
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У структурі посівних площ на Харківщині традиційно переважають 

зернові культури, соняшник, кормові культури, овочі та цукрові буряки. За 

останні роки збільшилася площа посівів соняшнику, водночас значно 

скоротилися площі, зайняті під цукровими буряками, овочами та кормовими 

культурами. За рахунок технічного оновлення виробництва, впровадження 

новітніх технологій, збільшення обсягів внесення мінеральних добрив, 

застосування якісного посівного матеріалу кращих високоврожайних сортів і 

гібридів сільськогосподарських культур забезпечене суттєве зростання 

обсягів виробництва і підвищення врожайності зернових, олійних і овочевих 

культур. 

Виявлено зміни структури посівних площ у сільськогосподарських 

підприємствах Харківської області (табл. 2.6). Як і у всій Україні, 

збільшилися посівні площі технічних культур за рахунок соняшнику (в 3,5 

раза), при зменшенні площ під цукровими буряками (в 5,8 раза). Майже 

зникла з полів сільськогосподарських підприємств картопля. Найбільш 

помітно зменшилася частка посівних площ кормових культур  ̶  майже в 7 

разів [166 1̶68].  

Таблиця 2.6 

Структура посівних площ у сільськогосподарських підприємствах  

Харківської області, 1990 - 2017 рр., % 

Культури 

Роки 

2
2

0
1

7
 р

. 
д

о
 

2
0

0
0

 р
.,

 в
.п

. 

1
9
9
0
 

1
9
9
5
 

2
0
0
0
 

2
0
0
5
 

2
0
1
0
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Зернові та 

зернобобові 

культури 

44,8 46,1 48,8 59,6 53,9 57,9 61,9 59,2 58,6 9,8 

у т. ч.: -пшениця 

(озима і яра) 
24,7 13,3 20,4 30,5 24,5 32,3 37,3 37,1 37,2 16,8 

 - ячмінь (озимий 

і ярий) 
7,3 17,9 16,2 18,2 16,4 16,6 7,1 12,1 12,0 -8,2 

 - кукурудза на 

зерно 
2,9 5,2 4,6 4,7 4,6 6,8 11,2 8,8 9,4 4,8 
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Продовження таблиці 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Технічні 

культури 
15,3 17,1 22,5 26,2 35,3 35,5 32,5 34,7 33,5 11 

у т.ч.: - цукрові 

буряки 

(фабричні) 

6,4 7,0 5,7 4,3 1,8 1,6 1,1 1,1 1,4 -4,3 

- соняшник  

 на зерно 
7,8 9,4 16,4 19,7 18,0 22,2 26,8 27,0 28,8 12,4 

- ріпак (озимий і 

ярий) 
0,0 0,0 0,1 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 

Картопля та 

овочебаштанні 

культури 

1,7 1,0 0,7 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 0,5 -0,2 

у т. ч.:  

-картопля 
0,6 0,2 0,1 0,0 0 0 0 0 0,1 0 

- овочі 0,8 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 0,6 0,6 0,2 

Кормові 

культури 
38,2 35,8 28,0 14,1 10,6 6,5 5,5 5,5 5,4 -23 

у т. ч.: - 

однорічні трави, 

всього 

5,5 6,8 5,9 3,0 2,2 1,4 1,1 1,2 1,2 -4,7 

- багаторічні 

трави, всього 
9,3 9,5 8,7 4,7 3,6 2,1 1,8 1,8 1,8 -6,9 

Уся посівна 

площа 
100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 - 

 Джерело: складено за даними ГУ статистики Харківської області. 

 

Провідною галуззю рослинництва залишається зернове господарство. 

В області вирощують озиму та яру пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, 

просо, гречку. Середньорічні обсяги виробництва зерна в останні роки 

перевищили 4 млн т при урожайності 40 ц/га. Площі, зайняті під цукровими 

буряками, скоротилися майже в 5 разів, основна частина посівів цієї культури 

знаходиться у північно-західній частині лісостепової зони Харківщини. 

Загальний обсяг вирощування цукрових  буряків складає близько 1,1 млн т, а 

їх урожайність сягає 500 ц/га. Харківщина має можливості для збільшення 

виробництва цукру до обсягів близько 3 млн т, або 100 кг на одного 

мешканця області, але на сьогодні це стало економічно не вигідно. 

У кілька разів зменшилися посівні площі під кормові культури, 

коренеплоди, баштанні та зернофуражні культури. Це пояснюється значним 

скороченням поголів’я великої рогатої худоби і свиней. Розораність 
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українських територій є глобальною проблемою з точки зору екології для 

сільського господарства. Загальновизнано, що площі ріллі потрібно 

зменшувати, переводячи мільйони гектар у кормові угіддя та заліснюючи. 

Можна вважати оптимальним, коли відношення дестабілізуючих факторів 

(рілля, сади) до стабільних (природні кормові угіддя, ліси, лісосмуги) не 

перевищує одинці. Для лісостепової зони НААН розробила рекомендації 

щодо оптимальної структури посівних площ для кожної з областей. Ми 

розглянули як дані пропозиції по Харківській області співвідносяться з 

реальною ситуацією [171; 172, с. 45 ̶ 53]. 

Як свідчать одержані дані у динаміці структури посівних площ 

Харківської області, є кілька системних проблем. Одна з них полягає в тому, 

що поступово відбувається скорочення самих посівних площ під зерновими. 

Ще одна з проблем стосується значного зростання площ, зайнятих під 

соняшником. У 2010 р. цей показник становив 434,7 тис. га, у 2008 р.  ̶  326,4 

тис. га, у 2017 р.  ̶  484,9 тис. га при оптимальній для Харківської області  ̶  

180 тис. га. Подібна ситуація є свідченням значного порушення системи 

сівозмін у господарствах та відсутності державного контролю за цією 

проблемою. Також є значне відхилення від науково обґрунтованих норм за 

величною посівних площ під кормовими культурами. Це, безумовно, 

пов’язане, насамперед із занепадом галузі тваринництва, і суттєво впливає на 

здатність господарств до відновлення родючості ґрунтів. З метою оцінки 

рівня відхилень структури посівних площ у конкретних господарствах від 

науково обґрунтованих норм ми  запропонували комплексний показник 

сталості використання посівних площ. В його основі лежить використання 

комплексної методики оцінки діяльності підприємства. Слід підкреслити, що 

комплексні оцінки доволі часто використовуються при проведенні 

досліджень різних об’єктів, зокрема інвестиційної привабливості, 

конкурентоспроможності [173, с. 55 ̶ 60].  

Дана методика має декілька основних етапів. Здійснюється підбір 

системи показників, які будуть використовуватися для оцінки проблеми. У 
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даному випадку показниками є питома вага окремих культур у структурі 

посівів. Вирішено взяти дані культур, що є найбільш важливими для 

сільськогосподарських підприємств Харківської області, а саме пшениці 

озимій, пшениці ярій, кукурудзі на зерно, соняшнику, ріпаку озимому, 

цукровим бурякам. Їх питома вага в структурі посівних площ становить 

80 ̶ 85 %. Таким чином, вони значною мірою віддзеркалюють реальну 

ситуацію з використанням сільськогосподарських угідь у всіх підприємствах. 

Стандартизація показників виконується відносно нормативів їх 

значень. Нормативними в даному випадку є питома вага вибраних культур у 

структурі їх посівних площ. Згідно з вищевикладеними рекомендаціями 

НААН України для Харківської області стандартизоване значення 

визначається за формулою:  

                                       xi =ai/na        (2.1) 

де: xi  ̶  стандартизоване значення і-показника; nа  ̶ нормативна 

величина показника; аi  ̶  значення і-показника. 

 

Метою проведення стандартизації показників є приведення їх до 

співставного розміру. Чим ближчий даний показник до оптимального, тим 

ближче його значення повинне наближатися до 1. 

Розрахунок комплексного показника сталості використання посівних 

площ підприємства здійснюється за формулою: 

                          

                                                ,        (2.2) 

Комплексний показник сталості використання посівних площ 

підприємства в ідеальному варіанті повинен дорівнювати нулю. Чим більше 

відрізняється дане значення від нуля, тим, відповідно, більше значення 

показників відрізняється від оптимальних. 

Апробація запропонованої методики була здійснена за даними 489 

сільськогосподарських підприємств Харківської області. В результаті 
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здійснених розрахунків було визначено, що 98 підприємств ввійшли до групи 

з рівнем комплексного показника сталості використання посівних площ до 

2,5, а у 36 підприємств його величина була більша за 7,5. Зразу виникає 

питання: чи існує економічний механізм, який впливає на відмічені нами 

процеси? Для відповіді на нього було вирішено дослідити як залежить рівень 

рентабельності виробництва від величини комплексного показника сталості 

використання посівних площ (рис. 2.5). 

Наведені на рис. 2.5 дані дають підстави зробити висновок, що 

залежність між показниками існує і має лінійний характер. Найбільший 

рівень рентабельності був відмічений у групах з найбільшим рівнем 

комплексного показника сталості використання посівних площ. Таким 

чином, є відхилення комплексного показника від оптимального саме під 

впливом фактору рентабельності. За цих умов державна політика повинна 

бути спрямована на те, щоб адміністративно, або через економічні механізми 

заохочувати виробників до розширення посівних площ тих культур, які 

дозволять покращити баланс гумусу та підвищити сталість виробництва. 

 

Рис.2.5. Залежність між комплексним показником сталості   

             використання посівних площ та рівнем рентабельності  

             виробництва в сільськогосподарських підприємствах  

Харківської області 

Джерело: побудовано за даними ГУ статистики Харківської області.  
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З урахуванням природних і економічних умов Харківську область 

прийнято ділити на дві сільськогосподарські зони: лісостепову і степову. В 

лісостепову зону входять: Богодухівський, Валківський, Великобурлуцький, 

Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Зміїївський, Золочівський, 

Краснокутський, Коломацький, Куп’янський, Нововодолазький, Печенізький, 

Харківський, Чугуївський, Шевченківський райони. Підприємства цієї зони 

спеціалізуються на скотарстві, буряківництві і зерновому господарстві, які 

доповнюються свинарством, птахівництвом, овочівництвом, картоплярством 

і садівництвом. Степова зона включає: Балаклійський, Барвінківський, 

Близнюківський, Борівський, Зачепилівський, Ізюмський, Красноградський, 

Кегичівський, Лозівський, Первомайський, Сахновщинський райони. В цій 

зоні спеціалізуються на скотарстві, зерновому господарстві, буряківництві, 

що поєднуються зі свинарством, птахівництвом, вівчарством, вирощуванням 

соняшнику, кукурудзи, гречки. 

Сьогодні розвиток сільського господарства Харківщини 

супроводжується рядом проблем, серед яких головними є [174]: диспаритет 

закупівельних цін  на продукцію сільського господарства, що ускладнює 

рентабельне ведення господарювання в більшості галузей; слабкий рівень 

інтеграційних процесів з розвинутими країнами  ̶  у 2017 р. підприємства 

Харківщини експортували продукцію в 118 країн світу, однак відсоток цього 

експорту є незначним, його основну частину складали продукти рослинного 

походження (12,7 %), готові харчові продукти (8,8 %), жири і масла (8,1 %); 

ведення значної частини виробництва в особистих селянських господарствах, 

що унеможливлює використання сучасних технологій; слабка фінансова 

підтримка сільського господарства зі сторони держави і великі податки на 

приватні сільськогосподарські підприємства; недостатнє і нераціональне 

використання мінеральних добрив і засобів захисту рослин; недостатня  

матеріально-технічна база; недосконала база підготовки кадрів, що 

ускладнює інноваційний розвиток виробництва. 
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Для аналізу сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, 

притаманних сільському господарству Харківської області, використаємо 

стратегічну матрицю SWОТ-аналізу [175, с. 25 ̶ 57] (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Стратегічна матриця SWОТ-аналізу сільського господарства 

Харківської області 

1. Сильні сторони 2. Слабкі сторони 

1.1. Висока родючість ґрунту та сприятливі 

кліматичні умови 

1.2. Багатопрофільність сільського 

господарства 

1.3. Розвинутий науковий потенціал 

1.4. Кваліфіковані кадри 

2.1. Зниження родючості та ерозія ґрунту 

2.2. Дефіцит власних обігових коштів 

2.3. Зношення основних фондів 

2.4. Недосконала агротехнологія 

3. Зовнішні можливості 4. Зовнішні загрози 

3.1. Ємний споживчий ринок 

3.2. Розвинута харчова та переробна 

промисловість 

3.3. Наявність власного виробництва 

тракторної та сільськогосподарської техніки 

4.1. Недостатня державна підтримка 

сільгоспвиробника 

4.2. Неконтрольовані ввезення 

сільськогосподарської продукції 

4.3. Порушення паритету цін на 

сільськогосподарської продукцію 

Джерело: власні дослідження. 

 

Наведена стратегічна матриця SWОТ-аналізу сільського господарства 

регіону свідчить про те, що сільське господарство Харківської області має 

потенціал для розвитку і є пріоритетом у забезпеченні соціально-

економічного розвитку регіону.  

Виявлено, що зміна частки сільськогосподарських підприємств 

Харківської області у виробництві основних видів сільськогосподарської 

продукції (рис. 2.6) має аналогічний характер, як і для сільськогосподарських 

підприємств України (рис. 2.5). Слід відзначити, що на Харківщині, 

принаймні, дещо  повільно,  але збільшується питома вага продукції 

тваринництва: від 7 ̶10 % у 2005 ̶ 2013 рр. до 11 ̶ 12 % у 2015 ̶ 2017 рр. В 

останні роки (2012  ̶2017) обсяг валової продукції сільського господарства 

дещо перевищував аналогічний показник 1990 р., особливо в галузі 

рослинництва, де перевищення у 2017 р. порівняно з 1990 р. склало більше, 
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ніж 1,5 рази. На жаль, в галузі тваринництва в той же період зафіксоване 

зниження відповідного показника  ̶  більше ніж у 2 рази. 

 

 

 
Рис. 2.6. Зміна частки сільськогосподарських підприємств 

               Харківської області у виробництві основних видів  

                  сільськогосподарської продукції, 1990 ̶ 2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [166 ̶168]. 
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Розглянемо тенденції зміни обсягів валової продукції сільського 

господарства в Харківській області. Як видно із рисунків 2.7 і 2.8, тенденції 

змін обсягів валової продукції в підприємствах Харківської області 

аналогічні змінам в Україні (рисунки 2.1 і 2.2) в усіх категоріях господарств. 

Характер зміни обсягів загальної валової продукції визначається також 

характером зміни обсягів валової продукції сільськогосподарських 

підприємств. В цій групі підприємств обсяги валової продукції галузі 

рослинництва, після скорочення в 1990-ті роки,  досягли деякої стадії 

стабілізації на початку 2000-х р. і надалі до 2017 р. постійно зростали. 

Виявлені зміни відповідного показника в галузі тваринництва представлені 

різким зменшенням в період 1990 ̶ 2000 рр., надалі нетривалою стабілізацією 

та деяким коливанням з незначним зменшенням. Слід зазначити, що обсяги 

продукції тваринництва в господарствах населення були дещо 

стабільнішими, але і вони мали тенденцію до поступового зменшення.  

 

 

Рис. 2.7. Динаміка обсягів валової продукції в господарствах  

                  усіх категорій Харківської області, 1990 ̶ 2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [166 ̶168]. 
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       Рис. 2.8. Динаміка обсягу валової продукції в сільськогосподарських  

                     підприємствах Харківської області, 1990 ̶ 2017 рр. 

           Джерело: побудовано за даними [166 ̶168]. 

 

Визначено, що зміна рівня рентабельності продукції, виробленої  

сільськогосподарськими підприємствами Харківської області (рис. 2.9) 

аналогічна характеру змін обсягів валової продукції: в період 1990 ̶ 2000 рр.  ̶  

відбувалося постійне зниження; протягом 2000 ̶ 2005 рр.  ̶  деяка стадія 

стабілізації; з 2005 р. спостерігалося поступове, хоча і нестабільне 

підвищення. Важливо відмітити досягнення рівня рентабельності продукції у 

2015 р. показника рівня 1990 р., а також нестабільність і близькість до зони 

збитковості рівня рентабельності продукції тваринництва.  

Дослідженнями виявлено, що виробництво основних продуктів 

рослинництва (зернових, цукрових буряків, соняшнику), на вирощуванні 

яких спеціалізується область, в сільськогосподарських підприємствах є 

значно більш прибутковим у порівнянні з виробництвом основних продуктів 

тваринництва (молоко, м'ясо), прибутковість яких незначна. Таким же чином 

змінюється рентабельність основних видів сільськогосподарської продукції 

(додаток К), крім м’яса, плодів і ягід, вовни, які практично за весь 

аналізований період є збитковими. 
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Рис. 2.9. Динаміка  рівня рентабельності продукції  

               у сільськогосподарських підприємствах  

                    Харківської області, 1990 ̶ 2017 рр. 

            Джерело: побудовано за даними [166 ̶168]. 

 

Загалом останніми роками сільське господарство в країні і області 

демонструє порівняно невисоку рентабельність при значних бізнес-ризиках, 

передусім  ̶ погодних. Зниження рентабельності сільськогосподарської 

продукції багато в чому обумовлено існуючим в Україні диспаритетом цін, 

що виявляється у випереджаючому зростанні цін на промислові товари і 

послуги, які споживаються в сільському господарстві, у порівнянні з цінами 

на сільськогосподарську продукцію. Тому найбільш рентабельним нині є 

виробництво зерна, соняшнику, плодів, овочів відкритого ґрунту, молока та 

яєць. Відтак природно, що аграрії області сконцентрували свої зусилля на 

вирощуванні тих культур, які мають гарантований попит на зовнішніх 

ринках, дуже часто продаючи свій продукт як сировину (зерно, нефасовану 

олію) з малою доданою вартістю у ціні. 

На основі аналізу урожайності основних сільськогосподарських 

культур в Харківській області (табл.2.8) виявлено в останні роки значне її 
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підвищення. Середня врожайність протягом 2011 ̶ 2017 рр. збільшилася 

порівняно з періодом 1995 ̶ 2000 рр.: зернових і зернобобових культур  ̶  з 

19,01 ц/га до 44 ц/га або в 2,03 раза; цукрових буряків  ̶  з 132 ц/га до 365,7 

ц/га або в 2,77 раза; соняшнику  ̶  з 13,1 ц/га до 26,5 ц/га, тобто в 2,02 раза; 

картоплі  ̶  з 96 ц/га до 150,4 ц/га або в 1,57 раза; овочів  ̶  з 114,8 ц/га до 210,3 

ц/га або в 1,83 раза. 

Таблиця 2.8 

Урожайність основних сільськогосподарських культур  

у Харківській області, 1995 ̶ 2017 рр., ц/га 

Роки 
Зернові та 

зернобобові 

Буряки 

цукрові 
Соняшник Картопля Овочі 

1995 17,9 212,7 18,3 95,3 116,7 

1996 20,7 120, 12,1 85,8 108 

1997 22,5 123,1 12,9 126,7 118,5 

1998 17,8 91 10,4 75 136,8 

1999 18,4 107 10,9 71 92,2 

2000 16,8 139 14,2 122 116,4 

2001 28,6 145,2 12,0 126 127,5 

2002 30,2 145,7 13,8 82,2 129,7 

2003 15,1 160 10,4 93,8 141,6 

2004 25,8 203 8,3 126 163,5 

2005 28,7 198,3 10,8 146,5 166,5 

2006 19,8 226,8 13,8 117,5 177,3 

2007 22,9 225,7 17,5 145,8 182,2 

2008 38,1 294 17,8 109,1 175,6 

2009 25,7 196,8 17,9 92,7 174,4 

2010 16,3 143,5 15,8 63,3 162,9 

2011 35,6 247 24,3 119 190,4 

2012 27,8 335,4 22,5 124 195 

2013 39,6 342,9 28,4 142 210,6 

2014 44,7 426 26,8 176 212 

2015 39,6 342,5 29,1 166,5 227,6 

2016 44,0 500,8 27,8 175 226,3 

2017 39,1 357,6 22,7 175,1 222,3 

2017 р. до 

2000 р., % 
у + 2,3 рази у + 2,6 рази 159,8 143,5 191 

Джерело: складено за даними ГУ статистики у Харківській області. 

 

Слід зауважити, що виробництво пшениці за останній період, що 

досліджувався, збільшилося вдвічі, кукурудзи на зерно  ̶  на 53,3 %. Але за 

показниками врожайності, беручи до уваги високу природну якість ґрунтів, у 
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Харківщини та України є значний потенціал для розвитку. Харківщина  ̶ 

 один із найбільш потужних агропромислових регіонів України. В структурі 

валового виробництва сільського господарства області рослинництво займає 

78 %, тваринництво  ̶  22 % (2017 р.). Нині агропромисловий комплекс 

області забезпечує потреби внутрішнього ринку з більшості видів продукції 

та займає провідні позиції на зовнішніх ринках щодо експорту соняшникової 

олії та зернових культур [176 ̶ 178]. 

За підсумками 2017 р. індекс обсягів виробництва валової продукції 

сільського господарства області в господарствах усіх категорій порівняно з  

2016 р. дорівнював 90,1 %, в галузі рослинництва  ̶  89,5 %, в галузі 

тваринництва  ̶  92,6 %. Обсяги виробництва валової продукції сільського 

господарства у вартісному виразі  (у порівняльних цінах 2010 р.) в 

господарствах усіх категорій у 2017 р.  склали 14100,4 млн грн, у тому числі 

рослинництва  ̶  11143,7 млн грн, тваринництва  ̶  2956,7 млн грн, 

сільськогосподарських підприємств  ̶  7653,4 млн грн (54,3 %), господарств 

населення  ̶ 6447 млн грн (45,7 %). Харківська область зайняла 4 місце в 

Україні у загальному виробництві сільськогосподарської продукції, 3 місце у 

виробництві продукції рослинництва і 8 місце  ̶ продукції тваринництва. 

Питома вага валової  сільськогосподарської продукції складає  9 % обсягу 

валової продукції області [179]. 

Позитивні тенденції у 2017 р. спостерігалися в галузі тваринництва, 

зокрема у виробництві м’яса і в молочному скотарстві, у незначному 

збільшенні кількості тварин (крім птиці). Варто відзначити також, що за 

січень-травень 2017 р. кількість сільськогосподарських тварин в Харківській 

області дещо зменшилася в порівнянні з 2016 р.: великої рогатої худоби  ̶  на 

2 %, в тому числі корів  ̶  на 0,7 %, свиней  ̶  на 33,2 %, обсяг реалізації на 

забій сільськогосподарських тварин у живій вазі  ̶  на 10,5 %. Кількість 

свійської птиці заразом збільшилася на 3,4 %, кількість одержаних яєць  ̶  на 

8,3 %, обсяг виробництва молока  ̶  на 0,2 %. 
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За рівнем урожайністі основних сільськогосподарських культур 

Харківська область перевищила середні показники по Україні (крім зернових 

культур і цукрових буряків).  Аналізуючи дані таблиці можемо зазначити, що 

урожайність всіх культур значно підвищилася в 2013 ̶ 2017 рр. в порівнянні з 

відповідним показником 1990 р., зокрема урожайності деяких культур  

зросли майже в 2 рази: зернобобових  ̶  з 17,9 ц/га до 44 ц/га, цукрових 

буряків  ̶  з 212 ц/га до 500,8 ц/га. 

Проведені дослідження виявили значні зміни в структурі товарної 

продукції в сільськогосподарських підприємствах Харківської області в 

2000-і р. (табл. 2.9). Показники питомої ваги зернових і зернобобових 

культур коливалися від 27 % до 64 %, цукрових буряків  ̶  значно 

скоротилися: з 47,3 % до (2 ̶ 3) % в останні роки. Значно збільшилася питома 

вага соняшнику  ̶  в 3 ̶ 4 рази. Практично зникає картопля, зменшується 

питома вага овочів, баштанних культур, плодів і ягід.  

Таблиця 2.9 

Структура товарної продукції в сільськогосподарських 

    підприємствах Харківської області, 2000 ̶ 2017 рр., % 

Показники 

Роки 

2
0
1
7
р
. 

д
о
 

2
0
0
0
р
.,

 

в
.п

. 

2
0
0
0
 

2
0
0
5
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

Товарна 

продукція, 

загальний обсяг 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

Продукція  

рослинництва 
87,2 92 90 92,5 93,4 93 79,4 88,5 87,5 89,1 1,9 

 в т. ч.: зернові 

та зернобобові 
27,1 49,7 45,2 53,4 52,8 64 48,7 45,4 40,3 42,3 15,2 

цукрові буряки 47,3 35,1 16,7 22,1 16,1 4,1 2,3 1,6 3,1 4,0 -43 

соняшник 11,4 6,2 27,1 15 23,8 24 40,3 45,4 38,2 37,6 26,2 

картопля 0,2 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,2 

овочі і башт. 1,2 0,6 0,8 1,6 0,5 0,8 2,0 1,0 0,8 1,0 -0,2 

плоди та ягоди 0,3 0,35 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,15 0,15 0,2 -0,1 

Продукція  

тваринництва 
12,8 8 10 7,5 6,6 7,0 20,6 11,5 12,5 10,9 -1,9 

в т. ч. м’ясо 2,6 1,8 2,3 3,1 1,0 1,3 6,2 4,1 4,5 4,6 2 

молоко 9,9 6,0 7,6 4 5,3 5,5 8,2 5,6 6,7 6,6 -3,3 

яйця 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 5,2 0,8 1,3 1,6 1,3 

Джерело: складено за даними ГУ статистики у Харківській області. 
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Аналіз структур товарної продукції двох природно-кліматичних зонах 

Харківської області виявив деяку різницю між ними. Встановлено, що обсяг 

товарної продукції у лісостеповій зоні перевищує аналогічний показник  

степової зони. Питома вага продукції рослинництва в досліджуваних зонах 

перевищує питому вагу тваринництва (перевищення в степовій зоні більше, 

ніж у лісостеповій: 89,5 % проти 82,1 %). В структурі товарної продукції 

Лісостепу питома вага продукції тваринництва більша, ніж Степу: 14,4 % 

проти 9 % відповідно. 

Таблиця 2.10 

Структура товарної продукції в сільськогосподарських 

   підприємствах по зонах Харківської області, 2017 р., % 

Показники Лісостепова зона Степова зона 

Товарна продукція до всього обсягу 58,5 41,5 

Продукція рослинництва 82,1 89,5 

    в т. ч.: зернові та зернобобові 38,2 40,8 

                цукрові буряки 8,1 8,2 

                соняшник 34,9 40,3 

                картопля 0,02 0,01 

                овочі і баштанні 0,02 0,5 

                плоди та ягоди 0,15 0,1 

Продукція тваринництва 14,4 9,0 

     в т. ч. м’ясо 6,2 1,9 

                молоко 6,4 6,7 

                яйця 0,1 0 

Джерело: складено за даними ГУ статистики у Харківській області. 

 

Для дослідження рівня спеціалізації сільського господарства районів 

Харківської області в роботі були застосовані методи середньозваженого 

рангу та середньогалузевого відсотка [179]. В основу розрахунків покладено 

середні обсяги реалізації 6 груп сільськогосподарської продукції та середні 

ціни її реалізації за 2009 ̶ 2011 рр. Галузі спеціалізації визначалися на основі 

аналізу показників реалізації 6 груп сільськогосподарської продукції:  1) 

зернові культури; 2) олійні культури; 3) цукрові буряки; 4) м`ясо худоби та 

птиці; 5) молоко та молочні продукти; 6) яйця. На основі отриманих 
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розрахунків виділено 7 груп районів за особливостями спеціалізації 

сільського господарства.  

Дослідження були проведені з метою виявлення змін в спеціалізації 

районів Харківської області в період 2015 ̶ 2017 рр. Для цього були 

використані статистичні дані сільськогосподарських підприємств, що 

відзвітувалися за формою 50-сг. Оскільки такі підприємства становлять 

більшість (за нашими даними близько 90 % всіх сільськогосподарських 

підприємств області), то за наявною інформацією можна відслідкувати 

загальні тенденції. У дослідженні не враховувалися дані господарств 

населення через відсутність відповідної статистики. Для визначення галузей 

спеціалізації сільського господарства районів  Харківської області були 

розраховані питомі ваги головних галузей спеціалізації і їх ранг, визначені 

коефіцієнти спеціалізації і галузі спеціалізації районів. 

Методом середньозваженого рангу  визначено, що в сільському 

господарстві кожного району Харківської області можна виділити по 2 галузі 

спеціалізації. Для уточнення одержаних результатів галузі спеціалізації 

сільського господарства визначалися ще й методом середньогалузевого 

відсотка. Згідно з цим методом галузь є галуззю спеціалізації, якщо її частка 

перевищує середньогалузеву частку, яка визначається діленням 100 % на 

число досліджуваних галузей. Було прийнято, що галуззю спеціалізації 

вважається та, питома вага якої перевищує 20 %. Для кожного району 

визначений за загальноприйнятою методикою (див. 1.2) коефіцієнт 

спеціалізації з урахуванням питомої ваги продукції кожної галузі в структурі 

продукції і порядкового номера галузі за її питомою вагою, починаючи з 

найвищого (ранг галузі). Для кожного району розглядалися галузі, що мали 

суттєву питому вагу [181, с. 480-495]. 

В додатках Л1  ̶Л3 приведені результати розрахунків. У порівнянні з 

періодом, що досліджувався в роботі [180, с.98 ̶ 102] (2009 ̶ 2011 рр.), 

суттєвих змін у спеціалізації районів Харківської області у 2015 ̶ 2017 рр. не 

сталося. Практично у всіх районах основними галузями 
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сільськогосподарського виробництва є зернове господарство і вирощування 

олійних культур. За проаналізований період в деяких районах додалися 

галузі спеціалізації: в Балаклійському районі  ̶ виробництво м’яса, в 

Близнюківському  ̶ вирощування сої, в Кегичівському  ̶ вирощування іншої 

продукції рослинництва і навпаки в Коломацькому районі  ̶ вирощування 

цукрових буряків, в Харківському  ̶ виробництво яєць і в Чугуївському  ̶ 

виробництво м’яса перестали бути галузями спеціалізації [182, с. 100 ̶ 109].  

Слід зауважити, що за останні роки в деяких районах суттєво 

збільшилося виробництво сої. Це пояснюється тим, що, починаючи з 2000 р., 

виробництво сої збільшилося в декілька разів (наприклад, площа засіяна соєю 

в області у 2015 р. перевищила площу, засіяну у 2000 р., більше ніж в 30 

разів), її урожайність зросла більше ніж у 2 рази, а рентабельність 

виробництва стабільно знаходиться в межах 40 ̶ 50 %. Збільшилася кількість 

районів, де галуззю спеціалізації стала кукурудзяна галузь.  

Практично в усіх районах області у 2017 р. основною культурою 

спеціалізації став соняшник, питома вага якого в структурі підприємств 

становила від 22,5 % до 49 %, а в Первомайському і Борівському районах  

̶  відповідно 52,4 % і 58,5 %. Водночас у 2017 р. галузь виробництва яєць не 

претендувала на галузь спеціалізації в районах, хоч серед галузей 

тваринництва в минулі роки вона мала найвищий рівень рентабельності. 

Важко пояснити цей феномен, можливо навіть це викликане недостатнім 

обліком в галузі, бо деякі підприємства, що практикують птахівництво, часто 

приховують результати своєї діяльності за грифом «комерційна таємниця». 

 Повільно збільшується виробництво цукрових буряків, останні 5 років 

рівень його рентабельності залишається позитивним і навіть має дещо 

нестабільну тенденцію до поступового підвищення В декількох 

підприємствах Балаклійського, Великобурлуцького, Вовчанського і 

Краснокутського районів ця галузь навіть стала галуззю спеціалізації. 

Аналізуючи табл.2.11 можемо відзначити, що зростання величини 

коефіцієнта Кс відбувається за підвищення рівня спеціалізації на відміну від 
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даних, приведених Ш.І. Ібатулліним і ін. [75, с. 16] про зниження останнім 

часом рівня спеціалізації галузі рослинництва. Тенденція, аналогічна нашій, 

була відмічена Н.В. Статівкою, яка стверджує, що підвищення рівня 

спеціалізації відбувається двома принципово відмінними шляхами. Перший 

шлях: в умовах загального збільшення обсягу продукції виробництво 

окремих її видів усе більше зосереджується в одних підприємствах, 

скорочуючись в інших. Другий шлях: підвищення рівня спеціалізації нерідко 

є наслідком різкого скорочення галузі тваринництва, появою господарств, в 

яких цієї галузі взагалі немає, а у виробничій структурі домінують зернові та 

соняшник [91, с. 274 ̶ 275]. 

Таблиця 2.11 

Рівень рентабельності продукції в сільськогосподарських 

   підприємствах Харківської області, 1990 ̶ 2017 рр., % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рівень рента-

бельності с.-г. 

продукції 

53,4 23,2 2,7 4,2 17,6 23 10,8 24,2 47,8 38,5 35,8 

Рівень рента-

бельності  

рослинництва 

131,2 83,1 39,3 9,8 23,3 26,6 11,7 27,8 56,5 44,7 5,4 

Рівень рента-

табельності 

тваринництва 

27,1 -16,6 -35,9 -4,3 5,2 8,8 8 11,9 3,6 6,7 41,6 

Рівень рента-

бельності ос-

новних видів 

с-.г.продукції: 

зерно 308,5 54 72,3 7,9 -4,1 9,4 -1,2 28,6 37,7 31,9 

 

 

 

 

-40,4 

соняшник 255,2 221,7 74,7 26 61,1 60,8 35,3 29,9 87,3 71,3 -3,4 

цукр. буряки 48,1 83,5 39,6 -0,1 -27,5 16,1 2,3 26,5 9,6 28,5 -11,1 

овочі відкри-

того грунту 
10,8 16,3 -12 -4,5 87,6 21,4 20 33,4 70,2 20,5 32,5 

картопля -16,1 35,2 8 -23,1 69,7 -59,9 -11,9 * * * - 

плоди 53 53 -25,4 -36,8 -37,8 -0,1 62,2 24,6 4, 14,4 39,8 

молоко 44,2 -20,7 -7,0 6,2 23,6 9,1 17,7 21,6 17,1 24,7 31,7 

ВРХ на м’ясо 20,6 -29,2 -46,9 -36,6 -40,7 -46,6 -55,2 -45,5 -39,9 -44,9 2,0 

свині на м’ясо 19,5 -0,7 -36,7 16 -15,1 -14,4 0 3,7 0,7 3,3 40,0 
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Продовження таблиці 2.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вівці та кози 

на м’ясо 
-18,7 -43,1 -73,3 -47,3 -7,4 -62,3 -66,2 -67 -42,9 -25,4 47,9 

птиця на 

м’ясо 
21,3 -14,5 -57,3 -28,6 -38,7 -44,2 -36,6 -14,7 -11,1 -17,5 39,8 

яйця 29,2 25,2 0 9,7 22,1 56,1 36,2 53,6 15,2 9,8 9,8 

вовна 3,4 -48,2 -79,5 -84,3 -58,1 -74,6 -88,0 * * 9 88,5 

*- дані відсутні.  

Джерело: складено за даними ГУ статистики у Харківській області. 

 

На нашу думку, в умовах нинішньої загальної економічної 

нестабільності господарства для виживання йдуть шляхом збільшення 

виробництва зернових і соняшника. Проте підвищений рівень спеціалізації на 

вирощуванні зернових і, особливо соняшника, негативно впливає на 

дотримання сівозмін, що призводить до погіршення родючості, поступової 

деградації сільськогосподарських земель [38, с. 7]. 

Зміну коефіцієнта спеціалізації можна пояснити шляхом аналізу зміни 

рівня рентабельності галузей продукції сільського господарства. За 

результатами аналізу табл. 2.11 доведено тісну кореляцію між 

досліджуваними показниками. Визначено, що зниження рівня рентабельності 

виробництва м’яса, яєць і деяких культур обумовило їх вплив на 

спеціалізацію районів.  

Традиційно залишаються збитковими галузі тваринництва, перш за все, 

виробництво м’яса великої рогатої худоби, птиці, овець і кіз. Останні роки 

свинарство має невеликий, але позитивний рівень рентабельності, однак 

помітного зростання обсягів виробництва свинини в області не 

спостерігається. Позитивний і дещо нестабільний рівень рентабельності має 

молочарство, а також виробництво картоплі, овочів, плодів і ягід. 

Слід відзначити, що переважна більшість районів Харківської області 

спеціалізується виключно на рослинництві, а саме  ̶  на вирощуванні 

зернових та олійних культур, водночас буряківництво втратило свої позиції. 

У сільськогосподарському виробництві Харківської області відбуваються 

зміни галузевої структури, що проявляються у збільшенні питомої ваги 
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галузей рослинництва, особливо зернового господарства (до 95 ̶100 %) та 

вирощування олійних культур  ̶  соняшнику і ріпаку, та зменшенні питомої 

ваги галузей тваринництва, зокрема скотарства і свинарства, та деякому 

збільшенні питомої ваги молочної продукції (50 ̶ 80 %). Такі зміни 

призводять до «збіднення» галузевої структури сільського господарства 

районів області і можуть становити загрозу продовольчій безпеці регіону 

[180, с. 103]. 

Оцінка структури товарної продукції у динаміці свідчить про постійне 

підвищення спеціалізації аграрних підприємств та їх орієнтації переважно на 

продукцію рослинництва з незначним збереженням тваринницької галузі, що 

пов’язано з різким зменшенням її рівня рентабельності. 

Для оцінки впливу рівня спеціалізації на ефективність виробництва 

(табл. 2.12) нами були обрані як об’єкт аналізу декілька підприємств 

Харківської області: державне підприємство «Дослідне господарство 

«Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного Сходу 

Національної академії аграрних наук України», товариство з обмеженою 

відповідальністю «Відродження» Харківського району с. Черкаські Тишки; 

товариство з обмеженою відповідальністю «Ранок» Красноградського району 

с. Хрестище; товариство з обмеженою відповідальністю «Восток КМК» 

Шевченківського району с. Борівське, товариство з обмеженою 

відповідальністю «Федорівський» Великобурлуцького району с. Федорівка 

(додатки М1̶ М2). 

В даному випадку маємо ситуацію, коли рівень спеціалізації в 

досліджуваних підприємствах у 2017 р. змінювався від 0,28 в ТОВ 

«Федорівське» до 0,52 в ТОВ «Відродження». На прикладі даних 

підприємств можна зробити певний висновок стосовно того, що чим глибша 

спеціалізація підприємств, тим менше виробляється валової, товарної 

продукції на 100 га сільськогосподарських угідь. Зокрема в ТОВ 

«Федорівське» з рівнем спеціалізації 0,28 на 100 га сільськогосподарських 

угідь було отримано товарної продукції на 2779 тис. грн, в ТОВ «Ранок» з 
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величиною коефіцієнта спеціалізації 0,358  ̶ на 2154 тис. грн, а в ТОВ 

«Відродження»  ̶  на 1381 тис. грн. 

Таблиця  2.12 

Вплив рівня спеціалізації на ефективність виробництва 

              сільськогосподарських підприємств Харківської області, 2017 р. 

Показники 
ДП ДГ 

Кутузівка 

ТОВ Відрод-

ження 
ТОВ Ранок 

ТОВ 

Восток-

КМК 

ТОВ 

Федорів-

ський 

Коефіцієнт 

спеціалізації 
0,365 0,52 0,358 0,41 0,28 

Вироблено на 100 га 

с.-г. угідь, тис. грн: 

валової продукції 1435 1512 1692 1888 3554 

товарної продукції 1211 1381 2154 1662 2779 

     прибутку 375 302 581 528 427 

Вироблено на 1 

працівника, тис. грн 

валової продукції 581 1843 664 406 1950 

товарної продукції 2838 1683 1253 367 1525 

Вироблено на 100 га 

с.-г. угідь, ц 

      молока 830 - 710 1123 1214 

      ВРХ у живій 

      масі 
47,6 - 48,1 60,1 36,4 

Вироблено на 100 га 

ріллі, ц 

       зерна 1715 2958 2586 2213 2250 

       соняшнику 324 1077 606 505 743 

       цукрових 

       буряків 
1156 - - - 8902 

Рівень рентабельності 

виробництва с.-г. 

продукції, % 

45 28 37 45 18 

  Джерело: розраховано за звітами підприємств. 

 

Із результатів дослідження було виявлено відсутність прямої 

залежності між рівнем спеціалізації та прибутком. Така ж сама ситуація 

виявилася за величиною виробленої валової продукції на 1 працівника, 

товарної продукції, натуральних показників виробництва в галузі 

рослинництва та тваринництва. 



124 

 

Слід зазначити, що найбільший прибуток на 100 га угідь мають ТОВ 

«Ранок» і ТОВ «Восток КМК»  ̶  господарства зі збалансованими галузями 

рослинництва і тваринництва, найменший  ̶ ТОВ «Відродження», яке 

спеціалізується виключно на продукції рослинництва. Доцільно відмітити, 

що при вмілому балансі вказаних галузей можна одержати високі показники 

економічної ефективності. Тісного зв’язку між рівнем спеціалізації 

господарств і показниками економічної ефективності діяльності господарств 

не виявлено. 

Підсумовуючи результати дослідження, можна стверджувати, що зміна 

галузевої структури сільського господарства Харківської області 

відбувається під впливом аналогічних чинників і факторів, що і зміна 

галузевої структури сільського господарства України. Господарства мають 

середній рівень спеціалізації, він поступово підвищується за рахунок 

збільшення питомої ваги продукції рослинництва. Найкращі економічні 

показники мають підприємства з раціонально збалансованими галузями 

рослинництва і тваринництва. 

 

 

2.3. Спеціалізація і розміри підприємств як чинники формування 

       галузевої структури підприємств і підвищення ефективності  

       їх діяльності 

 

В попередньому підрозділі визначено значний вплив спеціалізації на 

ефективність діяльності підприємства. Розглянемо детальніше яким чином 

вона визначає його галузеву структуру. При дослідженні впливу галузевої 

структури підприємства на ефективність його діяльності виявлено, що існує 

багато показників ефективності виробничої діяльності 

сільськогосподарського підприємства, основними з яких є: рівень 

рентабельності виробництва  ̶ є найбільш уживаним узагальнюючим 

критерієм;  валова продукція на 100 га сільськогосподарських угідь   ̶ 
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характеризує ефективність використання землі підприємством і певною 

мірою розміри підприємства; валова продукція на одного працівника 

підприємства  ̶  характеризує ефективність використання персоналу 

підприємства. 

Вплив рівня спеціалізації на ефективність виробництва 

сільськогосподарських підприємств Харківської області розглянемо на 

прикладі аналізу результатів їхнього господарювання у 2017 р. (табл. 2.13). 

Проаналізовані результати діяльності значної кількості підприємств  ̶ 584. 

Підприємства розбиті на 4 групи в залежності від величини коефіцієнта 

спеціалізації: з низьким рівнем спеціалізації (Ксп ˂ 0,25), з середнім (Ксп = 

0,26–0,5), вище середнього (Ксп = 0,51–0,75) і з високим (Ксп > 0,75).  

Таблиця 2.13 

Вплив рівня спеціалізації на ефективність виробництва 

  сільськогосподарських підприємств Харківської області, 2017 р. 

Показники 

Групи господарств з коефіцієнтами 

спеціалізації По 

області 
до 0,25 0,26-0,5 0,51-075 0,76-1,00 

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 9,7 

Джерело: розраховано за даними статистичної звітності підприємств. 

 

Отримані результати проведеного групування сільськогосподарських 

підприємств Харківської області виявились неоднозначними. Так, 

спостерігається чітка тенденція до збільшення рівня виходу товарної 
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продукції на 100 сільськогосподарських угідь водночас зі зростанням рівня 

спеціалізації. У підприємств з величиною коефіцієнта спеціалізації до 0,25 

величина відповідного показника була рівною 1668,0 тис. грн, а у 

підприємств з  величиною коефіцієнта 0,76-1,0 – 5339,1 тис. грн, або майже в 

три рази більше. Величина прибутку виявилась найбільшою в групі з 

величиною коефіцієнта спеціалізації 0,51 ̶ 0,75, причому ця група мала 

найбільший рівень рентабельності. 

Виробництво зернових суттєво зменшувалось водночас зі зростанням 

рівня спеціалізації. Ситуація по соняшнику була зворотною. Це є свідченням 

того, що поглиблення спеціалізації в наших умовах дуже тісно пов’язано з 

збільшенням виробництва насіння соняшнику. В цілому можна констатувати, 

що підвищення рівня спеціалізації сприяє зростанню економічної 

ефективності діяльності підприємств [182, с. 107].   

Яким чином рівень спеціалізації впливає на собівартість та ціну 

реалізації продукції показано в табл.2.14. 

Таблиця 2.14 

Вплив рівня спеціалізації на собівартість і ціни реалізації основних  

видів продукції сільськогосподарських підприємств 

Харківської області, 2017 р. 

Показники 

Групи господарств з коефіцієнтами 

спеціалізації По області 

до 0,25 0,26 -0,50 0,51-0,75 0,75 -1,00 

Собівартість 1 ц, грн 

        пшениці 252,0 251,3 241,3 273,2 251,2 

        цукрових буряків 75,0 108,7 - - 88,0 

        соняшнику 622 594 551 424 592 

        молока 564 512 424 764 542 

        приросту ВРХ 4331 4585 4237 7451 4461 

        приросту свиней 3865 6781 * 2730 4363 

Ціна реалізації 1 ц, грн 

        пшениці 378,9 377,2 384,5 344,8 378,4 

        цукрових буряків 93,5 91,7 - - 92,8 

        соняшнику 876 913 884 1183 908 

        молока 718 736 724 749 728 

        приросту ВРХ 2466 2502 2498 2205 2483 

        приросту свиней 2950 3835 - 3381 3581 

 Джерело: розраховано за даними статистичної звітності підприємств. 
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Визначені результати аналізу зміни рівня собівартості засвідчили 

залежності від рівня спеціалізації, що надало нам можливість встановити 

наступне.  Єдиною культурою, за якою була встановлена чітка залежність, є 

соняшник. Це пояснюється тим, що  дана культура є провідною в 

вузькоспеціалізованих господарствах, які займаються виробництвом 2 ̶ 3 

видів продукції. Водночас спостерігається чітка тенденція зростання 

собівартості приросту ВРХ та приросту свиней водночас зі зростанням рівня 

спеціалізації. Ця ситуація може бути пояснена тим, що визначені види 

продукції нині в сільськогосподарських підприємствах Україні відіграють 

допоміжну роль. Їх реальне виробництво зосереджено в небагатьох 

підприємствах, які є високо спеціалізованими, але загальна чисельність таких 

підприємств незначна. В нашій сукупності представлені підприємства, 

переважна більшість яких спеціалізується саме на виробництві продукції 

рослинництва. Саме цим можна пояснити зростання рівня собівартості 

вказаних видів продукції.   

Виявлено зміни цін реалізації продукції, в яких також простежується 

тенденція до зростання ціни реалізації соняшнику при підвищенні рівня 

спеціалізації. Це є свідченням того, що спеціалізовані підприємства мають 

можливість виробляти дану продукцію вищої якості. Відносно інших видів 

продукції чітких залежностей встановлено не було.  

Дані, приведені в табл. 2.15, дають можливість прослідити вплив рівня 

спеціалізації на рівень рентабельності виробництва. Отримані результати 

аналізу вказують на переваги вузькоспеціалізованих підприємств при 

виробництві продукції тваринництва і складніший характер залежностей при 

виробництві продукції рослинництва. Виявлено, що рівень рентабельності 

вирощування зернових і зернобобових культур, соняшнику і цукрових 

буряків є найвищим (від 42,3 % до 105,3 %) для багатогалузевих і 

господарств з низьким рівнем спеціалізації, найнижчим  ̶ для зерна і 

соняшнику в господарствах з середнім рівнем спеціалізації, для цукрових 

буряків  ̶  в господарствах з середнім і вище середнього рівнем.  
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Визначено, що виробництво м’яса є збитковим у всіх групах 

господарств, крім вузькоспеціалізованих. Слід зауважити, що рівень 

рентабельності виробництва свинини знижується з підвищенням коефіцієнта 

спеціалізації, крім господарств з глибоким рівнем спеціалізації 

(Ксп=0,75 ̶ 1,0), очевидно за рахунок свинокомплексів, перш за все 

агрокомплексу «Слобожанський». Виробництво яловичини є практично 

однаково збитковим для господарств перших трьох груп і тільки за рахунок 

комплексів воно є прибутковим для господарств четвертої групи. 

Виробництво молока є прибутковим в усіх групах спеціалізації господарств, 

причому його рівень рентабельності збільшується з підвищенням рівня 

спеціалізації і є найвищим серед рівнів рентабельності продукції 

тваринництва. 

Таблиця 2.15 

Рівень рентабельності виробництва окремих видів продукції в  

сільськогосподарських підприємствах Харківської області  

з різними рівнями спеціалізації, 2017 р., % 

Види 

продукції 

Групи господарств з коефіцієнтами спеціалізації По 

області І (до 0,25) ІІ (0,26 -0,50) ІІІ (0,51-0,75) ІУ (0,75 -1,00) 

Зерно 42,3 35,3 19,2 24,3 31,9 

Соняшник 105,3 75,6 63,4 92,4 71,3 

Цукрові 

буряки 59,2 26 28,4 54 40,4 

Продукція 

рослинництва 75,4 52,6 38,7 59,7 44,7 

ВРХ - 44,7 - 48 - 43 12,9 -33,9 

Свині - 0,3 -17,6 -18,7 6,9 -7,5 

Молоко 8,2 9,4 11,3 20,0 12,2 

Продукція 

тваринництва -12,3 -18,7 -16,8 13,3 6,7 

 Джерело: розраховано за даними стаистичної звітності підприємств. 

          

  На основі розрахунків, наведених в табл.2.16, можна прослідити як 

змінюється рівень рентабельності виробництва деяких видів продукції в 

раніше розглянутих сільськогосподарських підприємствах Харківської 

області з різними рівнями спеціалізації у 2016 ̶ 2017 рр.  
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Таблиця 2.16 

Рівень рентабельності виробництва деяких видів продукції в 

 окремих сільськогосподарських підприємствах Харківської 

 області з різними рівнями спеціалізації, 2016-2017 рр., % 

Показники 

ДП ДГ 

Кутузівка 

ТОВ 

Відродже-

ння 

ТОВ Ранок 
ТОВ Восток-

КМК 

ТОВ 

Федорів-

ський 

Роки Роки Роки Роки Роки 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Коефіцієнт 

спеціалізації 
0,41 0,36 0,52 0,52 0,26 0,358 0,27 0,41 0,37 0,28 

Зерно 24,7 37,7 12,6 28,5 14,1 4,1 48,6 33,6 45,1 45,7 

Соняшник 46 25,2 25,6 27,4 21,2 49,4 27,7 58,4 * 6,9 

Цукрові 

буряки 
- - - - - - - - 60,7 13,6 

Продукція 

рослинниц-

тва 

35,1 32 16,3 28 12,6 57,4 38,1 42,2 56,3 18,2 

ВРХ -28,7 -69,4 - - 9,1 -67,6 -65,4 -40,9 30,2 6,0 

Молоко 34,1 68,7 - - 31,1 78,2 49,2 91,9 1,4 43,4 

Продукція 

тваринництв

а 

2,7 25,4 - - 20,1 0 3,7 47,2 3,7 18 

        * -відсутні дані            

        Джерело: розраховано автором за даними річних звітів господарств: ДП ДГ 

                          «Кутузівка», ТОВ «Відродження», ТОВ «Ранок», ТОВ «Восток-КМК», 

                          ТОВ «Федорівський». 

 

Концентрація виробництва на сільськогосподарських підприємствах  ̶ 

це процес зосередження засобів виробництва і робочої сили, що призводить 

до збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Ступінь 

концентрації визначається розмірами виробництва. Великі розміри галузі 

дозволяють застосувати прогресивні технології, повніше і раціональніше 

використовувати засоби виробництва. 

Розмір сільськогосподарського підприємства характеризується 

багатьма показниками, основними з яких є: обсяг продукції (валової і 

товарної); наявність землі, основних виробничих фондів, техніки, поголів'я 

худоби і птиці; кількість зайнятих працівників. Головним показником 

розміру сільськогосподарського підприємства  вважається вартість 
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виробленої продукції [183, с. 157 ̶ 158]. Цей показник за певний період часу 

дозволяє порівняти господарства за розміром незалежно від їх організаційно-

правової форми, спеціалізації, розташування, технічної озброєності та інших 

особливостей. Вартість продукції як правило визначається в порівнянних 

цінах.  

Вказаний показник може досить точно характеризувати розмір 

підприємства вцілому, але для визначення розмірів виробничих підрозділів 

він непридатний. Не дуже зручно користуватися ним для порівняння 

господарств неоднакової спеціалізації і з різним рівнем інтенсивності 

незалежно від району розташування, а також для визначення розміру 

підприємства з точки зору економічної ефективності його виробництва. 

Т. Яворська відмічає, що для визначення розміру підприємства  у розвинутих 

країнах використовується критерій чисельності працівників [184, с. 72]. 

А. Гуторов вводить поняття «раціональні розміри 

сільськогосподарських підприємств», які, за інших однакових умов 

господарювання, забезпечують максимальну економічну ефективність 

господарського механізму та менеджменту, тим самим підвищуючи рівень 

конкурентоспроможності підприємства на ринку, створюючи умови для його 

сталого розвитку, провадження соціальної відповідальності бізнесу. 

Визначення раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств 

виконується за результатами їх розподілу за типами спеціалізації та на основі 

комплексної економічної, екологічної і соціальної оцінки результатів 

господарської діяльності. Як узагальнюючий показник запропоновано 

використовувати інтегральний коефіцієнт раціональності за розмірами 

сільськогосподарських підприємств, який містить в собі продуктивність 

сільськогосподарського виробництва, його загальну економічну 

ефективність, соціальну спрямованість та екологічну складову [185, 

с. 24 ̶ 25]. 

За ступенем концентрації сільськогосподарські підприємства умовно 

діляться на три групи: великі, середні та дрібні. За вартістю виробленої чи 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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реалізованої продукції важко в умовах нестабільності та інфляції визначити 

чіткі межі вказаних груп, тому для порівняно точної характеристики розмірів 

господарств користуються показником середньої чисельності працівників за 

звітний період. Прийнято до дрібних підприємств відносити господарства, 

що мають до 15 працівників, до середніх від 16 до 60 і до великих  ̶  понад 

60.  

Одним з найбільш стабільних показників  є земельна площа 

підприємства (сільськогосподарські угіддя, рілля, площа посіву, багаторічні 

насадження). З цим чинником більшою мірою, ніж з іншими, пов'язана 

потреба господарства в основних фондах і капітальних вкладеннях. За цим 

показником можна виявити потреби господарства в техніці й робочій силі, 

планувати поголів’я і ін.  

Характер спеціалізації сільськогосподарського виробництва необхідно 

визначати з урахуванням зональних особливостей, перш за все якості ґрунтів. 

При 100-бальній системі оцінки орних земель середній бал Харківської 

області дорівнює 61,5 при коливаннях по районах від 54,4 до 68,9 балів, при 

цьому середня якісна оцінка орних земель Лісостепу становить 65,3 балів, 

зони Степу  ̶  59,1 балів, південного Степу  ̶  55,6, східного Степу  ̶  61,6 [159, 

с. 158 ̶159].  

За даними табл. 2.17  визначено, що частка ріллі у складі сільгоспугідь 

в період з 2000 ̶ 2017 рр. зменшилася несуттєво: з 80,6 % до 80,2 %, що вказує 

на високий ступінь розораності землі у порівнянні з цим показником в 

аграрних розвинених країнах: Канаді  ̶  61,9 %, Франції  ̶  60,6 %, Нідерландах 

 ̶ 45 %, США  ̶  43,5 %, Англії  ̶  34,5 %, Австралії  ̶  10,2 %. Інтенсивне 

використання земельного фонду в регіоні значною мірою визначає 

екологічну ситуацію й негативно впливає на наступний її розвиток стосовно 

земельних ресурсів. У всіх районах Харківської області площа ріллі 

перевищує рекомендовані максимальні показники природокористування. 

При щільності населення Харківської області 88 осіб на 1 кв. км, що значно 

менше ніж у більшості розвинених країн світу, на одного жителя області 
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припадає 1,14 га земель, в т. ч. 0,88 га сільськогосподарських угідь, з них  ̶ 

 0,70 га ріллі  ̶  такий рівень розораності свідчить на нераціональне 

використання усіх наявних земельних ресурсів [186, с. 333].  

Таблиця 2.17  

Земельний фонд господарств усіх категорій Харківської області,  

 2000 ̶ 2017 рр. 

Джерело: складено за даними ГУ статистики у Харківській області. 

 

 

Найбільші земельні угіддя (110 тис. га і більше) мають Балаклійський, 

Барвінківський, Близнюківський, Вовчанський, Лозівський райони (табл. 

2.18), найменші (50 тис. га і менше)  ̶ порівняно недавно створені 

Коломацький і Печеніжський райони. 

Основними землекористувачами в області є сільськогосподарські 

підприємства. Процес реструктуризації та створення нових агроформувань 

вніс корективи в середні розміри їхніх угідь. Так у 1990 р. на одне 

сільськогосподарське підприємство області припадало 3906 га сільгоспугідь 

Види 

угідь 

2000 р. 2010 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Площа, 

тис. га 

С
тр

у
к
ту

р
а,

 %
 

Площа, 

тис. га 

С
тр

у
к
ту

р
а,

 %
 

Площа, 

тис. га 

С
тр

у
к
ту

р
а,

 %
 

Площа, 

тис. га 

С
тр

у
к
ту

р
а,

 %
 

Площа, 

тис.га 

С
тр

у
к
ту

р
а,

 %
 

Усього 

с.г. 

угідь 

2423,8 100 2418,7 100 2416,1 100 2411,5 100 2411,3 100 

у тому 

числі: 

рілля 

1953,4 80,6 1927,7 79,7 1928,8 79,8 1953,2 80,9 1932,9 

8

0,2 

сіножаті 

та 

пасови-

ща 

419,2 17,3 428,1 17,7 423,8 17,5 453,6 18,8 436,6 8,1 

багато-

річні 

насад-

ження 

50,1 2,1 48,3 2,0 49,3 2,0 47,0 1,9 41,8 1,8 



133 

 

(з них 3197 га ріллі), у 2000 р. це відповідно складало 3014 га і 2487 га, у 

2014 р.  ̶  відповідно 2003 га і 1932 га, у 2016 р.  ̶  відповідно 1982 га і 1944 га. 

Таблиця 2.18 

Розподіл сільськогосподарських угідь у розрізі районів 

Харківської   області, 2017 р. 

Угіддя, тис. га Райони 

110,1 і більше Балаклійський, Барвінківський,  Близнюківський, Вовчанський, 

Лозівський 

90,1 – 110,0 
Великобурлуцький, Ізюмський, Куп’янський, 

Нововодолажський, Первомайський, Сахновщинський, Харківський 

70,1 – 90,0 

Богодухівський, Валківський, Дворічанський, Зміїївський, 

Золочівський, Красноградський, Краснокутський, Чугуївський, 

Шевченківський 

50,1- 70,0 Борівський, Дергачівський, Зачепилівський, Кегичівський 

50,0 і менше Коломацький, Печеніжський 

Джерело: складено за даними ГУ статистики у Харківській області. 

 

 

 Аналіз кількості сільськогосподарських  підприємств України за 

площею земельних угідь в динаміці (табл. 2.19) засвідчив, що їх кількість 

невпинно скорочується, причому найбільшого скорочення зазнають 

підприємства з малими площами земельних угідь, так протягом 2009 ̶ 

2017 рр. кількість підприємств з площею 5 ̶ 20 га зменшилася на 18,8 ̶ 33,8 %, 

тоді як кількість крупніших господарств зменшилася на близько 10 %, а 

кількість підприємств з площею угідь більшою ніж 10000 га навпаки 

збільшилася на 30 %. Це вказує на те, що і досі тривають процеси 

укрупнення і банкрутство малих підприємств [187, с. 3].  

У ряді випадків для встановлення розміру підприємства доцільно 

використовувати і інші показники. Так, у підприємствах з основною галуззю  

тваринництва, таким показником може бути поголів'я худоби. В 

сільськогосподарському виробництві в залежності від наявних природних та 

економічних особливостей повинні поєднуватися великі, середні і дрібні 

виробництва і господарства, що забезпечить використання внутрішніх 

резервів з метою задоволення потреб у продукції сільського господарства, 

наданні послуг і підвищення ефективності виробництва. 
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Таблиця 2.19 

Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств України 

 за площею земельних угідь, 2009 ̶ 2017 рр. 

 

 

Розміри угідь 

Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 

До 5 га 5850 5784 5639 5332 5026 4374 3872 3138 

5,1-10,0 га 4082 4038 3983 3809 3755 3253 3001 2594 

10,1-20,0 га 5088 4925 4897 4795 4784 4406 4129 3937 

20,1-50,0 га 13298 13707 13535 13334 13294 12346 11911 11263 

50,1-100,0 га 4731 4831 4895 5016 5275 4916 4827 4903 

100,1-500,0 га 7385 7181 7195 7261 7233 6971 6919 7372 

500,1-1000,0 га 2764 2667 2595 2624 2666 2472 2467 2651 

1000,1-2000,0 га 2781 2661 2549 2565 2531 2446 2446 2481 

2000,1-3000,0 га 1363 1347 1304 1270 1251 1099 1099 1084 

3000,1-4000,0 га 701 666 640 632 619 517 516 471 

4000,1-5000,0 га 378 376 355 334 323 282 282 276 

5000,1-7000,0 га 313 332 342 337 345 281 281 261 

7000,1-10000,0 га 159 178 175 179 165 141 141 138 

більше ніж 10000 га 112 131 152 164 175 161 161 166 

Підприємства, які 

мали с.-г. угіддя 49635 48824 48256 47652 47442 43655 42052 40735 

Підприємства, які не  

мали с.-г. угіддя 
7517 7669 7877 8214 8416 8261 7327 4823 

Всього 57152 56493 56133 55866 55858 51926 49379 45558 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України. 

 

На розмір підприємства впливають багато чинників, що діють у 

взаємозв'язку один з одним, іноді в прямо протилежних напрямках. Це: 

природні умови (рельєф місцевості, різниця якості ґрунтів), спеціалізація, 

рівень механізації, транспортні умови, щільність населення в населених 

пунктах, де розміщене господарство, можливість економії на амортизації і 

управлінських витратах, керованість господарства. 

Раціональні (оптимальні) розміри сільськогосподарських підприємств 

визначаються при розробці перспективних планів, реорганізації діючих або 

організації нових господарств. Для їх обґрунтування використовуються 

статистичний, монографічний, математичний, розрахунково-

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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конструктивний  і інші методи. При встановленні кількісного зв'язку між 

розмірами господарства за площею угідь і результатами діяльності, а також 

для варіантних розрахунків та перевірки висновків, отриманих за допомогою 

інших методів, використовується математичний метод. Визначено, що 

значний вплив на зміну структури товарної продукції, а значить і на галузеву 

структуру виробництва, має розмір угідь сільськогосподарських підприємств 

Харківської області у 2017 р. (табл. 2.20), [187, с. 2].  

Таблиця 2.20 

         Вплив розміру угідь на структуру товарної продукції у   

     сільськогосподарських підприємствах Харківської області, 2017 р., % 

Види продукції 

Розмір сільськогосподарських угідь 

До 500 

га 

500 - 

1000 га 

1000 -

1500 га 

1500 - 

2000 га 

2000 - 

2500 га 

2500 -

3000 га 

Більше 

ніж 

3000 га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість 

підприємств 111 98 76 73 46 38 99 

Зернові та 

зернобобові 
27,3 39,6 47,6 43,6 44,5 45,2 40,9 

Пшениця 14,3 23,6 28,1 25,7 25,2 31,4 26,1 

Гречка 0,1 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 

Ячмінь 2,5 2,2 3,6 3,0 2,9 2,8 2,4 

Кукурудза на 

зерно 
8,5 11,2 12,5 12,9 13,4 8,7 9,7 

Соняшник 33,7 45,9 45,6 48,4 35,7 38,2 33,7 

Соя 1,7 2,3 1,6 1,5 2,7 2,0 1,4 

Ріпак 0,0 0,2 2,1 1,3 2,4 1,6 1,1 

Цукрові буряки 0,7 0,8 0,3 0,7 3,3 0,1 2,1 

Інша продукція  

рослинництва 
16,7 5,4 4,4 2,5 3,3 5,1 3,1 

Всього 

продукція 

рослинництва 

78,1 91,8 98,9 96,3 89,0 89,9 79,8 

ВРХ 1,4 0,2 0,2 0,5 1,7 1,1 1,5 

Молоко 9,1 2,1 0,8 2,5 8,5 7,7 11,0 

Свині 7,2 5,8 0,1 0,6 0,7 1,2 2,9 

Птиця 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Яйця 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Продовження таблиці 2.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Інша продукція 

тваринництва 
3,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 4,8 

Всього 

продукція 

тваринництва 

21,9 8,2 1,1 3,7 11,0 10,1 20,2 

Всього 

продукція с.г і 

послуги 

100 100 100 100 100 100 100 

Середній 

рівень 

рентабельності 

23,7 37,5 32,3 45,3 18,7 23,7 30,4 

Джерело: розраховано за даними статистичної звітності підприємств. 

 

Виявлено, що найбільшу питому вагу цукрових буряків мають крупні 

підприємства (більше ніж 3000 га), які містять найбільшу частку послуг і 

середній рівень рентабельності. Найвищий рівень рентабельності мають 

підприємства з площею угідь 1500 ̶ 2000 га, в основному за рахунок зернових 

культур та соняшнику. Для України оптимальними розмірами площі 

землекористування вважаються: для Степу  ̶  2100 га, для Лісостепу  ̶  1750 га, 

для Полісся  ̶  1500 га, для гірських районів  ̶  900 га.  

На основі узагальнення проведених розрахунків, А. Гуторовим 

визначені раціональні розміри сільськогосподарських підприємств різних 

типів спеціалізації для Харківської області та зони Лісостепу України в 

цілому. Так, при інтенсивному веденні сільського господарства в Харківській 

області для сільськогосподарських підприємств зерново-олійного напряму 

площа с.г. угідь становить 3̵ ̶ 4 тис. га; для господарств зерново-молочного 

типу спеціалізації  ̶ 3,9 ̶ 4,7 тис. га і 400 ̶ 800 гол. корів; для скотарських 

спецгоспів  ̶  4 ̶ 5 тис. га і 1,2 ̵ 1,6 тис. гол. корів або 2,4 ̶ 5,2 тис. гол. великої 

рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі; для свинарських 

спецгоспів  ̶  4,8 ̶ 5,2 тис. га ріллі та 24 ̶ 54 тис. гол. або 108 тис. гол. свиней 

(на відгодівельних комплексах із поголів’ям свиней 36 ̵ 108 тис. гол. доцільно 

додатково розміщувати молочнотоварні ферми з поголів’ям корів 600  ̶1200 

гол.); для птахівничих спецгоспів із виробництва яєць курячих  ̶  0,5 ̶1,0 млн 
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гол. курей-несучок, із виробництва м’яса  ̶  1̵ ̶5 млн гол. бройлерів [189, с. 

370 ̶ 380]. 

Для аграрних підприємств з максимальною спеціалізацією у динаміці 

характерним, як стверджує Т. Власенко, є не тільки не збільшення площ 

сільськогосподарських угідь, яке відбувалось у період 1990 ̶ 2005 рр., але й 

істотне їх зниження в 1,9 рази у 2015 р. Зважаючи на те, що підприємства цієї 

групи мають вищу рентабельність у порівнянні з іншими, авторка приходить 

до висновку, що в нинішній економічній ситуації збільшення розмірів 

господарств не завжди є ефективною стратегією розвитку аграрних 

підприємств. Натомість більш ефективним є перехід на сучасні технології 

виробництва продукції. Це підтверджено і результатами наших досліджень 

[190, с. 10]. 

Розвиток великих систем розселення впливає на величину і структуру 

різних аграрно-промислових комплексів. Найбільші та великі міста є одним з 

найважливіших факторів формування приміських АПК. Навколо цих міст 

створюються спеціалізовані підприємства приміського типу для забезпечення 

міського населення свіжими овочами, молоком та іншою мало 

транспортабельною сільськогосподарською продукцією. Різні природно-

географічні зони України нерівномірно забезпечені трудовими ресурсами, 

найкраще в цьому плані забезпечені лісостепові області, де густота 

сільського населення є найвищою. У степових зонах, де густота населення 

найменша, відчувається найбільша потреба в трудових ресурсах. Можна 

відмітити значний вплив ступеню забезпеченості трудовими ресурсами на 

спеціалізацію аграрно-промислових комплексів.  

Дослідженнями встановлено суттєвий вплив розмірів 

сільськогосподарських підприємств на їх галузеву структуру. Визначено, що 

зернові і зернобобові культури займають найменшу питому вагу в 

підприємствах з невеликими за розміром угіддями, найбільшу  ̶  при середніх 

розмірах угідь. Питома вага соняшнику в структурі посівів  зазвичай 

збільшується зі збільшенням розмірів угідь. Цукрові буряки займають 
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найбільшу питому вагу у крупних підприємствах. Найбільша питома вага 

продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах з розміром 

угідь до 500 га, це єдина група підприємств, в структурі товарної продукції 

якої є такі види продукції як птиця та яйця.  Виявлено зв’язок між величиною 

системи розселення, розміром підприємств і їхньою галузевою структурою. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. 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 %.  

2. 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, 
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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 %. 

3. Виявлено проблеми розвитку сільського господарства Харківської 

області. Для аналізу сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, 

притаманих сільському господарству регіону використана стратегічна 

матриця SWОТ-аналізу. За результатами її формування виявлено, що галузь 

сільського господарства в цілому має суттєвий потенціал для розвитку і 

розглядається пріоритетом у забезпеченні соціально-економічного розвитку 

Харківської області.  

4. 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). 

5. Встановлено, що підвищення рівня спеціалізації сприяє зростанню 

економічної ефективності діяльності підприємств, збільшення рівня виходу 
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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. 

6. 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 – 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. 

 

Основні результати наукових досліджень, представлені у Розділі 2, 

опубліковано в роботах автора: [143 ̶146, 152, 153, 157, 158, 160, 169, 172, 

183, 188].  

 

В Розділі 2 використано матеріали з відповідним посиланням на 

наукові джерела зі списку літератури: [14, 38, 75, 91, 142 ̶190 ]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

3.1. Галузева структура як фактор формування ефективності 

       діяльності сільськогосподарських підприємств 

 

На ефективність сільськогосподарського виробництва підприємства в 

ринкових умовах впливає багато факторів, основними з яких є: розміри 

підприємства (площа землі, кількість працівників); агрокліматичні умови; 

розміщення господарства відносно транспортних шляхів, переробних 

підприємств, міст, промислових центрів; матеріально-технічне забезпечення 

(матеріали промислового виробництва, енергоносії, будівлі, техніка); 

галузева структура (відношення рослинництва і тваринництва, спеціалізація); 

державна економічна і соціальна політика; ціноутворення, можливість 

інвестицій і одержання кредитів. 

Серед перелічених факторів є такі, що не залежать від підприємства, і є 

такі, що можуть ним регулюватися для підвищення ефективності 

виробництва. До останніх відноситься галузева структура підприємства. 

Розглянемо її вплив на ефективність виробництва сільськогосподарських 

підприємств Харківської області. Економічна ефективність галузевої 

структури підприємства проявляється через економічну ефективність його 

товарних галузей, для оцінки якої необхідно порівняти структуру товарної 

продукції зі структурою прибутку підприємства. Аналіз рівня рентабельності 

виробництва продукції допомагає виявити питання поліпшення структури 

сільськогосподарського виробництва, його спеціалізації, територіального 

розміщення, визначити ефективність виробництва тієї чи іншої 

сільськогосподарської продукції. 
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Досліджуючи вплив вказаних факторів на ефективність використання 

персоналу, В. Велієва виявила, що збільшення питомої ваги рослинництва 

сприяє підвищенню ефективності використання персоналу, збільшення 

розмірів не суттєво впливає на ефективність використання останнього, а в 

степовій зоні  ̶ навіть дещо негативно. Було встановлено, що незначне 

підвищення рівня рентабельності виробництва продукції рослинництва 

сприяє суттєвому підвищенню ефективності використання персоналу [191, с. 

69 ̵ 70].  

Дослідження ефективності сільськогосподарського виробництва 

виконується з використанням регресійних моделей шляхом знаходження 

частинних похідних вихідного показника за окремими факторами та 

порівняльній їх характеристиці. При побудові економіко-математичної 

моделі важливим питанням є вибір критерію оптимальності. Більшість 

вчених дотримуються думки, що такими критеріями можуть бути: максимум 

задоволення потреб населення в харчових продуктах; максимум 

продуктивності праці при повному використанні робочого часу в різні 

періоди сільськогосподарського року; максимум виробництва необхідної 

продукції; мінімум затрат на виробництво і транспортування продукції; 

максимум рентабельності сільськогосподарського виробництва. У цьому разі 

слід використовувати зразу декілька критеріїв оптимальності. Частина 

критеріїв може бути сформульована як обмежуюча умова, наприклад, 

визначення мінімальних обсягів виробництва деяких видів продукції в 

залежності від потреби населення, співвідношення по використанню 

трудових і матеріально-технічних ресурсів між різними галузями і 

підгалузями. Якщо після переформулювання обмежень задача зберегла свою 

багатокритерійність, то вона зводиться до звичайної задачі лінійного 

програмування. 

Для оцінки економічної ефективності виробництва використовується 

таке поняття як критерій  ̶  ознака, за якої дається оцінка діяльності або 

визначення параметрів на перспективу. З приводу поняття критерію в 
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економічній літературі виникає багато різних точок зору. За критерій беруть 

співвідношення фактично досягнутого та нормативного результатів, які 

розраховуються шляхом кореляційно ̵ регресивного методу, відношення 

обсягу валового доходу до витрат живої та уречевленої праці, рентабельність 

виробництва, яка характеризує як обсяг прибутку, так і рівень витрат для 

виробництва продукції, максимізацію прибутку в розрахунку на одиницю 

сільськогосподарських угідь при мінімумі затрат [192  ̶201]. 

Для дослідження складемо математичну модель множинної регресії. Як 

фактор, що впливає на економічну ефективність, використаємо структуру 

окремих галузей сільського господарства в загальному обсязі його валової 

продукції. В якості критерію ефективності візьмемо показник рентабельності 

продукції. Дослідимо залежність рентабельності продукції рослинництва 

України від часток найбільш важливих його підгалузей в загальному обсязі 

валової продукції рослинництва (табл. 3.1). Математична модель цієї 

залежності має такий вигляд: 

 

                      Y1 = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 +a4X4,                                  (3.1) 

 

де Y1   ̶  рівень рентабельності продукції рослинництва; a0, a1, a2,  a3,  a4   ̶ 

коефіцієнти рівняння множинної регресії для рослинництва; X1  ̶  питома вага 

зернових і зернобобових культур в загальному обсязі продукції 

рослинництва; X2 ̶  питома вага технічних культур в загальному обсязі 

продукції рослинництва; X3  ̶  питома вага картоплі, овочів, плодів і ягід в 

загальному обсязі продукції рослинництва;  X4  ̶  питома вага іншої продукції 

в загальному обсязі продукції рослинництва. 

 

Аналогічний загальний вигляд має рівняння множинної регресії 

залежності рентабельності продукції тваринництва України  (табл.3.2) від 

часток найбільш важливих його підгалузей  в загальному обсязі валової 

продукції тваринництва:  
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                           Y2 = a5 + a6X6 + a7X7 + a8X8 +a9 X9,                        (3.2) 

де Y2  ̶  рівень рентабельності продукції тваринництва; a5, a6, a7,  a8,  a9  ̶ 

коефіцієнти рівняння множинної регресії для тваринництва; X6 - питома вага 

м’яса ВРХ, свиней і птиці в загальному обсязі продукції тваринництва; X7  ̶  

питома вага молока в загальному обсязі продукції тваринництва; X8  ̶  питома 

вага яєць в загальному обсязі продукції тваринництва; X9  ̶  питома вага іншої 

продукції в загальному обсязі продукції тваринництва. 

Дані для розрахунків приведені в таблицях 3.1 і 3.2. Для уникнення 

мультиколінеарності видалимо найменші значимі фактори. Для 

рослинництва і для тваринництва це «інша продукція» (фактори Х4 і Х9). Для 

розрахунків використовувався програмний продукт MS EXEL. Одержані 

результати дозволили скласти такі рівняння множинних регресій: 

для рослинництва:  Y1 = 12,1 X1 + 11,8X2 + 15,5 X3 – 1246, 

для тваринництва:  Y2 = 3596 – 34,3X6 – 40,1X7  ̶  38,5X8. 

Таблиця 3.1 

    Галузева структура виробництва продукції рослинництва в   

сільськогосподарських підприємствах України, 1990-2017 рр., (%) 

Роки 

Рентабельність 

продукції 

рослинництва 

Частка галузі в загальному обсязі продукції рослинництва 

зернові і 

зернобобові 

технічні 

культури 

картоплярство, 

овочівництво, 

плодівництво, 

ягідництво 

Інша 

продук- 

ція 

Y1 X1    X2 X3      X4 

1990 98,3 36,7 22,9 39,2 1,2 

1995 55,5 32,5 21,7 43 2,8 

2000 30,8 29,3 18,1 44,5 8,1 

2005 7,9 36,5 19,7 38,8 5,0 

2010 26,7 33,4 26,5 36,1 4,0 

2011 32,3 37,2 25,6 33,4 3,8 

2012 22,3 33,1 27,2 36,2 3,5 

2013 11,1 38,1 27,9 31,2 2,8 

2014 29,2 38,0 28,4 30,5 3,1 

2015 50,6 37,7 29,8 30,6 1,9 

2016 44,3 37,5 31,3 30,3 0,9 

2017 42,0 37,8 31,0 30,0 1,2 

          Джерело: складено за даними Державної служби статистики України. 
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Верифікація рівнянь регресії виявила, що коефіцієнт детермінації тобто 

перевірка впливу незалежних змінних на залежну для рослинництва R1
2 = 

0,62, для тваринництва R2
2 = 0,73. Звідси можна зробити висновок: оскільки 

коефіцієнти детермінації наближаються до одиниці, то варіації змінних Y  

значною мірою визначаються варіаціями незалежних змінних. Вибіркові 

коефіцієнти множинної кореляції R1 = 0,79, R2 = 0,855.  Коефіцієнти кореляції 

досить високі, тому існує тісний лінійний зв'язок усіх незалежних факторів із 

залежними змінними. 

Таблиця 3.2 

    Галузева структура виробництва продукції тваринництва в 

        сільськогосподарських підприємствах України, 1990 ̶ 2017 рр., (%) 

Роки 

Рентабельність 

продукції 

тваринництва 

Частка галузі в загальному обсязі 

продукції тваринництва 

м’ясо молоко яйця 
інша 

продукція 

Y2 X6 X7 X8 X9 

1990 22,2 46,5 44,3 5,4 3,8 

1995 -16,5 37,3 52,9 5,3 4,5 

2000 -33,8 37,1 52,0 6,7 4,2 

2005 5,0 35,8 50,6 8,9 4,7 

2010 7,8 44,4 40,6 11,3 3,7 

2011 13,0 44,4 39,5 12,2 3,9 

2012 14,2 45,1 39,1 12,0 3,8 

2013 11,3 46,4 37,9 11,9 3,8 

2014 13,4 45,9 38,3 12,4 3,4 

2015 22,1 47,7 37,9 11,0 3,4 

2016 7,7 48,7 37,8 10,1 3,4 

2017 18,3 46,9 39,1 11,5 2,5 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України. 

 

Перевірка статистичної значущості отриманих результатів: 

а) за критерієм Фішера для рослинництва   =  = 8,77 

 Fтабл  (3; 7; 0,05) = 4,35; де m – число оцінюваних параметрів рівняння 

регресії, m = 3; n – число спостережень, n = 11; для тваринництва = 
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=  = 13,75   Fтабл  (3; 7; 0,05) = 4,35; нульова гіпотеза 

відхиляється, тобто коефіцієнти регресії є значущими; 

б) перевірка коефіцієнтів кореляції на значущість за допомогою t – 

критерію Стьюдента: розрахункова t – статистика     tрозр =  tтабл , 

для рослинництва tрозр = 5,22; для тваринництва tрозр  = 6,44, табличне 

значення t – розподілу з (n-m-1) = 7 ступенями свободи і рівнем значущості 

  tтабл (0,025;7) = 2,365; оскільки tроз  tтабл, то можна зробити 

висновок про достовірність коефіцієнтів кореляції. 

Таблиця 3.3 

    Галузева структура виробництва продукції рослинництва в   

     сільськогосподарських підприємствах Харківської області,  

                                              1990 ̶ 2017 рр., % 

Роки 

Рентабельність 

продукції 

рослинництва 

Частка галузі в загальному обсязі продукції рослинництва 

зернові і 

зернобобові 

технічні 

культури 

картоплярство, 

овочівництво, 

плодівництво, 

ягідництво 

інша 

продук-

ція 

Y1 X1 X2 X3 X4 

1990 98,3 41,1 45,6 5,8 7,5 

1995 55,5 36,4 50,3 3,9 9,4 

2000 30,8 40,4 44,6 5,7 9,3 

2005 7,9 55,0 35,4 0,5 8,8 

2010 23,3 31,2 59,6 3,9 5,2 

2011 27,5 46,9 40,2 3,6 8,4 

2012 26,6 44,7 43,0 2,6 9,1 

2013 11,7 48,3 40,3 2,8 7,5 

2014 27,8 48,7 42,5 0,3 4,1 

2015 56,5 45,4 47,0 1,1 5,7 

2016 44,7 40,3 44,1 0,9 2,2 

2017 45,6 41,5 43,0 1,0 3,1 

Джерело: складено автором за [179]. 

 

Перевірка значущості окремих коефіцієнтів регресії: розрахункова t – 

статистика: для рослинництва: t0 = - 3,27,  t1 =2,9,   t2 =2,91,   t3 = 3,4; для 

тваринництва: t5 =1,86,  t6 = - 1,8,   t7 = - 1,9,   t8 = - 1,87.  
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Побудуємо аналогічні математичні моделі для сільського  господарства 

Харківської області.  Як і у попередньому випадку рівень рентабельності 

сільського господарства виступає результуючою змінною, яка визначає його 

ефективність в цілому. Дані для розрахунків приведені в таблицях 3.3 і 3.4.  

Для Харківської області одержані такі рівняння множинних регресій: 

для рослинництва: Y1 =110,1 – 1,35 X1 + 0,53 X2 +3,51X3, 

для тваринництва: Y2 = 112,1 – 1,95X6 – 0,5X7 – 1,45X8. 

Коефіцієнти детермінації: для рослинництва R1
2 = 0,66, для 

тваринництва R2
2 = 0,76, коефіцієнти множинної кореляції R1 = 0,81, 

R2 = 0,87, що свідчить про слабший в порівнянні з попереднім розрахунком 

лінійний зв'язок незалежних факторів із залежними змінними, але достатньо 

тісний. 

Таблиця 3.4 

       Галузева структура виробництва продукції тваринництва в  

сільськогосподарських підприємствах Харківської області,  

1990 ̶ 2017 рр., % 

Роки 

Рентабельність 

продукції 

тваринництва 

Частка галузі в загальному обсязі продукції 

тваринництва 

м’ясо молоко яйця інша продукція 

Y2 X6 X7 X8 X9 

1990 27,1 42,4 48,8 5,2 3,6 

1995 - 16,6 40,8 50,1 5,0 4,1 

2000 - 35,9 37,1 42,0 16,7 4,2 

2005 - 4,3 39,6 36,7 17,6 6,1 

2010 5,2 20,8 39,1 31,7 8,5 

2011 6,7 19,4 36,3 35,5 8,8 

2012 8,8 15,3 40,0 35,6 9,1 

2013 8,0 20,2 41,6 32,1 6,1 

2014 11,9 29,7 39,4 25,2 5,7 

2015 3,6 36,3 49,1 6,7 8,0 

2016 7,7 38,3 50,8 5,8 5,1 

2017 6,8 44,1 45,9 5,7 4,3 

            Джерело: складено автором за [179]. 

 

Перевірка статистичної значущості отриманих результатів: 
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 а) за критерієм Фішера: для рослинництва   = 4,53  Fтабл  (3; 7; 0,05) =  

= 4,35; для тваринництва   = 7,39   Fтабл  (3; 7; 0,05)   = 4,35; 

б) перевірка коефіцієнтів кореляції на значущість за допомогою t-

критерію Стьюдента: для рослинництва tрозр  = 2,63; для тваринництва 

tроз = 4,7, табличне значення tтабл (0,025;7) = 2,365; оскільки tроз  tтабл, то 

можна зробити висновок про достовірність коефіцієнтів кореляції. 

Визначено вплив галузевої структури на рівень рентабельності 

виробництва сільськогосподарських підприємств, що показують нам зведені 

рівняння множинних регресій, представлені в табл. 3.5. Дослідженнями 

виявлено, що на рентабельність рослинництва позитивний вплив мали 

технічні культури (за рахунок соняшника), невеликий позитивний вплив  ̶ 

продукція овочівництва і садівництва, на рентабельність тваринництва  ̶  всі 

фактори мали негативний вплив. 

Таблиця 3.5 

Рівняння регресії залежності рівня рентабельності 

  сільськогосподарських підприємств від  

     галузевої структури виробництва, 2017 р. 

Галузі Україна Харківська область 

Рослинництво Y1=–1246+12,1 X1+11,8X2+15,5 X3 Y1=110,1–1,35 X1+0,53 X2+3,51X3 

Тваринництво Y2=3596 –34,3X6–40,1X7 -38,5X8. Y2 =112,1–1,95X6 –0,5X7–1,45X8 

             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 одержаними в роботі  даними виконано прогноз основних 

показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств 

України (табл.3.6) і Харківської області (табл. 3.7) в 2021 році. 

Прогнозування виконане найбільш поширеним видом фактографічного 

методу  ̶  екстраполяцією. Для прогнозованого показника вибиралися дані за 

декілька років, причому вибиралися періоди часу без форс мажорних подій  ̶ 
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різкого падіння чи зростання, бралися 5 ̶10 років, будувалися лінії тренду 

часового ряду, вид цієї лінії приймався за максимальною величиною 

коефіцієнта достовірності R  (не менше 0,5). Найчастіше використовувалася 

лінійна функція, в декількох випадках  ̶ поліном другого ступеню (лінія 

тренду  ̶  парабола другого порядку).  

Таблиця 3.6 

Прогноз результатів діяльності та галузевих структур  

 сільськогосподарських підприємств України, 2021 р. 

Показники 
Зернові та 

зернобобові 
Цукрові буряки Соняшник 

Картопля та 

овочі 

Рослин-

ництво 

2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 

Виробниц-

тво, млн т 
70,06 74,08 13,97 14,5 14,2 14,0 31,9 31,6 - - 

Урожай-

ність, ц\га 
47,4 48,6 508,5 526,3 23 23 - - - - 

Вартість 

продукції, 

млрд грн 

- - - - - - - - 120 145,2 

Галузева 

структура 

товарної про-

дукції, % 

46,4 45,6 0,95 2,0 20,4 20,0 1,3 2,2 82,1 80,2 

Рівень рента-

бельності, % 
24,7 24,9 21,6 25,4 32,5 32,3 17,6 16,2 43,9 51,9 

Посівні 

площі, млн га 
10,8 10,9 0,26 0,31 5,02 6,3 0,047 0,042 19,4 19,34 

Галузева 

структура  

рослинниц-

тва, % 

55,7 56,4 1,3 1,6 25,9 32,4 0,2 0,2 100 100 

Показники М’ясо Молоко Яйця Тваринництво Всього 

Виробниц-

тво, тис.т 
1533 1522 2755 2771 8900 8988 - - - - 

Вартість 

продукції, 

млрд грн 

- - - - - - 31 35,8 151 181 

Галузева 

структура 

товарної 

продукції, % 

8,5 9,2 5,0 6,1 3,3 4,5 17,9 19,8 100 100 

Рівень рента-

бельності, % 
0,7 10,2 28,4 38,8 -9 -12,1 17,7 20,5 26 37,6 

Галузева 

структура  

тваринниц-

тва, % 

50,6 50,2 29,7 29,8 19,6 20,4 100 100 - - 

Джерело: розрахунки виконано за даними Державної служби статистики України. 
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Перш за все необхідно звернути увагу на відносну стабільність 

галузевої структури сільськогосподарських підприємств України в цілому і 

Харківської області протягом 2010  ̶2018 рр. За результатами прогнозування 

встановлено, що в Україні в 2021 р. матиме місце нарощування виробництва 

продукції рослинництва (крім соняшнику) і тваринницької продукції (крім 

м’яса), зростання вартості виробленої продукції на 8 %, підвищення 

урожайності культур (крім соняшнику). Можна очікувати збільшення рівня 

рентабельності в обох галузях, серед культур  ̶  тільки для виробництва 

цукрових буряків.  Підвищення рівня рентабельності виробництва цукрових 

буряків збільшує ймовірність підвищення їх питомої ваги в галузевій 

структурі. Передбачається, що питома вага тваринницької продукції в 

галузевій структурі підприємств може збільшитися в Україні з 17,9 %  

(2017 р.) до 19,8 % (2021 р.), в Харківській області – відповідно з 15,9 % до 

18,4 %. 

Таблиця 3.7 

Прогноз результатів діяльності та галузевих структур  

сільськогосподарських підприємств Харківської області, 2021 р. 

Показник 
Зернові та 

зернобобові 

Цукрові 

буряки 
Соняшник 

Картопля та 

овочі 

Рослин-

ництво 

2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Виробництво, 

тис.т 
3829 4212 576,8 700 1468,2 1400 1772 1775 - - 

Урожайність, 

ц/га 
37,7 37,9 376,5 378 27,8 25,1 - - - - 

Вартість 

продукції, 

 млн грн 

- - - - - - - - 7113 7545 

Галузева 

структура 

товарної 

продукції, % 

41,5 39,8 1,05 1,2 38,4 36,6 1,0 1,0 84,1 78,6 

Рівень рента-

бельності, % 
26 27,9 11,9 12,8 32,2 32,3 32 28,4 45 46,6 

Посівні площі, 

тис.т 
1015,5 1001,6 15,3 16 529 529 92,4 92,4 1652,2 1639 

Галузева 

структура рос-

линництва, % 

61,4 61,1 0,9 0,97 32 32,3 5,6 5,63 100 100 
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Продовження таблиці 3.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показник 

М’ясо Молоко Яйця Тварин-

ництво 
Всього 

2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 

Виробництво, 

тис. т 
32,2 33,3 240 242 245,7 361 - - - - 

Вартість 

продукції,  

млн. грн 

- - - - - - 1280 1600 8393 9144 

Галузева 

структура 

товарної 

продукції, % 

7,0 9,0 7,8 7,7 0,8 2,2 15,9 18,4 100 100 

Рівень рента-

бельності, % 
-27,3 -23,5 20,2 22,0 26,1 22,8 7,0 6,7 26,9 31,3 

Галузева 

структура тва-

ринництва, % 

41,7 35,7 48,2 53,9 6,1 6,4 100 100 - - 

Джерело: розрахунки виконано за даними ГУ статистики Харківської області. 

 

Залежність рівня рентабельності підприємства від структури товарної 

продукції виявлялася шляхом аналізу рівнянь множинної регресії, де 

залежними змінними (факторами впливу) є питома вага в товарній продукції 

основних галузей: пшениці, кукурудзи, соняшника, м’яса і молока. 

Відповідно введено позначення: 

залежної величини Y – рівня рентабельності, валової продукції на 100 

га сільськогосподарських угідь, валової продукції на одного працівника; 

факторів впливу: Х1  ̶ питома вага пшениці в структурі товарної 

продукції, Х2  ̶ питома вага кукурудзи,  Х3  ̶ питома вага соняшнику, Х4  ̶ 

питома вага м’яса (яловичини і свинини), Х5 – питома вага молока. 

Аналіз одержаних рівнянь виявив, що вплив структури товарної 

продукції на рівень рентабельності виробництва в кожній зоні області має 

свої особливості, хоча є і багато спільного (табл. 3.8). Визначено позитивний 

вплив на рівень рентабельності в обох зонах пшениці і соняшнику, в 

лісостеповій зоні  ̶ молока. Всі розглянуті показники ефективності в обох 
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зонах зростають при збільшенні питомої ваги соняшнику, цим, на нашу 

думку, пояснюється невпинне зростання обсягів його виробництва. 

Таблиця 3.8 

   Регресійні рівняння залежності показників ефективності   

діяльності сільськогосподарських підприємств від галузевої  

             структури в зонах Харківської області, 2017 р. 

Показник 

ефективності 

Природно-

кліматична 

зона 

Рівняння регресії 

Коефіцієнт 

множинної 

кореляції 

Рівень 

рентабельності 

Степ 
Y = 609,1 + 5,1X1 ̵ 11X2 + 17X3  ̵ 

̵ 5,6X4  ̵  11,5X5 
0,55 

Лісостеп 
Y =18,6 + 0,29X1 ̵  0,09X2 + 

+ 0,51X3 ̵ 1,1X4 + 0,33X5 
0,37 

   Валова 

   продукція на 

100 га с.-г. угідь 

Степ 
Y = 2101,4  ̵  9,2X1 ̵  4,6X2 + 0,09X3 ̵  

 ̵  33,7X4 + 28,05X5 
0,6 

Лісостеп 
Y = 1309  ̵  5,3X1 + 24,4X2 + 9,9X3 -

̵ 142,4X4 + 42,3X5 
0,67 

Валова 

продукція на 1 

працівника 

Степ 
Y = 556,8  ̵  4,4X1 ̵  5,7X2 + + 14,8X3  

̵ 5,6X4 ̵  8,4X5 
0,64 

Лісостеп 
Y = 14,2  ̵  0,9X1 + X2 + 33,2X3 + 

+ 0,18X4  ̵  9,4X5 
0,51 

Примітка: Y – рівень рентабельності  валової продукції на 100 га сільськогосподарських 

                    угідь, валової продукції на одного працівника, Х1  ̶  питома вага пшениці,  

                    Х2  ̶  питома вага кукурудзи,  Х3  ̶  питома вага соняшнику, Х4  ̶  питома вага 

                    м’яса (яловичини і свинини), Х5 – питома вага молока. 

 

Дослідженнями доведено, що на показники ефективності діяльності 

сільськогосподарських підприємств негативно впливає виробництво м’яса, а 

виробництво молока навпаки має позитивний вплив: в лісостеповій зоні на 

рівень рентабельності і валову продукцію на 100 га угідь, в степовій зоні  ̶  на 

валову продукцію на 100 га і на 1 працівника. Коефіцієнт множинної 

кореляції знаходився в межах 0,37 ̶ 0,67, що свідчить про середній рівень 

достовірності одержаних рівнянь множинної регресії. 

Як уже згадувалося, нині багато господарств переходять на сівозміни, 

що складаються із чотирьох і навіть менше культур. Нами проведене 

дослідження з метою виявлення впливу кількості культур в сівозміні на 

показники ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств. 

Біля 140 підприємств Харківської області були розбиті на дві групи: I група  ̶ 
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підприємства, сівозміни яких включали від 5 до 10 (а іноді і більше) культур; 

II група  ̵̶ підприємства, сівозміни яких включали мінімальну кількість 

культур: від 2 до 4 (в деяких випадках навіть одну). 

На рисунках 3.1 і 3.2 показані лінії трендів, що демонструють 

залежність показників ефективності виробництва сільськогосподарських 

підприємств: рівня рентабельності і прибутку на 1 га угідь від рівня 

спеціалізації підприємства для вказаних груп. Лінії трендів обох груп 

підприємств є параболами, що мають різний характер. Для I групи  ̶  лінії 

трендів обох показників вказують на їх зростання при підвищенні рівня 

спеціалізації, що свідчить про сприятливий вплив багатопільних сівозмін на 

ефективність економічної діяльності підприємств. Для підприємств II групи  ̶  

до деякого значення коефіцієнта спеціалізації (приблизно 0,6) показники 

ефективності повільно зростають, а потім зменшуються, що свідчить про 

небажане зменшення кількості культур в сівозміні при збільшенні рівня 

спеціалізації підприємства. Тобто деякого підвищення показників 

ефективності виробництва для підприємств з малою кількістю культур в 

сівозміні можна чекати тільки при низькому рівні спеціалізації.  

 

 Рис. 3.1. Вплив рівня спеціалізації на ефективність виробництва  

                підприємств Харківської області, що мають в сівозміні  

                            5 і більше культур (I група), 2017 р. 

Джерело: побудовано за статистичними звітами підприємств. 
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Рис. 3.2. Вплив рівня спеціалізації на ефективність виробництва  

               підприємств Харківської області, що мають в сівозміні  

                                  4 і менше культур (II група), 2017 р. 
          Джерело: побудовано за статистичними звітами підприємств. 

 

Визначимо екстремальні точки кривих на рисунках 3.1 ̶ 3.2. Знайдемо 

першу похідну функції, прирівняємо її до нуля, вичислимо значення функції 

в точці екстремуму. Знак другої похідної покаже максимум це чи мінімум 

(додаток Н). 

На основі результатів дослідження виявлено, що мінімальний рівень 

рентабельності для підприємств I групи (рис. 3.1)  становить 43,135 % при 

коефіцієнті спеціалізації 0,485, мінімальний прибуток на 1 га для 

підприємств I групи  ̶ 2,663 тис. грн при коефіцієнті спеціалізації 

0,112. Максимальний рівень рентабельності для підприємств IІ групи (рис. 

3.2) становить 52,714 % при коефіцієнті спеціалізації 0,583; максимальний 

прибуток на 1 га для підприємств IІ групи  ̶  5,132 тис. грн при коефіцієнті 

спеціалізації 0,586. 

Складені інформаційно-економічні моделі (рівняння регресії) 

дозволили дослідити вплив галузевої структури сільськогосподарських 

підприємств на показники ефективності виробництва з врахуванням таких 

факторів як рівень спеціалізації, рівень рентабельності, повнота сівозмін. 

Розглянуто цей вплив і в розрізі природно-кліматичних зон Харківської 

області. Результати досліджень вказують на переваги вузькоспеціалізованих 
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підприємств при виробництві продукції тваринництва. Доведено, що рівень 

рентабельності зернових і зернобобових культур, соняшнику і цукрових 

буряків є найвищим для багатогалузевих господарств і господарств з низьким 

рівнем спеціалізації, найнижчим  ̶  для зерна і соняшнику в господарствах з 

середнім рівнем спеціалізації, для цукрових буряків  ̶ в господарствах з 

середнім і вище середнього рівнем.  

 

 

3.2. Обгрунтування ролі тваринництва у формуванні оптимальної  

       галузевої структури сільськогосподарських підприємств 

 

Галузь тваринництва, попри тривалий період занепаду, продовжує мати 

велику вагу у розвитку вітчизняного агропромислового комплексу, щорічно 

забезпечуючи значну частку у виробництві валової продукції сільського 

господарства України і взагалі у забезпеченні продовольчої безпеки держави. 

М’ясо і м’ясопродукти є основою добробуту населення, а показники їх 

споживання  ̶  одними з індикаторів стану забезпечення продовольчої 

безпеки, якісного рівня життя. Науково встановлено, що для повноцінного 

харчування, людині потрібно споживати на день 100 ̶110 г білка, з них 70 ̶ 75 

г повинні бути тваринного походження.  Продукція галузі є сировиною для 

промисловості та експорту продукції, а отже, і вплив розвитку тваринництва 

на функціонування економіки значно більший, ніж можна очікувати. Слід 

зауважити, що значною мірою нинішній кризовий стан розвитку галузі 

тваринництва, зумовлений проблемами зниження доходів, які останніми 

роками виникли у зв’язку з падінням купівельної платоспроможності 

населення. 

Досліджена питома вага валової продукції тваринництва в загальному 

обсязі продукції має стійку лінійну тенденцію до зменшення (рис. 3.3), як 

загалом по Україні, так і в Харківській області [202, с. 209]. Кризові явища в 

економіці негативно позначилися на функціонуванні тваринницької галузі.  
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Рис. 3.3. Динаміка відношення валової продукції тваринництва до  

                     загального обсягу продукції сільськогосподарських  

                        підприємств України (а) і Харківської області (б),  

                                                   1990 ̶ 2017 рр.  
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України та ГУ    

                  статистики Харківської області. 

  

Отже, аналіз динаміки поголів’я тварин в Україні (табл.3.9) виявив, що 

у першому півріччі 2018 р. в господарствах усіх категорій України порівняно 

з аналогічним періодом 2015 р. такі дані: поголів’я великої рогатої худоби 

скоротилося на 10 %, зокрема, корів  ̶  на 12,1 %, свиней  ̶  на 20,3 %, овець і 

кіз  ̶  на 4,7 % і птиці усіх видів  ̶  на 4 %. Вивлено негативну тенденцію 

зменшення кількості утримуваного поголів’я тварин в країні, що 

спостерігалася як у сільськогосподарських підприємствах, так і в 
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господарствах населення: в сільськогосподарських підприємствах поголів’я 

великої рогатої худоби зменшилося на 12,3 %, корів  ̶  на 13,4 %, поголів’я 

свиней  ̶  на 13 %, овець і кіз  ̶  на 10,5 %, птиці  ̶  на 8,5 %. В господарствах 

населення поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 8,9 %, корів  ̶  на 

11,7 %, поголів’я свиней  ̶  на 28,9 %, овець і кіз  ̶  на 12,9 %,  а птиці навпаки 

 ̶  збільшилося на 11,5 % . 

Таблиця 3.9 

    Динаміка поголів’я тварин в Україні, 2001 ̶ 2018 рр., тис. голів 

Рік 

Велика рогата 

худоба 
Свині 

Вівці та кози Птиця                         

всіх 

видів усього 
у т. ч. 

корови 
вівці кози 

Господарства усіх категорій 

2001 9423,7 4958,3 7652,3 963,1 911,9 123722,0 

2011 4494,4 2631,2 7960,4 1100,5 631,2 203839,8 

2014 4534,0 2508,8 7922,2 1066,7 668,5 230289,8 

20141 4397,7 2443,0 7350,7 859,4 640,8 220636,1 

20151 3884,0 2262,7 7350,7 785,8 585,3 213335,7 

20161 3750,3 2166,6 7079,0 743,9 581,4 203986,2 

20171 3682,3 2108,9 6669,1 718,9 595,9 201668,0 

20181 3530,8 2017,8 6109,9 727,2 582,1 204830,9 

Сільськогосподарські підприємства 

2001 5037,3 1851,0 2414,4 412,4 0,9 25352,9 

2011 1526,4 589,1 3625,2 294,9 3,5 110561,3 

2014 1437,5 565,4 3878,9 243,7 4,8 132072,5 

20141 1417,6 560,3 3792,7 228,3 4,7 127240,0 

20151 1310,2 529,2 3732,8 200,8 4,7 122077,8 

20161 1270,5 505,1 3704,0 181,4 5,5 112008,7 

20171 1213,9 484,6 3565,9 179,4 7,8 109822,5 

20181 1166,6 466,6 3303,6 178,1 8,9 112512,3 

Господарства населення 

2001 4386,4 3107,3 5237,9 550,7 911,0 98369,1 

2011 2968,0 2042,1 4335,2 805,6 627,7 93278,5 

2014 3096,5 1943,4 4043,3 823,0 663,7 98217,3 

20141 2980,1 1882,7 3971,7 631,1 636,1 93396,1 

20151 2573,8 1733,5 3617,9 585,0 580,6 91257,9 

20161 2479,8 1661,5 3375,0 562,5 575,9 91977,5 

20171 2468,4 1624,3 3103,2 539,5 588,1 91845,5 

20181 2364,2 1551,2 2806,3 549,1 573,2 92318,6 

           Примітка: «¹» дані наведено без урахування тимчасово окупованої території  

                              Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, на 1 січня 2015-2018 рр. –  

                              також без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 

           Джерело: складено за даними Державної служби статистики України. 

 



158 

 

Аналогічну картину динаміки поголів’я тварин в цей же період 

спостерігаємо в Харківській області. Слід зазначити різке (майже в 3 рази) 

зменшення поголів’я овець, кіз і птиці в господарствах населення (табл.3.10). 

Головними факторами, які впливають на суттєве скорочення поголів’я,  є 

рівень кормовиробництва і кормозабезпечення галузі, скорочення 

виробничого потенціалу, слабке поновлення тваринницьких приміщень і 

споруд, машин та технологічного обладнання. 

Таблиця 3.10 

Динаміка поголів’я тварин у Харківській області,  

 2001 ̶ 2018 рр., (тис. голів) 

Рік 
Велика рогата худоба 

Свині 
Вівці та кози Птиця                        

всіх видів усього у т. ч. корови вівці кози 

Господарства усіх категорій 

2001 466,2 217,3 365,5 17,5 62,0 6413,2 

2011 194,8 100,5 285,3 33,3 41,1 10015,9 

2015 192,1 92,7 296,6 36,6 37,7 8737,7 

2016 195,8 91,8 299,8 35,2 39,1 7485,3 

2017 194,2 91,1 235,7 32,7 40,2 6869,3 

2018 185,7 88,3 166,5 32,2 40,1 7543,2 

Сільськогосподарські підприємства 

2001 338,4 133,4 163,2 14,2 0 1615,4 

2011 96,8 39,9 148,8 11,5 0 4971,2 

2015 96,9 37,3 181,3 10,7 0,4 4189,3 

2016 97,4 36,4 185,5 8,4 0,6 2706,4 

2017 95,2 35,8 123,8 5,7 0,6 2035,4 

2018 88,2 33,9 64,8 5,4 0,4 2613,8 

Господарства населення 

2001 127,8 83,9 202,3 3,3 62,0 4797,8 

2011 98,0 60,6 136,5 21,8 41,1 5044,7 

2015 95,2 55,4 115,3 25,9 37,3 4548,4 

2016 98,4 55,4 114,3 26,8 38,5 4778,9 

2017 99,0 55,3 111,9 27,0 39,6 4833,9 

2018 97,5 54,4 101,7 26,8 39,7 4929,4 

  Джерело: складено за даними ГУ статистики Харківської області.  

 

Встановлено, що виробництво основних видів продукції тваринництва 

в господарствах усіх категорій України після різкого зниження на початку 

2000-х років, дещо стабілізувалося, хоча тенденція досліджуваного 

показника до зменшення  збереглася (табл.3.11).  



159 

 

Таблиця 3.11 

Виробництво основних видів продукції тваринництва за 

категоріями господарств України, 1995 ̶ 2017 рр. 

Продукція 
Роки 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Господарства усіх категорій 

М’ясо (у забій-

ній масі),  

тис. т 

2294 1663 1597 2059 2144 2210 2389 2360 2323 2324 2318 

у т. числі 

яловичина і 

телятина 

1186 754 562 428 399 388 428 413 384 376 364 

свинина 807 676 494 631 704 701 748 743 760 748 736 

м’ясо птиці 235 193 497 954 995 1075 1168 1165 1144 1167 1185 

Молоко, тис. т 17274 12658 13714 11249 11086 11378 11488 11133 10615 10381 10810 

Яйця, млн шт. 9404 8809 13046 17052 18690 19110 19615 19587 16783 15100 15506 

Вовна, т 13926 3400 3195 4192 3877 3724 3520 2602 2270 2072 1967 

Сільськогосподарські підприємства 

М’ясо (у забій-

ній масі), 

тис. т 

1107 438 588 1134 1215 1271 1441 1452 1464 1490 1483 

у т. числі 

яловичина і 

телятина 

816 305 154 105 97 97 111 99 94 99 95 

свинина 203 91 111 256 305 304 362 377 400 397 373 

м’ясо птиці 65 36 320 772 811 868 966 975 968 992 1014 

Молоко, тис. т 9443 3669 2582 2217 2246 2535 2582 2648 2669 2706 2766 

Яйця, млн шт. 4171 2977 6458 10249 11738 11977 12234 12536 9762 8068 8365 

Вовна, т 9733 1311 692 710 647 556 470 379 314 266 255 

Господарства населення 

М’ясо (у забій-

ній масі), 

тис. т 

1187 1225 1009 925 929 939 948 908 859 834 835 

у т. числі 

яловичина і 

телятина 

370 449 408 323 302 291 317 314 290 277 269 

свинина 604 585 383 375 399 397 386 366 360 351 363 

м’ясо птиці 170 157 177 182 184 207 202 190 176 174 171 

Молоко, тис. т 7831 8989 11132 9032 8840 8843 8906 8485 7946 7676 7515 

Яйця, млн шт. 5233 5832 6588 6803 6952 7133 7381 7051 7021 7033 7141 

Вовна, т 4193 2089 2503 3482 3230 3168 3050 2223 1956 1806 1712 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України. 
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За аналізом таблиці 3.11 виявлено, що триває невелика динаміка 

розвитку виробництва тваринницької продукції. Зростання забезпечується 

збільшенням обсягів вирощування (у живій масі) птиці у підприємствах та 

виробництва яєць за рахунок зростання поголів’я птиці в умовах стабільного 

зовнішнього попиту на продукцію. 

Наявність сприятливих природно-кліматичних, трудових, земельних 

ресурсів створює значний потенціал України в розвитку тваринництва, але 

слід зазначити, що в сучасних умовах ця галузь сільського господарства 

перебуває в досить тяжкому стані і  потребує ефективного державного 

захисту. Проте фінансова підтримка держави не є гарантом успішності в 

виробництві тваринницької продукції. Необхідно шукати шляхи розв'язання 

проблеми силами самих господарств. 

Спостерігається відновлення зростання вирощування (у живій масі) 

свиней у підприємствах після тривалого скорочення (з лютого 2016 р.) на 

фоні покращення епідеміологічної ситуації. Певною мірою це компенсувало 

негативний вплив тривалого зменшення виробництва молока 

(спостерігається з 2014 р.) та вирощування (у живій масі) ВРХ у 

підприємствах, що пов’язано з високими витратами виробництва в умовах 

низьких закупівельних цін на продукцію. За даними Держстату, в 2017 р. 

зафіксоване зменшення виробництва продукції тваринництва, крім 

незначного збільшення виробництва м’яса птиці, молока і яєць. 

Позитивними чинниками в цьому процесі можна вважати зростання 

обсягу вирощування птиці в живій вазі в сільськогосподарських 

підприємствах  на 1 % та обсягу виробництва яєць в господарствах 

населення, збільшення експорту м’яса птиці на 28,5 %. Дослідження 

кількісних показників (табл.3.11) виробництва основних видів продукції 

тваринництва за категоріями господарств України виявили, що у 2017 р. 

виробництво м’яса знову скоротилося порівняно з 2016 р. на 8,8 %, молока  ̶ 

 відповідно на 1,3 %, яєць  ̶  збільшилося на 8,4 %. У 2018 р. витрати на 

виробництво тваринницької продукції зросли на 16,2 %, в основному за 
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рахунок подорожчання кормової бази  ̶  середні ціни на зернові культури 

збільшилися на 7,9 %. 

Виявлено, що реалізація тварин в живій масі в господарствах усіх 

категорій порівняно з 2017 р. зменшилася на 1,3 %, у тому числі в 

сільськогосподарських підприємствах збільшилася на 0,6 %, а у 

господарствах населення навпаки зменшилася на 4,2 %; виробництво молока 

зменшилося на 1,1 %, у тому числі в господарствах населення  ̶  на 3,1 %, а в 

сільськогосподарських підприємствах збільшилося на 3,2 %; виробництво яєць 

збільшилося на 2,1 %, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах  ̶  на 

4,6 %, а в господарствах населення навпаки зменшилося на 1,1 %.  

Дослідженнями основних видів продукції тваринництва за категоріями 

господарств в Харківській області виявлено (табл.3.12), що в 2017 р. 

порівняно з 2015 р. виробництво м’яса скоротилося в сільгосппідприємствах 

на 13,4 %, молока  ̶  на 2,3 %, яєць  ̶  на 83,3 %, вовни - більше ніж у 2 рази; в 

господарствах населення виробництво м’яса скоротилося на 6,1 %, вовни  ̶ 

 на 6,7 %, виробництво молока і яєць збільшилося відповідно на 1 % і на 

5,5 %. У січні-травні 2018 р. у господарствах усіх категорій області у 

порівнянні з січнем-травнем 2017 р. обсяги виробництва м’яса зменшились на 

11,4 %, яєць  ̶ на 3,0 %, обсяг виробництва молока залишився на рівні 

минулого року. 

Таблиця 3.12 

     Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями 

господарств Харківської області, 1995 ̶ 2017 рр. 

Продукція 
Роки 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Господарства усіх категорій 

М’ясо (у забій-

ній масі), тис. т 
111 84,3 95,4 83,2 79,3 76,9 89,8 94,8 94,3 95,1 86,1 

у т. числі 

яловичина і 

телятина 

50,8 34,4 31,7 22,7 22,1 23,1 26,0 26,0 23,2 24,2 23,2 

свинина 44,6 38,0 32,2 22,5 28,2 19,8 26,0 32,9 38,8 34,5 35,4 
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Продовження таблиці 3.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

м’ясо птиці 13 11,1 29,9 36,9 27,5 32,6 36,4 34,3 30,8 35,1 28,2 

Молоко, тис. т 812 540 566 467,2 472,7 513,3 537 525,5 524,5 529,5 522 

Яйця, млн шт. 566 479 752 1101 1297 1140 1214 1042 699 512 555 

Вовна, т 424 85 44 66 68 64 62 62 63 54 52 

Сільськогосподарські підприємства  

М’ясо (у забій-

ній масі), тис.  т 
88,6 22,6 34,2 32,9 28,5 25,4 38,9 44,9 45,7 47,5 40,3 

у т. числі 

яловичина і 

телятина 

40,5 14,6 15,2 5,5 5,5 5,8 5,7 6,0 5,4 6,4 5,2 

свинина 35,6 7,3 8,0 8,9 8,8 8,7 10,7 17,5 23,6 20,7 19,8 

м’ясо птиці 10,4 0,6 12,3 18,5 18,3 18,5 22,5 21,3 16,6 20,4 17,6 

Молоко, тис. т 580 280 195 175 175 185 221,2 230,3 232,6 237,3 227,3 

Яйця, млн шт. 245 167 419 788 896 864 874 705 358 169 195,3 

Вовна, т 373 52 12 20 18 17 15 15 15 7 7 

Господарства населення  
М’ясо (у забій-

ній масі), тис.  т 
22,4 61,7 61,2 50,3 50,8 51,5 50,9 49,9 48,6 47,6 45,8 

у т. числі 

яловичина і 

телятина 

10,3 19,8 16,5 17,2 16,6 17,3 20,3 20,0 17,8 17,8 18,0 

свинина 9 30,7 24,2 13,6 19,4 11,1 15,3 15,4 15,2 13,8 15,6 

м’ясо птиці 2,6 10,5 17,6 18,4 9,2 14,1 13,9 13,0 14,2 14,7 10,6 

Молоко, тис. т 232 260,2 371 292 198 328 315,5 295,2 291,9 292,2 294,7 

Яйця, млн шт. 321 312 333 313 401 276 340 337 341 343 359,7 

Вовна, т 51 33 32 46 50 5,2 47 47 48 47 45 

Джерело: складено за даними ГУ статистики Харківської області. 

 

Дослідження показників поголів’я тварин та виробництва основних 

видів продукції тваринництва в динаміці дають підстави визначити, що 

збереження негативної динаміки у тваринництві відбувається з таких причин: 

1. Виробництво тваринницької продукції вимагає значних фінансових 

вкладень, але в такому разі окупність від продажу товару відбувається в 

декілька разів довше.  На відміну від інших сфер виробничий цикл в 

тваринництві розтягується на декілька років, що не дозволяє одержувати 

прибуток миттєво. 
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2. Зростання затрат виробництва, перш за все, відбувається через 

зростання вартості виробничих ресурсів (корма, електрична енергія, 

сільськогосподарська техніка). У 2017 р. витрати на виробництво 

тваринницької продукції зросли на 22,4 % порівняно з відповідним 

показником 2015 р. 

3. Повна модернізація галузі неможлива через високі ціни на нове 

обладнання. 

4. Постійно збільшується позиція імпортної продукції на українському 

ринку, що викликає знижку ціни на продукцію відносно її собівартості.  

5. Обмежилися експортні поставки м’яса в країни СНД (на 44,5 %), 

зменшився попит на молоко і молочні продукти (на 11,8 %).  

6. Сільське господарство взагалі і галузь тваринництва зокрема не є 

привабливою сферою для іноземних інвестицій, державні ж кредити такі 

мізерні, що вони мало впливають на можливість розвитку галузі [202]. 

Головною статтею витрат в тваринництві й запорукою одержання 

високоякісної продукції є якісний корм для тварин, більша частина якого 

виробляється на самому підприємстві, але неможливо обійтися без 

додаткових закупок вітамінних добавок, підкормів, мінеральних комплексів. 

Грамотний догляд, профілактика хвороб, контроль за потомством тварин 

вимагають додаткових затрат. 

Важливим завданням оптимізації галузевої структури підприємства є 

встановлення оптимального співвідношення між рослинництвом і 

тваринництвом.  

Основною проблемою оптимізації співвідношення тваринництва з 

рослинництвом є проблема забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в 

ґрунті. В результаті нераціонального використання земель 

сільськогосподарського призначення знижується вміст гумусу в ґрунті. Для 

його відновлення слід вносити органічну речовину, головним компонентом 

якої є гній. Тому задачу забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в 

ґрунті не можливо вирішити без збільшення виробництва гною, а значить і 



164 

 

поголів’я тварин. Для нормального протікання процесу утворення гумусу в 

ґрунті для господарств Лівобережного Лісостепу України необхідно мати 60 ̶ 

65 умовних голів на 100 га землі в обробітку. По мірі нарощування запасів 

гумусу в ґрунті буде підвищуватися  урожайність сільськогосподарських 

культур, а значить обсяги їх реалізації. 

Досліджено вплив спеціалізації сільськогосподарських підприємств, 

що мають в своїй структурі тваринницьку галузь, на ефективність їхнього 

виробництва. В якості критеріїв ефективності прийняті рівень рентабельності 

виробництва і прибуток, одержаний підприємством на 1 га угідь. Для 

виявлення впливу галузі тваринництва на ефективність виробництва були 

оброблені результати діяльності в 2017 р. близько 200 підприємств 

Харківської області, які були розбиті на 3 групи:  

I  ̶  підприємства, у структурі яких питома вага галузі тваринництва 

складає понад 50 %; 

II  ̶  підприємства, у структурі яких питома вага галузі тваринництва 

знаходиться в межах 20 % до 50 %; 

III  ̶  підприємства, у структурі яких питома вага галузі тваринництва 

знаходиться в межах 0 до 20 %.  

Всі підприємства мали середній або високий рівень спеціалізації. 

За нашими розрахунками були побудовані лінії трендів і показані 

рівняння залежностей рівня рентабельності і прибутку на 1 га угідь в 2017 р. 

(рис.3.4  ̶3.6). Всі лінії трендів мають форму парабол різної форми. 

Встановлено, що в I групі підприємств, де тваринництво складає понад 

половину виробництва, рівень рентабельності з поглибленням спеціалізації 

майже лінійно зменшується (рис. З.4) і це зрозуміло, оскільки збільшення 

питомої ваги тваринництва у галузевій структурі підприємства незмінно 

призводить до зменшення рівня рентабельності. Дещо складніше в цій групі 

змінюється прибуток на 1 га угідь, він має оптимальне значення при 

коефіцієнті спеціалізації 0,6, зменшуючись при менших і більших рівнях 

спеціалізації. В принципі в цій групі тваринництво повинне бути 
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прибутковим, але окупність витрат була значно меншою, ніж у рослинництві, 

що і змусило господарства скорочувати виробництво продукції 

тваринництва.  

Для підприємств з питомою вагою тваринництва в межах 20 ̶ 50 % 

(II група) показники ефективності виробництва зі зміною рівня спеціалізації 

змінюються повільніше (рис. 3.5): рівень рентабельності в межах 15 %, 

прибуток в межах 1 тис. гривень. Простежується деякий оптимум теж при 

коефіцієнті спеціалізації близьким до 0,6.  

Зовсім інша ситуація складається в залежностях показників 

ефективності від рівня спеціалізації при питомій вазі тваринництва в межах 

0 ̶ 20 % (рис. 3.6). При невисокому рівні спеціалізації показники дещо 

зменшуються, досягаючи мінімального значення при коефіцієнті 

спеціалізації близькому до 0,4, потім мають різке зростання при підвищенні 

рівня спеціалізації. На нашу думку, це пояснюється переважаючим впливом 

галузі рослинництва. 

 

Рис. З.4. Ефективність виробництва продукції в залежності від  

               рівня спеціалізації для сільгосппідприємств з питомою 

вагою тваринництва понад 50 %, 2017 р. 

Джерело: власні дослідження. 



166 

 

 

Рис. 3.5. Ефективність виробництва продукції в залежності від  

              рівня спеціалізації для сільгосппідприємств з питомою  

вагою тваринництва в межах 20 ̶ 50 %, 2017 р. 

Джерело: власні дослідження. 

 

Рис. З.6. Ефективність виробництва продукції в залежності від  

               рівня спеціалізації для сільгосппідприємств з питомою  

вагою тваринництва до 20 %, 2017 р. 

Джерело: власні дослідження. 
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Визначимо точніше точки екстремумів на графіках рисунків 3.4 ̶ 3.6. 

Знайдемо першу похідну функції, прирівняємо її до нуля, вичислимо 

значення функції в точці екстремуму. Використаємо достатню умову 

екстремуму функції однієї змінної. Знайдемо другу похідну і за її знаком 

визначимо максимум це чи мінімум (додаток Н). Встановлена залежність 

зміни рентабельності є практично лінійною і не має екстремальних точок;  

максимальний прибуток на 1 га від продукції тваринництва для підприємств I 

групи становить 6,615 тис. грн при коефіцієнті спеціалізації 0,624 (рис. 3.4). 

Як показало додаткове дослідження максимальне значення прибутку 

досягнуте внаслідок мінімальних витрат на виробництво. 

Максимальний рівень рентабельності для підприємств IІ групи 

дорівнює 41,112 % при коефіцієнті спеціалізації 0,577; максимальний 

прибуток на 1 га від продукції тваринництва  ̶  4,728 тис. грн при коефіцієнті 

спеціалізації 0,674 (рис. 3.5). Мінімальний рівень рентабельності для 

підприємств IІІ групи дорівнює  36,074 % при коефіцієнті спеціалізації 0,395; 

мінімальний прибуток на 1 га від продукції тваринництва  ̶  3,954 тис. грн при 

коефіцієнті спеціалізації 0,399 (рис.3.6). 

Підсумовуючи наші дослідження щодо ефективності виробництва 

продукції в залежності від рівня спеціалізації для сільгосппідприємств з 

різною питомою вагою тваринництва, можемо стверджувати, що для 

підприємств, де тваринництво складає понад половину виробництва, 

підвищення рівня спеціалізації негативно впливає на рівень рентабельності 

та прибуток. Підприємства, які спеціалізуються на виробництві продукції 

тваринництва, як правило є збитковими. Відносно підприємств, що 

спеціалізуються на виробництві продукції рослинництва при невеликій 

питомій вазі продукції тваринництва, є прибутковими. Зважаючи на 

результати оптимізації досліджуваних підприємств (табл. 3.14) і виконаних 

досліджень з впливу питомої ваги тваринництва на ефективність 

виробництва, прийшли до висновку, що кращі результати при оптимізації 

одержані для підприємств з наявністю галузей рослинництва і тваринництва. 
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Іншими словами, не можна нехтувати диверсифікацією виробництва 

продукції, а необхідно знаходити оптимальне поєднання галузей, перш за 

все, в господарствах, де превалює галузь рослинництва, треба відновлювати 

галузь тваринництва. 

Переважні обсяги виробництва продукції тваринництва мають великі 

спеціалізовані приватні підприємства або агрохолдинги, також особисті 

господарства населення, натомість малі та середні підприємства на ринку 

практично не представлені [204, с. 86 ̶ 89; 205, с. 51 ̶ 53]. Згідно з принципами 

світового ринку та світових стандартів тваринницька продукція повинна бути 

якісною, конкурентоспроможною і доступною для споживачів. Це 

передбачає проведення політики протекціонізму та захисту вітчизняного 

виробника від імпортної тваринницької продукції, впровадження інновацій і 

досягнень науково-технічного прогресу, забезпечення національної 

продовольчої безпеки, зростання зайнятості населення, нарощування 

конкурентних переваг підприємств і регіонів, в яких є перспективи 

ефективного розвитку тваринницької галузі [206, с. 16; 207, с.79; 208, с.155] . 

Враховуючи стратегічне значення продукції тваринництва для 

продовольчої безпеки країни з однієї сторони і переваги спеціалізації з іншої 

необхідно визначити шляхи підвищення ефективності її виробництва. 

З точки зору можливостей підприємств для цього необхідно: 

▪ Збільшувати обсяг виробництва та реалізації продукції: підвищенням 

щільності поголів’я; підвищенням продуктивності тварин; збільшенням 

виробництва молока (нині це одна з прибуткових підгалузей тваринництва) 

за рахунок поліпшення маточного поголів’я та високопродуктивного 

молочного стада, створенням належних умов щодо відтворення молодняку 

для оновлення стада; забезпеченням тварин збалансованим за поживністю 

раціоном; вдосконаленням структури товарної продукції. 

▪ Знижувати собівартість продукції: економією затрат; зниженням 

собівартості кормів; механізацією процесів виробництва та впровадження 

нових технологій; економією палива, електроенергії, водопостачання. 
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▪ Підвищувати якість продукції: проведенням селекційно-племінної 

роботи; застосуванням стимулювання виробництва якісної продукції; 

впровадженням нових досконалих технологій; веденням правильного режиму 

утримання та відгодівлі тварин; підвищенням рівня ветеринарного 

забезпечення. 

▪ Вирішувати екологічні проблеми утилізації відходів від діяльності 

тваринництва: найбільш ефективно розв’язати ці проблеми можна за рахунок 

підтримки тваринництва на базі сімейних господарств фермерського типу, а 

на великих підприємствах  ̶ шляхом будівництва біогазових енергетичних 

установок.  

▪ Удосконалювати робочі та економічні відносини між виробничими 

сільськогосподарськими і переробними підприємствами. Створювати 

комплексні об'єднання підприємств і селянських господарств для ефективної 

роботи при зберіганні, переробці і підготовки до реалізації та 

транспортування тваринницької продукції, що сприятиме змінити в цілому 

ситуацію в галузі тваринництва. 

▪ Підвищувати конкурентоспроможність тваринницької продукції на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. 

З точки зору можливостей держави для цього необхідно: 

▪ Підвищувати рівень кормовиробництва на основі таких складових як 

іновації, розвиток хімічної промисловості, оновлення виробничих ресурсів, 

державної підтримки. Поліпшувати і розширювати площі пасовищного 

кормовоиробництва. 

▪ Розробити програму регенерації і розвитку галузі та оптимізації 

структури виробництва тваринницької продукції.  

▪ Здійснювати дослідження техніко-екологічних, економічних, 

організаційних властивостивостей розвитку тваринництва, враховуючи 

особливості кожного регіону країни.  

▪ Приділяти особливу увагу тим підприємствам, які здатні створювати 

в сучасних умовах ринкової економіки реальні пропозиції для здійснювання 
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інвестиційних проектів по відродженню роботи конкурентоспроможних 

тваринницьких ферм і комплексів відповідно до поставлених завдань. 

▪ Розширювати кількість і якість племіних заводів та підвищувати їх 

роль на основі обов’язкової державної підтримки. 

▪ Впроваджувати систему протекціоністських заходів з боку держави 

щодо захисту вітчизняної тваринницької продукції. 

▪ Важливим чинником підвищення ефективності тваринництва є 

фінансова підтримка з боку держави, яка останнім часом стає відчутною. Так 

згідно з програмою 2801540 “Державна підтримка галузі тваринництва” на 

2018 рік було заплановано виділення близько 4 млрд гривень, з них 2,5 млрд 

грн  ̶  на здешевлення залучення інвестицій в галузь: компенсація відсотків за 

кредитами, вартості об’єктів профінансованих за рахунок банківських 

кредитів, часткове відшкодування вартості введених в дію об’єктів у 2018 р.; 

0,7 млрд грн  ̶  дотація за вирощування молодняку ВРХ ( для фізичних осіб); 

0,5 млрд грн  ̶  дотація на утримання корів (для юридичних осіб); 0,3 млрд 

грн  ̶ на часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та 

ембріонів. 

Урядом прийнято постанову від 30 січня 2019 року № 110 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. 

№ 107». Метою постанови є забезпечення спрямування державної підтримки 

у 2019 р. для розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів’я худоби та 

поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення обсягів 

виробництва продукції тваринництва, рибництва, а також залучення 

інвестицій у створення потужностей зі зберігання та перероблення с.г 

продукції, зокрема, зерна. Удосконалено та деталізовано механізм надання 

державної підтримки за напрямами, які фінансувались у попередньому році: 

збільшено розмір дотації за утримання корів з 750 до 900 гривень за одну 

голову (двічі на рік); надано можливість скористатись державною 

підтримкою за вирощування молодняку великої рогатої худоби, у тому числі 

й закупленого. 
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Попередні наші дослідження показали, що галузь тваринництва як 

правило є збитковою, особливо підгалузь виробництва яловичини. Виявлено, 

що для підприємств, де тваринництво складає більше понад половину 

виробництва, підвищення рівня спеціалізації негативно впливає на рівень 

рентабельності і прибуток. Підприємства, які спеціалізуються на виробництві 

продукції тваринництва, як правило є збитковими; підприємства, що 

спеціалізуються на виробництві продукції рослинництва при невеликій 

питомій вазі продукції тваринництва, є прибутковими. Для підвищення 

прибутковості підприємства слід установити оптимальні співвідношення між 

галузями рослинництва і тваринництва. Прикладом може служити державне 

підприємство «Кутузівка», де при значних обсягах виробництва продукції 

тваринництва оптимальна галузева структура дозволяє одержувати значні 

прибутки. 

 

 

3.3. Моделювання галузевої структури сільськогосподарського 

       підприємства з різним рівнем спеціалізації 

 

Невпинне зростання чисельності населення нашої планети і пов’язана з 

цим необхідність збільшення продовольчої продукції, скорочення угідь 

придатних для обробітку створює об’єктивну причину для переходу від 

екстенсивної до інтенсивної форми ведення сільського господарства. 

Пріоритетною повинна бути така форма господарювання, яка 

забезпечуватиме високий рівень продуктивності праці та розширене 

відтворення земельних і матеріально-технічних ресурсів. В умовах 

обмеженості матеріально-технічних та фінансових ресурсів формування 

галузевої структури повинне здійснюватися шляхом скорочення 

низькорентабельних галузей та за рахунок перерозподілу вивільнених в 

такий спосіб ресурсів [200, с. 13 ̶ 14; 210, с. 245 ̶ 247].  
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Особливо це актуально для України, яка характеризується високим 

рівнем розораності угідь та виробництвом, що вимагає значних витрат 

матеріалів. Ефективність та якість виробництва сільськогосподарської 

продукції можна суттєво підвищити застосуванням методів математичної 

статистики та комп’ютерної техніки, що дає можливість систематизувати, 

обробляти та аналізувати явища в економіці, виявляти закономірності, 

оптимізувати і користуватися їх позитивним впливом у практичній діяльності 

сільськогосподарських підприємств [209, с. 18]. 

Через неможливість одночасного врахування всіх взаємозв’язків у 

процесі виробництва використання традиційних методів не дає впевненості в 

одержанні найкращих можливих за конкретних умов варіантів розвитку 

виробництва. Це призводить до нераціонального використання виробничих 

ресурсів, високої собівартості продукції і зниження темпів розвитку 

сільського господарства. 

Відомо, що оптимізація являє собою процес удосконалення та 

покращення функціонування певної системи. Оптимізувати галузеву 

структуру сільськогосподарського підприємства  ̶ це значить знайти таке 

співвідношення між галузями і підгалузями господарства, які б дозволили 

виконати головну ціль господарювання: підвищення прибутковості 

виробництва продукції. Для здійснення оптимізації галузевої структури 

необхідно проаналізувати різні шляхи реалізації завдання та фактори, які 

впливають на цей процес. Важливими напрямками процесу оптимізації 

галузевої структури сільськогосподарського підприємства є рентабельність 

виробництва і прибутковість підприємства. Вони характеризують економічну 

ефективність виробництва, за якої підприємство за рахунок доходу від 

реалізації продукції (робіт, послуг) повністю відшкодовує витрати на її 

виробництво й одержує прибуток як головне джерело розширеного 

відтворення. 

Найефективніше такі задачі розв’язуються за допомогою методів 

оптимального програмування з використанням електронно-обчислювальної 
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техніки. Економіко-математична модель оптимізації галузевої структури 

може вирішувати цілий ряд різних економіко-математичних задач як на рівні 

сільськогосподарського підприємства та його підрозділів (оптимізація 

основних показників плану організаційно-господарського устрою, 

виробничої програми господарства, внутрішньогосподарського розміщення 

виробництва), так і на регіональному рівні (оптимальної спеціалізації і 

розміщення виробництва по території в районі, області, регіоні). 

Розпочинається процес планування оптимального поєднання галузей 

вибором і обґрунтуванням критерію оптимальності. Як вказувалося раніше, в 

якості критерію оптимізації галузевої структури сільськогосподарських 

підприємств використовують: максимум чистого доходу, максимум 

виробництва валової чи товарної продукції; максимум валового доходу; 

мінімум виробничих витрат на заданий план виробництва продукції; мінімум 

приведених витрат на заданий план виробництва продукції. 

Для правильного формулювання завдання оптимізації необхідно 

вивчити об'єкт моделювання і обґрунтувати вхідну інформацію. Аналізується 

рівень розвитку за структурою товарної продукції; посівними площами й 

структурою сільськогосподарських культур; наявністю поліпшених 

природничих угідь; поголів'ям тварин; витратами на одиницю продукції, 

використанням залученої праці; матеріально-грошовими витратами; 

можливістю реалізації продукції; рівнем інтенсивності виробництва; 

собівартістю одиниці виробленої продукції; витратами кормів на один 

центнер продукції, питомою вагою покупних кормів; питомою вагою витрат 

на корми в собівартості тваринницької продукції, структурою витрат кормів 

за видами тварин, питомою вагою основної молочної череди у поголів'ї 

тварин, виробництвом тваринницької продукції на 100 га 

сільськогосподарських угідь, ефективністю виробництва кормів та іншими 

економічними показниками. Найчастіше в якості критеріїв оптимальності 

приймаються: максимум прибутку. який визначається як різниця між сумою 

реалізованої продукції та її повною собівартістю. Дослідження моделі 
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оптимізації допомагають визначити оптимальне поєднання галузей для 

підприємства в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Для визначення оптимальної галузевої структури в роботі прийнята 

математична модель, в якій основним критерієм оптимальності (цільовою 

функцією) є прибуток, при цьому враховувалися рівень спеціалізації 

господарства і питома вага тваринницької галузі. Запропонована  

методологія оптимізації галузевої структури підприємства перевірена на 

прикладі раніше згадуваних п’яти господарств Харківської області: 

1. Державне підприємство (ДП) «Дослідне господарство «Кутузівка» 

Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії 

аграрних наук України» Харківського району, селище Кутузівка. 

Господарство є багатогалузевим, основними підгалузями є зернові і 

зернобобові культури, соняшник, вирощування великої рогатої худоби, 

виробництво молока. За обсягом виробленої і реалізованої продукції на 

першому місці в господарстві є виробництво молока, вирощування ВРХ є 

збитковим. Середній коефіцієнт спеціалізації дорівнює 0,4, тобто 

господарство має рівень спеціалізації вище середнього. 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Відродження» 

Харківського району, с. Черкаські Тишки. Вид економічної діяльності: 

вирощування зернових і зернобобових культур і насіння олійних культур, 

тваринництво відсутнє. Середній коефіцієнт спеціалізації дорівнює 0,52, 

господарство є високоспеціалізованим. 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Ранок» 

Красноградського району с. Хрестище. Багатогалузеве господарство: 

вирощування зернових і олійних культур, вирощування ВРХ на м’ясо, 

виробництво молока. Середній коефіцієнт спеціалізації дорівнює 0,31, рівень 

спеціалізації середній.  

4. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Восток КМК» 

Шевченківського району, с. Борівське. Багатогалузеве господарство: 

вирощування зернових і олійних культур, вирощування ВРХ на м’ясо, 
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виробництво молока. Середній коефіцієнт спеціалізації дорівнює 0,34, рівень 

спеціалізації середній. 

5. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Федорівський» 

Великобурлуцького району, с. Федорівка. Багатогалузеве господарство: 

вирощування зернових і олійних культур, вирощування ВРХ на м’ясо, 

виробництво молока. Середній коефіцієнт спеціалізації дорівнює 0,32, рівень 

спеціалізації середній.  

Як видно з перерахованих підприємств, для дослідження прийняте 

одне господарство з розвиненою галуззю тваринництва, одне  ̶ 

 спеціалізоване на рослинництві, решта мають обидві галузі: тваринництво і 

рослинництво. 

Вирішальне значення для побудови економіко-математичної моделі та 

отримання прийнятних оптимальних рішень має достовірна інформація про 

конкретний об'єкт, що моделюється. Основними культурами вибраних 

господарств є пшениця озима, кукурудза на зерно і соняшник на зерно. Іноді 

частина культур після невдалої зимівлі пересіювалася ярими (пшеницею або 

ячменем), але питома вага пересіяних площ була незначною, тому при 

розрахунках їх не враховували. Для оптимізації галузевої структури 

найпростіше було б позбутися збиткових підгалузей. Насамперед це 

виробництво м’яса. Але зважаючи на життєво важливу необхідність 

збереження галузі тваринництва, вирішено оптимізацію виконати тільки 

дещо змінюючи існуючі в господарствах параметри тваринництва, крім тих 

поодиноких випадків, коли виробництво м’яса і молока в господарстві є 

прибутковим. 

Оскільки основною метою кожного підприємства є одержання 

максимально можливого прибутку, то він і прийнятий за критерій 

оптимальності і визначається як різниця між вартістю товарної продукції і 

витратами на виробництво продукції.  Співвідношення площ вирощування 

культур або поголів’я тварин відповідає галузевій структурі виробництва 
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підприємства. Слід відмітити, що в результаті неврожаю кукурудзи в 2017 р. 

її вирощування в усіх господарствах було збитковим. 

При розробці моделі оптимізації враховувалися різноманітні чинники. 

Наприклад, поєднання галузей рослинництва та тваринництва вирішувалося 

шляхом балансування кормів в асортименті тощо. Структура посівів 

сільськогосподарських культур пов’язана з попитом на сільськогосподарську 

продукцію, потребою у продукції для внутрішньогосподарських потреб і 

водночас з врахуванням необхідності відродження системи сівозмін.  

Цільовою  функцією  моделі  задачі  вибрано максимум  отримання 

прибутку, який є визначальною метою і рушійним мотивом господарської 

діяльності у ринкових умовах. Його зростання примножує власність 

підприємства і держави і одночасно збільшує дохід, що йде в особисте 

споживання. 

Розпишемо детальніше модель (1.12). Цільова функція запропонованої 

моделі має такий вигляд [125]: 
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Позначення див. 1.2, с. 62 ̶ 63. 

 

Перші два члени приведеного рівняння представляють прибутки 

одержані від виробництва продукції відповідно рослинництва і 

тваринництва, останні два члени  ̶ витрати на виробництво продукції 

відповідно рослинництва і тваринництва. 

При оптимізації прийняті такі обмеження: 

▪ Обмеження з раціонального  використання ріллі (1.13). 

▪ Обмеження з виробництва та потреби кормів в асортименті (в тому 

числі кормових одиниць та перетравного протеїну) для проєктного поголів’я 

тварин господарства (1.15). 
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 ▪ Обмеження з балансу посівів та використання окремих культур 

(дотримання сівозмін згідно з агротехнічними вимогами для Лісостепу) 

(1.16). 

▪ Обмеження невід’ємності змінних (1.17). 

Оптимізація виконувалася симплекс  ̶ методом за допомогою 

надбудови «Пошук рішень» програмного продукту MS EXEL. Таблиці з 

даними необхідними для розрахунків і приклад матриці моделі приведені в 

додатку М. 

Аналіз рішень виконано шляхом порівняння галузевих структур 

господарств: існуючих і рекомендованих (оптимізованих розрахунком) (табл. 

3.13). Зміни галузевих структур не можна назвати значними (в межах від 0 до 

32 %), крім ТОВ «Відродження». Слід зазначити, що практично для всіх 

господарств обмеження з виробництва та потреби кормів виконувалися 

навіть з фактичною структурою посівних площ культур, необхідних для їх 

виготовлення. Це зробило можливим не змінювати структуру кормових 

культур, пасовищ і сіножатей. Всі господарства, що мали тваринницьку 

галузь, закуповували концентровані корми, що теж позитивно впливало на 

виконання вказаного обмеження. Поголів’я тварин в оптимізованих 

структурах змінювалося в основному за рахунок зменшення поголів’я тварин 

для виробництва м’яса, оскільки ця підгалузь майже для всіх господарств 

виявилася збитковою. Посівні площі найчастіше змінювалися для виконання 

умов балансу посівів щодо дотримання сівозмін згідно з агротехнічними 

вимогами для Лісостепу, в деяких випадках з приводу виявлення збитковості 

продукції культури.  

Для ТОВ «Відродження» запропоновано змінити співвідношення між 

посівами пшениці (було фактично 477 га, в оптимізованій структурі – 243 га)  

і кукурудзи (було фактично 15 га, в оптимізованій структурі – 240 га) для 

виконання вимоги обмеження по балансу посівів, тому найбільші зміни 

структури встановлені для цього господарства.  
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Таблиця 3.13 

    Структура посівних площ (фактична та оптимізована) 

         сількогосподарських підприємств Харківської області,  

що досліджувалися, 2017 р., га 

Види 

продукції 

Площа с.-г.  культур, га 

ДП Кутузівка ТОВ Відродження ТОВ Ранок 

факт. оптим. % факт. оптим. % факт. оптим. % 

Зернові, 

всього 3402 2590 76 492 483 98,1 1533 800 52,2 

у т.ч. 

     пшениця 1311 1400 106,8 477 243 50,9 700 600 85,7 

з них для 

влас.потреб  3 0 0 - - - 366 352 96,2 

     ячмінь 799 830 103,9 - - - 277,3 200 72 

з них для 

влас.потреб  226 

 

0 0 - - - 130 98 75,4 

     кукурудза 696 696 100 15 240 1600 555,7 600 108 

з них для 

влас.потреб  164 0 0 - - - 55 76 138 

    горох 360 360 100 - - - -  - 

    овес 115 0 0 - - - - - - 

    просо 121 0 0 - - - - - - 

Технічні, 

всього 1938 2015 104 320 329 102,8 424 557 131,4 

у  т.ч. 

    соняшник 1938 2015 104 320 329 102,8 424 557 131,4 

    цукрові  

    буряки - - - - - - - - - 

Кормові, 

всього 1233 1272 103 - - - 478,5 478,5 100 

Кукурудза 

на силос 317 340 107 - - - 229,7 229,7 100 

Однорічні та 

багаторічні 

трави 916 932 101,2 - - - - - - 

     зел.корм 670 670 100 - - - 129,8 129,8 100 

     сіно 246 262 106,5 - - - 119 119 100 

Всього 

посівів 6573 6573 100 812 812 100 2435 2435 100 

Пари, 

пасовища 167 167 100 - - - - - - 

Всього ріллі 7481 7481 100 812 - - 2658 2658 100 

Корів 1350 1350 100 - - - 230 200 87 

Молодняку 

ВРХ 1350 1000 74,1 - - - 454 454 100 
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Продовження таблиці 3.13 

Види продукції 

Площа с.-г.  культур, га 

ТОВ Восток КМК ТОВ Федорівський 

факт. оптиміз. % факт. оптиміз. % 

Зернові, всього 1350 1125 83,3 1183 1120 94,7 

у т.ч.   пшениця 650 650 100 ̶ ̶ ̶ 

з них для власних 

потреб 
24 0 0 ̶ ̶ ̶ 

ячмінь 300 300 100 1183 1120 100 

з них для власних 

потреб 
219 0 0 22,8 0 0 

           кукурудза 200 151 75,5 ̶ ̶ ̶ 

з них для власних 

потреб 
168 0 0 ̶ ̶ ̶ 

           горох 150 175 117 ̶ ̶ ̶ 

           овес 50 0 0 ̶ ̶ ̶ 

           просо ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

Технічні, всього 600 647 107,8 2194 2366 108 

у  т.ч. соняшник  600 647 107,8 1046 954 91,2 

           цукрові буряки ̶ ̶ ̶ 1148 1412 123,8 

Кормові, всього 1545 1545 100 355 246 69,3 

 Кукурудза на силос  650 650 100 246 246 100 

Однорічні та 

багаторічні трави 
895 895 100 ̶ ̶ ̶ 

 зел. корм 576 576 100 94 0 0 

 сіно 319 319 100 15 0 0 

Всього посівів 3495 3495 100 3732 3732 100 

Пари ̶ ̶ ̶        ̶        ̶ ̶ 

Всього ріллі 3498 3498 100 3732 3732 100 

Корів 567 567 100 500 550 110 

Молодняку ВРХ 567 514 90,6 485 450 92,8 

Джерело: розраховано за даними статистичної звітності  підприємств. 

 

Встановлено для ТОВ «Відродження», що внаслідок обмеженого 

асортименту видів продукції, яка вся є результатом діяльності галузі 

рослинництва, потрібно збільшити посіви кукурудзи в 16 разів і вдвічі 

зменшити посіви пшениці. У кінцевому підсумку це позначилося на величині 
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приросту прибутку – до 6 %, але результат виявився найменшим серед 

досліджуваних господарств.  

Таблиця 3.14 

Перспективи розвитку досліджуваних сільськогосподарських 

             підприємств Харківської області (за результатами рішення  

  оптимізаційних задач у порівнянні з фактичними показниками, 2017 р.) 

Показники 

Господарства 

ДП 

«Куту-

зівка» 

ТОВ 

«Відрод- 

ження» 

ТОВ 

«Ранок» 

ТОВ 

«Восток» 

КМК» 

ТОВ 

«Фе-

дорів- 

ський» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Виробниц-

тво валової 

продукції, 

(тис. грн) 

фактично 

всього 123242 16550 45210 64157 132654 

росл. 59972 16550 28863 31492 94662 

твар. 63268 - 16677 32664 37992 

після 

оптиміза-

ції 

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 

Виручка від 

реалізації 

продукції, 

(тис. грн) 

фактично 

всього 104426 15151 57543 57931 103724 

росл. 52143 15151 42603 25652 69388 

твар. 52282 - 14939 32279 34335 

після 

оптиміза-

ції 

всього 121412 16280 63065 67139 84985 

росл. 59720 16280 45126 29723 47781 

твар. 61692 ̶ 17939 37416 37204 

 оптимальний до 

фактичного, % 
116,2 107 120 115,9 82 

Повна 

собівартість, 

(тис. грн) 

фактично 

всього 72034 12837 42835 39960 87552 

росл. 39488 12837 29957 18040 58461 

твар. 32546 - 15878 21920 29091 

після 

оптиміза-

ції 

всього 83050 13737 42954 40545 68365 

росл. 41522 13737 27281 26159 41583 

твар. 41528 ̶ 15673 14386 26782 

оптимальний до 

фактичного, % 
115,3 107,0 100,3 103,8 78,1 

Прибуток, 

(тис. грн) 

фактично 

всього 32392 2314 14708 17970 16172 

росл. 12656 2314 12646 7612 10927 

твар. 19736 - -938 10358 5244 

після 

оптиміза-

ції 

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 
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Продовження таблиці 3.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рівень 

рентабель-

ності 

виробниц-

тва, (%) 

фактично 

всього 44,9 18 34 45 18 

росл. 32 18 42 42,2 19,5 

твар. 60,6 ̶ -6 47,3 28 

після 

оптиміза-

ції 

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 

оптимальний до 

фактичного, в.п. 
1,3 0,5 22 1,9 6,3 

Джерело: розраховано за даними статистичної звітності  підприємств. 

 

В табл. 3.14 приведені результати порівняння фактичних економічних 

показників ефективності діяльності господарств Харківської області та 

аналогічних показників після оптимізацїї їхніх галузевих структур. Виявлено, 

що виробництво валової продукції після оптимізації  збільшилося на  

6 ̶ 17,8 %, виручка від реалізації зросла на 1,8  ̶20 %.  

За результатами досліджень виявлено, що виручка від реалізації 

продукції після оптимізації збільшується в усіх господарствах на 7 ̶ 20 %, 

крім ТОВ «Федорівський». За рахунок зменшення питомої ваги соняшнику – 

на 8,8 %  виручка від реалізації продукції в даному господарстві зменшилася 

– на 18 %, але виробництво залишилося прибутковим  ̶  на 13 % завдяки 

зменшенню повної собівартості – на 21,9 %. Можна відзначити, що ТОВ 

«Федорівське» єдине з досліджуваних господарств, що займається 

буряківництвом. В оптимізованій структурі для цього господарства 

запропоновано збільшити питому вагу цукрових буряків на 23,8 %. Відомо, 

що ця культура має унікальні властивості, цукрові буряки  ̶ гарні 

попередники для наступних культур в сівозміні, досить позитивно впливають 

на екологію, також це ще важливий продукт переробки (жом) для годівлі 

тварин, але ця культура потребує значно більших витрат на 1 га, ніж, 

наприклад, такі культури як пшениця, соняшник, соя. Ще один важливий 

вирішальний фактор для багатьох сільськогосподарських підприємств, що  

прибутковість цукрових буряків невелика в порівнянні з іншими культурами. 
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Дослідженнями виявлено, що повна собівартість виробленої продукції 

в деяких випадках зросла на 15 %, але це не позначилося на загальному 

результаті оптимізації одержання прибутку.  

Найбільший приріст прибутку одержить ТОВ «Восток КМК»  ̶  на 

48 %, де при запропонованій оптимізації структури було збільшено питому 

вагу гороху – на 17 %, соняшнику – на 7,8 %  і зменшено поголів'я молодняку 

 ̶  на 9,4 %. Сконцентровано увагу на збільшені питомої ваги посіву гороху, 

бо як відомо, одним із шляхів підвищення родючості грунту є введення у 

сівозміну достатнього обсягу бобових, зокрема гороху, що потрібно для 

покращення ситуації з вмістом поживних речовин і  відновлення галузі 

тваринництва на належному рівні. 

 Слід відзначити, що господарство «Відродження», яке виробляє тільки 

продукцію рослинництва, має найменший приріст показників. Так, 

виробництво валової продукції при оптимізації збільшилося на 6 %, повна 

собівартість продукції – на 7 %, прибуток – на 6 % та незначне зростання 

рівня рентабельності – на 0,5 в.п. при оптимізованій структурі, що включає 

зменшення питомої ваги зернових культур – на 1,9 %, зокрема пшениці – на 

49,1 % та технічних культур, зокрема соняшнику – на 28 %, але збільшення 

кукрудзи – в 16 разів. Господарство виробляє обмежений асортимент: 

пшеницю, кукурудзу та соняшник. Даному підприємству можна 

запропонувати диверсифікацію рослинницької продукції та відновити галузь 

тваринництва, що була в господарстві раніше. 

Через найбільший приріст показника повної собівартості найменший 

приріст прибутку має ДП «Кутузівка», яке спеціалізується на виробництві 

продукції тваринництва. При зміні співідношення питомої ваги зернових 

культур в бік зростання (пшениці – на 6,8 %, ячменю – на 3,9 %), соняшнику 

– на 4 %, багаторічних трав і кукурудзи на силос – в середньому на 4,4 % і 

зменшенні молодняку ВРХ – на майже 26 %  (табл. 3.13) ми отримаємо за 

рахунок даної оптимізованої структурі збільшення виробництва на 8,2 %, 

виручки від реалізації продукції – 16,2 %, прибутку – на 8,3 %, але незначне 
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зростання рівня рентабельності  ̶ на 1,3 в.п., враховуючи збільшення 

показнику повної собівартості – на 15,3 % (табл. 3.14). Це свідчить про те, що 

в нинішніх умовах господарювання не завжди реалізуються переваги вузької 

спеціалізації підприємств. Можна відзначити, що ДП «Кутузівка» має 

найбільший обсяг корів та молодняку ВРХ в Харківському регіоні. 

Господарство нині займається розширенням асортименту тваринницької 

продукції, налагоджена співпраця з місцевими молокозаводами, що почали 

випускати нову різноманітну молочну продукцію.  

Для ТОВ «Ранок» запропонована оптимізована структура, що  

виражається в зменшенні питомої ваги зернових культур  ̶  на 47,8 %, з них 

пшениці – на 14,3 % (для власних потреб – на 3,8 %), ячменю – на 28 % (для 

власних потреб ячменю – на 24,6 %), корів – на 13 %, збільшенні питомої 

ваги кукурудзи – на 34 % (для власних потреб – на 38 %), технічних культур, 

зокрема соняшнику – на 31,4 % дає змогу отримати зростання всіх кінцевих 

економічних результатів: виручки від реалізації продукції – на 20 %, 

прибутку – на 36,7 %, рівня рентабельності  ̶  на  22 в.п.  

Досліджено, що кращі результати при оптимізації галузевої структури 

мають сільськогосподарські підприємства з середнім рівнем спеціалізації і 

поєднанням галузей рослинництва і тваринництва, такі, як ТОВ «Ранок», 

ТОВ «Восток КМК» та ТОВ «Федорівський». Виявлено дослідженнями, що 

для одержання максимальної ефективності діяльності необхідне оптимальне 

поєднання спеціалізації і диверсифікації підприємств. 

На прикладі окремих досліджуваних сільськогосподарських 

підприємств Харківської області маємо змогу здійснити перерозподіл 

існуючих виробничих ресурсів у найвигідніші для господарств галузі, що 

забезпечить надалі досягнути вищого рівня рентабельності виробництва  ̶  це 

означає не тільки отримання максимізації прибутку на основі 

зпропонованого підходу щодо оптимального поєднання галузей 

рослинництва і тваринництва, а й ще збереження родючості ґрунту як 

додаткового еколого-економічного ефекту, встановлення перспективних 
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нових напрямків розвитку, формування нової галузевої концепції, 

використання фінансових ресурсів підприємства і в кінцевому підсумку, 

підвищення ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств.  

Отже, внаслідок отриманих результатів оптимізації галузевих структур 

досліджуваних господарств, можемо зробити висновок, що навіть при 

наявності в цих господарствах збиткових галузей, запропонована оптимізація 

галузевої структури, що відбувається шляхом встановлення рекомендованих 

посівних площ основних культур і поголів’я тварин та дотриманням 

принципів раціонального землекористування, дозволяє отримати в 

залежності від рівня спеціалізації і питомої ваги тваринництва збільшення 

прибутку від 8,3 % до 48 %, а рівня рентабельності  ̶  на 1,3 ̶19 %.  

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. 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. 

2. 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 
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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.  

3. 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. 

4. Виявлено вплив спеціалізації підприємств, що мають у своїй 

структурі тваринницьку галузь, на їх ефективність. Понад 200 

сільськогосподарських підприємств Харківської області розділено на 3 групи 

залежно від питомої ваги галузі тваринництва. 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. 

5. 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., 
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тваринництва – на 1,6 в.п. Частка тваринницької продукції в галузевій 

структурі підприємств збільшиться в Україні до 19,8 %, Харківській області – 

до 18,4 %.  

6. Визначено, що 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 виробництва 

продукції тваринництва та складніший характер залежностей – за умови 

виробництва продукції рослинництва. 

7. 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. 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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Основні результати наукових досліджень, приведені у Розділі 3, 

опубліковано в роботах автора: [202, 203, 206]. 

 

 В Розділі 3 використано матеріали з відповідним посиланням на 

наукові джерела зі списку літератури: [125, 191 ̶ 210]. 
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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 значною 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 в 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 в сівозміні та рівень 

фінансового забезпечення суб’єкта господарювання.  
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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 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 
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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 в сівозміні та сталості використання посівних площ. На 

ефективність економічної діяльності підприємств мають позитивний вплив 

багатопільні сівозміни, що свідчить про необхідність уникнення зменшення 

кількості культур в сівозміні за зростання рівня спеціалізації. Незначне 

підвищення показників ефективності виробництва для підприємств із 

незначною кількістю культур в 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 
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налагодження кадрового забезпечення; стимулювання збільшення обсягів 

виробництва тваринницької продукції товаровиробниками різних 

організаційно-правових форм. 

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 соняшника) 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 %. 
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Додаток А 

 

Валова продукція сільського господарства України, 1990 ̶ 2018 рр. 

(у порівнянних цінах 2010 року), млрд грн 

Роки 

 

Усі категорії  господарств Сільгосппідприємства Господарства населення 

Вся 

про-

дукція 

Рос-

лин-

ництво 

Тва-

рин- 

ництво 

Вся 

про- 

дукція 

Рос-

лин-

ництво 

Тва-

рин- 

ництво 

Вся 

про- 

дукція 

Рос-

лин-

ництво 

Тва-

рин- 

ництво 

1990 282,8 145,5 137,3 199,2 118,0 81,2 83,6 27,6 56,0 

1991 245,4 121,2 124,2 164,3 94,1 70,2 81,1 27,1 54,0 

1992 225,1 121,3 103,8 137,8 84,2 53,6 87,3 37,1 50,2 

1993 228,5 134,0 94,5 136,5 91,3 45,2 92,0 42,7 49,3 

1994 190,8 103,6 87,2 107,8 67,0 38,8 83,0 34,7 48,3 

1995 183,9 106,3 77,6 99,5 67,5 32,0 84,4 38,8 45,6 

1996 166,4 96,8 69,6 79,4 54,9 24,5 87,0 42,0 45,0 

1997 163,4 102,4 61,0 77,9 60,7 17,2 85,5 41,7 43,8 

1998 147,8 85,1 62,7 64,9 47,4 17,5 82,8 37,6 45,2 

199 137,5 76,5 61,0 59,1 43,4 15,7 78,4 33,1 45,4 

2000 151,0 92,8 58,2 58,0 45,8 12,2 93,0 47,0 46,0 

2001 166,4 104,3 62,1 69,6 56,1 13,5 96,9 48,2 48,7 

2002 168,4 102,8 65,6 67,9 52,7 15,2 100,6 50,0 50,6 

2003 149,9 88,2 61,7 50,5 37,1 13,4 99,4 51,2 48,2 

2004 179,4 117,5 61,9 72,0 57,6 14,4 107,4 59,8 47,6 

2005 179,6 114,5 65,1 72,8 55,7 17,2 106,8 58,8 48,0 

2006 184,1 116,6 67,5 78,8 59,1 19,7 105,3 57,5 47,8 

2007 172,1 106,0 66,1 74,4 53,1 21,3 97,7 52,9 44,8 

2008 201,6 136,3 65,3 101,5 79,0 22,5 100,1 57,3 42,8 

2009 197,9 129,9 68,0 96,3 71,3 25,0 101,7 58,6 43,1 

2010 194,9 124,6 70,3 94,1 66,8 27,3 100,8 57,7 43,1 

2011 233,7 162,4 71,3 121,1 92,1 29,0 112,6 70,3 42,3 

2012 223,2 149,2 74,0 113,1 82,1 31,0 110,1 67,1 43,0 

2013 246,1 172,1 74,0 133,6 101,3 32,3 112,4 70,8 41,6 

2014 252,9 177,4 75,5 139,2 105,3 33,9 113,7 72,1 41,6 

2015 239,4 168,3 71,0 131,8 99,4 32,4 107,6 68,9 38,7 

2016 254 184,8 69,2 144,9 113,3 31,6 109,1 71,6 37,5 

2017 249,2 179,5 69,7 140,5 108,7 31,9 108,7 70,9 37,8 

2018 268,5 198,7 69,9 157,5 124,7 32,8 111,0 73,9 37,1 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.  
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Додаток Б 

Індекси сільськогосподарської продукції України,  

 1990 ̶ 2017 рр., % 

Роки 
Усі категорії 

господарств 

Продукція 

рослинництва 

Продукція 

тваринництва 

Сільськогос- 

подарські 

підприємства 

Господар-

ства 

населення 

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1991 86,8 83,3 90,5 82,5 97,0 

1992 79,6 83,4 75,6 69,2 104,4 

1993 80,8 92,1 68,8 68,5 110,0 

1994 67,5 71,2 63,5 54,1 99,2 

1995 65,0 73,1 56,5 49,9 101,0 

1996 58,9 66,5 50,7 39,9 104,0 

1997 57,8 70,4 44,4 39,1 102,3 

1998 52,2 58,5 45,7 32,6 99,1 

1999 48,6 52,6 44,5 29,7 93,8 

2000 53,4 63,8 42,4 29,1 111,3 

2001 58,9 71,7 45,3 34,9 115,8 

2002 59,6 70,6 47,8 34,1 120,3 

2003 53,0 60,7 44,9 25,4 118,8 

2004 63,5 80,7 52,7 36,1 128,5 

2005 63,5 78,7 47,4 36,5 127,8 

2006 65,1 80,1 49,2 39,6 125,9 

2007 60,9 72,8 48,2 37,4 116,8 

2008 71,3 93,7 47,6 50,9 119,7 

2009 70,0 89,3 49,6 48,3 121,6 

2010 68,9 85,6 51,2 47,2 120,6 

2011 82,6 111,6 51,9 60,8 134,7 

2012 79,0 102,6 53,9 56,8 131,8 

2013 89,4 120,9 56,1 68,6 139,1 

2014 92,6 127,6 55,8 73,1 138,4 

2015 88,2 121,0 53,7 69,3 132,5 

2016 89,8 127 50,4 72,7 130,5 

2017 91,7 129 100,1 73,8 133,8 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України. 
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Додаток В 

Структура валової продукції сільського господарства України по  

 основних категоріях господарств, 1990-2017 рр., % 

Роки 

Сільськогосподарські підприємства Господарства населення 

продукція 

рослин-

ництва 

продукція 

тварин-

ництва 

відношення 

тваринниц./ 

рослинницт. 

продукція 

рослин-

ництва 

продукція 

тварин-

ництва 

відношення 

тваринниц./ 

рослинницт. 

1990 51,4 48,6 0,95 33,0 67,0 2,03 

1991 57,3 42,7 0,745 33,4 66,6 1,994 

1992 61,1 38,9 0,637 42,5 57,5 1,353 

1993 66,9 33,1 0,494 46,4 53,6 1,155 

1994 62,2 37,8 0,607 41,8 58,2 1,392 

1995 67,8 32,2 0,475 46,0 54,0 1,174 

1996 69,1 30,9 0,447 48,3 51,7 1,070 

1997 77,9 22,1 0,284 48,8 51,2 1,049 

1998 73,0 27,0 0,370 45,4 54,6 1,202 

1999 73,4 26,6 0,362 42,2 57,8 1,370 

2000 79,0 21,0 0,266 50,5 49,5 0,980 

2001 80,6 19,4 0,241 49,7 50,3 1,012 

2002 77,6 22,4 0,289 49,7 50,3 1,012 

2003 73,5 26,5 0,360 51,5 48,5 0,942 

2004 80,0 20,0 0,25 55,7 44,3 0,795 

2005 76,5 23,5 0,307 55,1 44,9 0,814 

2006 75,0 25,0 0,333 54,6 45,4 0,831 

2007 71,4 28,6 0,400 54,1 45,9 0,848 

2008 77,8 22,2 0,285 57,2 42,8 0,748 

2009 74,0 26,0 0,351 57,6 42,4 0,736 

2010 71,0 29,0 0,408 57,2 42,8 0,748 

2011 76,0 24,0 0,316 62,4 37,6 0,603 

2012 72,6 27,4 0,377 61,0 39,0 0,639 

2013 75,8 24,2 0,319 63,0 37,0 0,587 

2014 75,7 24,3 0,321 63,4 36,6 0,577 

2015 75,4 24,6 0,326 64,0 36,0 0,563 

2016 78,2 21,8 0,279 65,6 34,4 0,523 

2017 77,3 22,7 0,294 65,2 34,8 0,533 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.
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Додаток Д 

Валова продукція сільського господарства Харківської області, 1991 ̶2018 рр., 

(у порівнянних цінах 2010 р.), млн грн 

Р
о

к
и

 

Усі категорії господарств в тому числі 

вся 

продукція 

з неї сільськогосподарські підприємства господарства населення 

продукція 

рослинництва 

продукція 

тваринництва 

вся 

продукція 

з неї 
вся 

продукція 

з неї 

продукція 

рослинництва 

продукція 

тваринництва 

продукція 

рослинництва 

продукція 

тваринництва 

1990 15632,8 8351,0 7281,8 12404,4 7246,3 5158,1 3228,4 1104,7 2123,7 

1991 13574,9 7216,4 6358,5 10321,6 5964,5 4357,1 3253,3 1251,9 2001,4 

1992 12290,4 7216,0 5074,4 8749,3 5493,7 3255,6 3541,1 1722,8 1818,8 

1993 12589,0 8019,5 4569,5 8782,4 5974,0 2808,4 3806,6 2045,5 1761,1 

1994 10370,2 6165,6 4204,6 6861,5 4521,5 2340,0 3508,7 1644,1 1864,6 

1995 10208,8 6614,1 3594,7 6255,7 4389,3 1866,4 3953,1 2224,8 1728,3 

1996 8925,9 5725,9 3200,0 5149,7 3636,1 1513,6 3776,2 2089,8 1686,4 

1997 9610,2 6827,0 2783,2 5038,3 3992,5 1045,8 4571,9 2834,5 1737,4 

1998 7978,5 5108,0 2870,5 4096,3 2996,8 1099,5 3822,2 2111,2 1771,0 

1999 7496,1 4628,1 2868,0 3941,4 2903,2 1038,2 3554,7 1724,9 1829,8 

2000 8730,0 5982,9 2747,1 3929,8 3085,7 844,1 4800,2 2897,2 1903,0 

2001 10624,9 7518,6 3106,3 5089,9 4031,1 1058,8 5535,0 3487,5 2047,5 

2002 10523,9 7033,5 3490,4 5260,2 3999,1 1261,1 5263,7 3034,4 2229,3 

2003 8788,6 5677,6 3111,0 3828,4 2712,4 1116,0 4960,2 2965,2 1995,0 

2004 10388,7 7297,4 3091,3 4788,1 3713,8 1074,3 5620,6 3583,8 2017,0 

2005 11206,1 8006,7 3199,4 5206,1 4029,8 1176,3 6000,0 3976,9 2023,1 

2006 10202,8 6844,4 3358,4 4923,9 3608,3 1315,6 5278,9 3256,1 2042,8 

2007 10578,6 7702,1 2876,5 5212,1 4060,9 1151,2 5366,5 3641,2 1725,3 

2008 11349,6 8515,1 2834,5 6483,4 5342,3 1141,1 4866,2 3172,8 1693,4 

2009 10095,7 7101,6 2994,1 5406,2 4129,9 1276,3 4688,5 2971,7 1717,8 

2010 8946,1 5709,5 3236,6 4586,5 3204,0 1382,5 4359,6 2505,5 1854,1 

2011 13270,6 9999,3 3271,3 7293,5 5899,6 1396,8 5977,1 4099,7 1874,5 

2012 12198,8 8999,3 3199,5 6325,1 4958,6 1363,0 5873,7 4040,74 1836,5 

2013 14644,5 11119,4 3525,1 8132,2 6505,3 1626,9 6512,3 4614,1 1898,2 

2014 15100,4 11774,9 3325,5 8702,4 7096,5 1605,9 6398,0 4678,4 1719,6 

2015 14679,5 11443,9 3235,6 8110 6617,8 1492,2 6569,5 4826,1 1743,4 

2016 15636,2 12477,7 3158,5 8825,3 7427,8 1397,5 6810,9 5049,9 1761,0 

2017 14100,4 11143,7 2956,7 7653,4 6426,2 1227,2 6447,0 4717,5 1729,5 

2018 14948,6 11940,8 3007,8 8393,9 7113,4 1280,5 6554,7 4827,4 1727,3 

2
1
9
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Додаток Е 

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва в Харківській області, 1991 ̶2017 рр., 

 (у % до попереднього року) 

Р
о

к
и

 

Усі категорії господарств в тому числ 

вся 

продукція 

з неї сільськогосподарські підприємства господарства населення 

продукція 

рослинництва 

продукція 

тваринництва 

вся 

продукція 

з неї 
вся 

продукція 

з неї 

продукція 

рослинництва 

продукція 

тваринництва 

продукція 

рослинництва 

продукція 

тваринництва 

1991 86,8 83,3 90,5 82,5 79,8 86,5 97,0 98,4 96,3 

1992 91,7 100,1 83,5 83,8 89,5 76,2 107,6 136,9 92,9 

1993 101,5 110,4 91,1 99,0 108,4 84,3 105,4 114,8 98,4 

1994 83,5 77,3 92,3 79,0 75,5 86,1 90,2 81,3 97,9 

1995 96,4 102,6 89,0 92,3 98,0 82,1 101,8 111,9 94,5 

1996 90,5 91,0 89,7 79,9 81,2 77,2 103,0 108,3 98,5 

1997 98,2 105,8 87,6 98,1 110,7 69,8 98,3 99,4 97,3 

1998 90,4 83,0 102,8 83,3 78,1 101,6 96,9 90,1 103,2 

1999 93,1 89,9 97,4 91,1 91,5 89,7 94,7 87,9 100,3 

2000 109,8 121,3 95,3 98,1 105,4 77,9 118,6 142,2 101,3 

2001 110,2 112,3 106,8 120,0 122,4 110,7 104,1 102,5 105,8 

2002 101,2 98,5 105,7 97,6 94,1 112,0 103,8 103,7 103,9 

2003 89,0 85,9 93,9 74,4 70,3 88,9 98,8 102,3 95,4 

2004 119,7 133,1 100,5 142,5 155,5 106,6 108,1 116,9 98,8 

2005 100,1 97,5 105,1 101,1 96,6 119,1 99,4 98,3 100,9 

2006 102,5 101,8 103,6 108,3 106,1 115,4 98,6 97,8 99,5 

2007 93,5 90,9 98,0 94,5 89,9 108,3 92,8 92,0 93,8 

2008 117,1 128,6 98,7 136,3 148,8 105,2 102,5 108,3 95,6 

2009 98,2 95,3 104,2 94,9 90,2 111,3 101,5 102,4 100,5 

2010 98,5 95,9 103,4 97,7 93,7 109,1 99,1 98,5 100,1 

2011 148,3 175,1 101 159 184 101 137 163,6 101 

2012 91,9 90 97,8 86,7 84 97,6 98,2 98,6 98 

2013 120 123,5 110,2 128,5 131,2 93,6 110,8 114,2 103,4 

2014 103,1 105,9 94,3 107,0 109,1 98,7 98,2 101,4 90,6 

2015 97,2 97,2 97,3 93,2 93,3 92,9 102,7 103,2 101,4 

2016 106,5 109,0 92 108,8 112,2 93,7 103,7 104,6 101 

2017 90,1 89,5 92,6 86,3 86,5 85,7 95,0 93,9 98,3 

Джерело: складено за даними статистики ГУ Харківської області. 

 

2
2
0
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Додаток Ж 

Виробництво і продуктивність основних видів сільськогосподарської 

продукції в районах Харківської області, 2005- 2017 рр. 

 

Додаток Ж.1 

 Виробництво зернобобових культур 

Обсяг, тис. т Райони 

100,1 і більше Балаклійський, Богодухівський, Вовчанський, Лозівський 

80,1 – 100,0 Великобурлуцький, Золочівський, Ізюмський, Красноградський, 

Нововодолазький, Первомайський, Сахновщинський 

60,1 – 80,0 Барвінківський, Валківський, Дворічанський, Кегичівський, 

Краснокутський, Куп’янський, Чугуївський, Шевченківський 

40,1 – 60,0 Близнюківський, Борівський, Зачепилівський,  Зміївський, 

Харківський 

40,0 і менше Дергачівський, Коломацький, Печенізький 

 

Додаток Ж.2  

Виробництво цукрових буряків 

Обсяг, тис. т Райони 

301 і більше Богодухівський, Великобурлуцький, Вовчанський, Золочівський, 

Кегичівський, Красноградський, Краснокутський, Лозівський, 

Сахновщинський 

201 – 300 Балаклійський, Валківський, Дергачівський, Зачепилівський,  

Коломацький, Куп’янський, Нововодолазький, Чугуївський, 

Шевченківський 

101 – 200 Барвінківський, Близнюківський, Борівський, Дворічанський, 

Зміївський, Ізюмський 

100 і менше Первомайський, Печенізький, Харківський 

 

Додаток Ж.3  

Виробництво соняшнику 

Обсяг, тис. т Райони 

25,1 і більше Балаклійський, Вовчанський, Куп’янський, Лозівський 

20,1 – 25,0 Близнюківський, Барвінківський, Великобурлуцький, Дворічанський, 

Ізюмський, Красноградський, Первомайський, Сахновщинський, 

Чугуївський 

15,1 – 20,0 Богодухівський, Борівський, Зачепилівський,  Золочівський, 

Кегичівський, Нововодолазький, Шевченківський 

10,1 – 15,0 Валківський, Зміївський, Краснокутський, Харківський 

10,0 і менше Дергачівський,  Коломацький, Печенізький 
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Додаток Ж.4  

Урожайність зернобобових культур 

Урожайність,ц/га Райони 

90,1 і більше Лозівський 

80,1 – 90,0 Ізюмський, Кегичівський, Печенізький 

70,1 – 80,0 Балаклійський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, 

Вовчанський, Золочівський,  Коломацький, Красноградський, 

Краснокутський, Куп’янський, Чугуївський, Шевченківський 

60,1 – 70,0 Барвінківський, Близнюківський, Дворічанський, Дергачівський,  

Зміївський, Нововодолазький, Первомайський, Харківський 

60,0 і  менше Богодухівський, Зачепилівський, Сахновщинський 

 

Додаток Ж.5  

Урожайність цукрових буряків 

Урожайність,ц/га Райони 

201 – 250 Валківський, Дворічанський, Зачепилівський,  Коломацький, 

Куп’янський, Лозівський, Шевченківський 

151 – 200 Балаклійський, Барвінківський, Борівський, Ізюмський, 

Нововодолазький, Печенізький, Харківський 

150 і менше Близнюківський, Первомайський 

 

Додаток Ж.6  

Урожайність соняшнику 

Урожайність,ц/га Райони 

19,1 – 20,0 Великобурлуцький, Зачепилівський,  Золочівський, Коломацький, 

Куп’янський, Сахновщинський 

18,1 – 19,0 Барвінківський, Валківський, Краснокутський, Лозівський, 

Нововодолазький 

17,1 – 18,0 Близнюківський, Борівський, Дворічанський, Зміївський, 

Первомайський, Печенізький 

17,0 і менше Балаклійський, Вовчанський, Дергачівський, Ізюмський, 

Харківський, Шевченківський 

 

Додаток Ж.7  
Поголів’я великої рогатої худоби 

Погол., тис.гол.  Райони 

5100 і більше Дворічанський, Ізюмський, Кегичівський, Куп’янський, Чугуївський 

3100 - 5000 

Балаклійський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, 

Зміївський, Золочівський, Сахновщинський, Харківський, 

Шевченківський 

1100 - 3000 

Барвінківський, Близнюківський, Богодухівський, Борівський, 

Дергачівський,  Лозівський, Нововодолазький, Первомайський, 

Печенізький 

1000 і менше Зачепилівський,  Коломацький, Краснокутський 
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Додаток Ж.8 

 Поголів’я свиней 

Погол.,тис.гол.  Райони 

3100 - 5000 Балаклійський, Барвінківський, Валківський, Зачепилівський, 

Красноградський, Лозівський, Нововодолазький, Сахновщинський 

1100 - 3000 Близнюківський,  Богодухівський, Великобурлуцький, 

Вовчанський, Дергачівський, Краснокутський, Первомайський, 

Харківський 

1000 і менше Борівський, Дворічанський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, 

Коломацький, Печенізький, Шевченківський 

 

 

 

Додаток Ж.9 

  

Середньодобові прирости великої рогатої худоби 

Приріст, г/добу Райони 

601 і більше Великобурлуцький, Харківський 

501 – 600 Барвінківський, Вовчанський, Дворічанський, Зачепилівський, 

Кегичівський, Красноградський, Чугуївський 

401 -500 Балаклійський, Валківський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський,  

Коломацький, Куп’янський, Лозівський, Нововодолазький, 

Первомайський, Сахновщинський, Шевченківський 

400 і менше Близнюківський, Богодухівський, Борівський, Дергачівський,  

Краснокутський, Печенізький 

 

Додаток Ж.10 

 

Приріст свиней 

Приріст, г/добу Райони 

301 – 400 Балаклійський, Великобурлуцький, Дворічанський, Зміївський, 

Золочівський, Куп’янський, Первомайський, Сахновщинський 

201 -300 Близнюківський, Борівський, Валківський, Дергачівський, 

Кегичівський, Красноградський, Краснокутський, Лозівський 

200 і менше Ізюмський, Коломацький, Харківський, Печенізький, Шевченківський 

 

Джерело: складено за даними статистики ГУ Харківської області. 
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Додаток З 

Додаток З.1 

Динаміка зміни обсягу валової продукції сільського господарства деяких 

       областей України: а  ̶  в с.-г. підприємствах; ; б  ̶  в господарствах 

                                               населення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 

 
 

б 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України. 
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Додаток З.2 

Динаміка зміни обсягу валової продукції рослинництва деяких 

  областей України: а – в с.-г. підприємствах; б – в господарствах 

населення 

 

 
 

а 

 

 
 

б 

 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України. 
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Додаток З.3 

Динаміка зміни обсягу валової продукції тваринництва деяких  

областей України: а – в с.-г. підприємствах; б – в господарствах  

                                                населення 

 

 
 

а 

 

 
б 

 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України.
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Додаток К 

Рівень рентабельності основних галузей і видів сільськогосподарської продукції Харківської області,  

 1990 ̶ 2017 рр., % 

 
Показник 1990 1995 2000 20005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рівень рентабельності 

с. г-ва 
53,4 23,2 2,7 4,2 17,6 23,0 10,8 24,2 47,8 37,8 27,0 26,9 

Рівень рентабельності 

рослинництва 
131,2 

83,1 39,3 9,8 23,3 26,6 11,

7 
 

83,1 39,3 9,8 23,3 26,6 11,7 
 

39,3 9,8 23,3 26,6 11,7 27,8 56,5 44,7 31,9 45 

Рівень рентабельності 

тваринництва 
27,1 -16,6 -35,9 -4,3 5,2 8,8 8,0 11,9 3,6 6,7 4,8 7,0 

 

Вид продукції 
                                                Рівень рентабельності основних 

                                                         видів продукції сільського господарства 
 

зерно 308,5 54 72,3 7,9 -4,1 9,4 -1,2 28,6 38,3 31,9 24,3 26 

насіння соняшнику 255,2 221,7 74,7 26,0 61,1 60,8 35,3 29,9 86,5 71,3 42,3 32,2 

цукрові буряки (фабричні) 48,1 83,5 39,6 -0,1 -27,5 16,1 2,3 26,5 9,7 28,5 -11,9 11,9 

овочі відкритого ґрунту 10,8 16,3 -12,0 -4,5 87,6 21,4 20,0 33,4 11,2 20,5 -8,3 2,3 

картопля -16,1 35,2 8,0 -23,1 69,7 -59,9 -11,9 87,3 54,7 13,7 22,8 32,4 

плоди та ягоди 53,0 53,0 -25,4 -36,8 -37,8 -0,1 62,2 24,6 3,9 -14,4 12,6  

молоко 44,2 -20,7 -7,0 6,2 23,6 9,1 17,7 21,6 17,0 24,7 27,7 20,2 

ВРХ на  м’ясо 20,6 -29,2 -46,9 -36,6 -40,7 -46,6 -55,2 -45,5 -39,5 -44,9 -33,1 -27,3 

свині на м’ясо 19,5 -0,7 -36,7 16,0 -15,1 -14,1 0,0 0,0 0,8 3,3 6,1 6,0 

вівці та кози на м’ясо -18,7 -43,1 -73,3 -47,3 -7,4 -62,3 -66,2 -67,7 -41,2 -25,4 -30,3 -32,3 

птиця на м’ясо 21,3 -14,5 -57,3 -28,6 -38,7 -44,2 -36,6 -14,7 -10,3 -17,5 21,8 12,6 

яйця 29,2 25,2 0,0 9,7 22,1 56,1 36,2 53,6 15,2 9,8 -10,2 26,1 

вовна 3,4 -48,2 -79,5 -84,3 -58,1 -74,6 -88,0 -88,3 -85,7 -85,1 -86,0 -85 

Джерело: складено за даними статистики ГУ Харківської області.   

2
2
7
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Додаток Л 

Додаток Л.1 

Показники до визначення спеціалізації районів  

Харківської області, 2015 р. 

Райони 

Ранг галузі Коеф

спеці

аліза

ції 

Галузь 

спеціаліза- 

ції району 

І ІІ ІІІ ІУ У 

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

Богодухівський сон 27 пшн 20,5 кук 16,5 соя 8 ячм 6,3 0,35 сон. пшн 

Валківський сон 32,4 пшн 28,1 кук 16,9 соя 4,7 ячм 3,7 0,37 сон. пшн 

В.Бурлуцький сон 26,3 пшн 17,8 кук 15,8 ц.б. 11,7 мол 8,6 0,31 сон.  

Вовчанський сон 24,9 пшн 18,1 мол 9,7 кук 7,3 іпр 5,5 0,44 сон.  

Дворічанський сон 30,4 пшн 20 кук 19,9 ячм 19,7 крм 3,6 0,28 сон. пшн 

Дергачівський сон 32,1 кук 17,6 пшн 16 ячм 6,2 ц.б. 6,1 0,55 сон.  

Зміївський сон 27,6 кук 21,4 овч 14,9 пш 14,7 ц.б. 3,8 0,33 сон. пшн 

Золочівський сон 24,9 пшн 20,3 кук 17,1 ячм 9,1 мол 5,1 0,36 сон. пшн 

Краснокутський сон 29,3 кук 23,2 пшн 18,6 ц.б. 6,3 ячм 3,5 0,37 сон. пшн 

Коломацький ц.б. 23,9 пшн 22,5 кук 14,4 ячм 9,1 соя 3,9 0,29 ц.бур пшн 

Куп’янський сон 27,6 пшн 25,7 кук 13,6 мол 12,7 іпр 5,8 0,32 сон. пшн 

Н.Водолазький сон 28,3 пшн 23,8 ячм 13,6 яйц 13,2 кук 11,0 0,28 сон. пшн 

Печенізький сон 34,9 пшн 15,9 кук 12,2 мол 11,7 ячм 7,1 0,35 сон. пшн 

Харківський яйц 53,8 сон 10,8 пшн 10,1 кук 7,1 мол 5,2 0,43 яйця  

Чугуївський мс 37 сон 18,1 пшн 11,9 кук 9,8 мол 7 0,35 мс  

Шевченківський сон 25,5 пшн 23,4 кук 12,3 яйц 10,8 ячм 10,3 0,31 сон. пшн 

ЛІСОСТЕП сон 23,2 пшн 18,5 кук 13,4 мс 7,2 яйц 9,1 0,36 сон.  

Балаклійський сон 31,7 пшн 27,9 кук 15,9 ячм 7 мол 5,5 0,34 сон. пшн 

Барвінківський сон 40,8 пшн 39 мс 3 ячм 1,1 рпк 1,1 0,53 сон. пшн 

Близнюківський сон 44 пшн 28,3 кук 11 ячм 5,2 мол 4,3 0,39 сон. пшн 

Борівський сон 38,9 пшн 34,3 кук 8,1 ячм 4,3 мол 4,3 0,39 сон. пшн 

Зачепилівський сон 38,1 пшн 23,3 кук 10,7 мол 5,4 ячм 3,2 0,43 сон. пшн 

Ізюмський сон 46,7 кук 22,9 пшн 22 ц.б. 1,0 ячм 0,6 0,43 сон. 
кук, 

пш 

Кегичівський іпр 31,6 сон 18,3 кук 13,3 мол 10,9 пш 10,8 0,31 
ін. продук. 

росл. 

Красноградський мол 21,2 кук 20,2 сон 19,5 пш 14,9 овч 7,4 0,40 мол кук 

Лозівський сон 37,4 пшн 33 ячм 10,5 ц.б. 5,3 кук 3,6 0,39 сон пшн 

Первомайський сон 40,9 пшн 19,4 кук 11 овч 9,7 ячм 6,7 0,35 сон пшн 

Сахновщинський сон 32,2 пшн 27,2 мол 13,5 ячм 10,8 кук 5,1 0,28 сон пшн 

СТЕП сон 33,5 пшн 24,1 кук 12,5 мол 7,1 ячм 4,8 0,41 сон пшн 

Примітка: Коеф. спеціалізації – коефіцієнт спеціалізації; 1* - галузь продукції; 2* - 

питома вага галузі продукції в загальному обсязі валової продукції району. Сон - 

соняшник, пшн – пшеница, ц.бур- цукрові буряки, кук – кукурудза, ячм – ячмінь, рпк – 

ріпак, іпр – інша продукція рослинництва, овч- овочі, крм – кормові культури, мс – м’ясо, 

мол – молоко, яйц – яйця. 

          Джерело: складено автором за даними Держслужби статистики Харківської області. 
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Додаток Л.2 

 Показники до визначення спеціалізації районів  

Харківської області, 2016 р. 

Райони 

Ранг галузі Коеф

спеці

аліза

ції 

Галузь 

спеціалізації 

району 

І ІІ ІІІ ІУ У 

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

Богодухівський сон 31,3 пшн 24,9 кук 16,3 соя 7,6 мол 4,1 0,37 сон пшн 

Валківський сон 32,5 пшн 31 кук 17,5 соя 4,1 ячм 2,8 0,37 сон пшн 

В.Бурлуцький сон 36,4 пшн 20,6 кук 14,6 мол 6 ц,б. 5 0,41 сон пшн 

Вовчанський сон 29,7 пшн 23,6 ц,б. 8,1 кук 7,2 мол 6,2 0,40 сон пшн 

Дворічанський сон 39,1 пшн 22,2 мол 12,6 кук 9,1 рпк 4,6 0,36 сон пшн 

Дергачівський сон 48,4 пшн 15,9 кук 14,9 соя 5,1 ц,б. 4,6 0,40 сон  

Зміївський сон 28,4 пшн 20,9 овч 17,7 кук 14,0 ячм 4,8 0,31 сон пшн 

Золочівський сон 26,6 пшн 18,1 кук 12,9 соя 6,4 мол 3,9 0,45 сон  

Краснокутський кук 27 пшн 26,7 сон 19,3 ц,б. 4,7 соя 3,5 0,37 кук пшн 

Коломацький пш 29 сон 23,3 кук 15,9 ц,б. 11,2 соя 6,3 0,32 пшн сон 

Куп’янський сон 29,3 пшн 26,5 мол 10,6 мс 10,0 кук 6,4 0,34 сон пшн 

Н.Водолазький пш 35,1 сон 31,6 яйц 15,4 кук 5,0 мс 3,7 0,36 пшн сон 

Печенізький сон 54,6 пшн 16,7 кук 9,8 ячм 4 іпр 3,7 0,46 сон  

Харківський сон 35,8 пшн 27,4 кук 10,8 мол 8,9 іпр 7,4 0,40 сон пшн 

Чугуївський сон 47,5 пшн 18,6 кук 12,3 мол 7,4 ячм 2,9 0,49 сон  

Шевченківський сон 33,4 пшн 24,4 кук 9,3 мол 8,4 яйц 8,1 0,35 сон пшн 

ЛІСОСТЕП сон 33,2 пшн 24,1 кук 11,9 мол 5,7 ячм 3,2 0,43 сон пшн 

Балаклійський сон 24,2 пшн 24,2 мс 20,1 кук 7 ц,б. 4,3 0,35 
сон, 

мс 
пшн 

Барвінківський сон 45,5 пшн 39,1 рпк 3,2 мс 3,2 кук 1,9 0,46 сон пшн 

Близнюківський сон 42,8 пшн 21,7 кук 7,5 ячм 2,8 рпк 2,7 0,53 сон пшн 

Борівський сон 55,7 пшн 28,1 кук 4,0 мол 3,2 ячм 2,1 0,49 сон пшн 

Зачепилівський пш 37,4 сон 24,4 кук 11,8 ц,б. 6,5 мол 3,7 0,40 сон пшн 

Ізюмський сон 48,9 пшн 31,3 кук 10,9 іпр 3,5 ячм 1,7 0,42 сон пшн 

Кегичівський іпр 38,7 сон 23,5 пшн 13,0 мол 7,4 кук 7,1 0,34 іпр., сон  

Красноградський пш 22,8 сон 21,9 кук 20,4 мол 15,5 овч 4,2 0,30 
пш,с

он 
кук 

Лозівський сон 45,7 пшн 29,6 іпр 5,1 кук 3,8 ячм 2,4 0,47 сон пшн 

Первомайський сон 43,8 пшн 32,5 кук 10,9 ячм 3,3 соя 0,6 0,45 сон пшн 

Сахновщинський сон 39,7 пшн 27,7 мол 9,5 кук 7,3 іпр 3,5 0,40 сон пшн 

СТЕП сон 33,9 пшн 25,4 кук 8,3 іпр 8 мс 6,0 0,38 сон пшн 

Примітка: Коеф. спеціалізації – коефіцієнт спеціалізації; 1* - галузь продукції; 2* - 

питома вага галузі продукції в загальному обсязі валової продукції району. Сон - 

соняшник, пшн – пшеница, ц.бур- цукрові буряки, кук – кукурудза, ячм – ячмінь, рпк – 

ріпак, іпр – інша продукція рослинництва, овч- овочі, крм – кормові культури, мс – м’ясо, 

мол – молоко, яйц – яйця. 

          Джерело: складено автором за даними Держслужби статистики Харківської області. 



230 

 

Додаток Л.3 

Показники до визначення спеціалізації районів  

Харківської області, 2017 р. 

Райони 

Ранг галузі Коеф. 

спе

ціа

ліза

ції 

    Галузь 

спеціаліза-

ції району 

І ІІ ІІІ ІУ У 

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

Богодухівський сон 30.1 пшн 16.0 соя 15,9 кук 5,8 ячм 4,9 0,40 сон пшн 

Валківський сон 41,8 кук 19,4 пшн 16,9 соя 7,1 ц,б. 2,5 0,39 сон кук 

В.Бурлуцький сон 29,4 пшн 19,5 кук 14,9 крм 9,5 ц,б. 8,7 0,33 сон пшн 

Вовчанський сон 26,3 пшн 21,4 ц,б. 9,7 мол 6,6 кук 5,7 0,42 сон пшн 

Дворічанський сон 31,9 пшн 21,8 крм 15,6 мол 12,8 кук 7,3 0,31 сон пшн 

Дергачівський сон 45,7 кук 21 пшн 20,8 соя 3,9 ячм 2,1 0,39 сон кук пш 

Зміївський сон 32 кук 26,3 пшн 21,6 ячм 3,6 соя 3,4 0,36 сон кук пш 

Золочівський сон 31,4 кук 25,7 пшн 18,3 соя 67,6 мол 4,1 0,34 сон кук 

Краснокутський сон 30,3 пшн 18,7 кук 13,7 ц,б. 13,7 соя 5,9 0,33 сон пшн 

Коломацький сон 24,1 кук 18,6 соя 14,8 пш 9,6 ц,б. 9,4 0,33 сон  

Куп’янський сон 31 пшн 24,8 мол 11 кук 10,6 мс 8,4 0,32 сон пшн 

Н.Водолазький сон 47,6 пшн 17,3 кук 14,3 мс 4,7 ячм 2,6 0,44 сон  

Печенізький сон 46,2 кук 12,7 мол 12 крм 3,8 ячм 3,3 0,40 сон  

Харківський сон 30,5 пшн 24,7 кук 10,7 мол 8,5 іпр 7,4 0,35 сон пшн 

Чугуївський сон 42,5 кук 22,0 пшн 11,9 мол 11,5 мс 2,9 0,34 сон кук 

Шевченківський сон 30,5 пшн 25,6 кук 10 мол 9,9 яйц 4,4 0,38 сон пшн 

ЛІСОСТЕП сон 33,8 пшн 19,5 кук 14,2 мол 6,1 ячм 3,4 0,45 сон пшн 

Балаклійський сон 29,5 пшн 21,5 мс 20,1 кук 5,3 мол 3,4 0,32 сон, мс пшн 

Барвінківський сон 45,1 пшн 40,3 мс 1,9 кук 1,0 ячм 0,6 0,53 сон пшн 

Близнюківський соя 30,8 сон 30,7 пшн 25,8 кук 3,7 ячм 2,1 0,34 
соя 

сон 
пшн 

Борівський сон 58,5 пшн 27,8 кук 6,4 мол 1,4 ячм 1,4 0,51 сон пшн 

Зачепилівський сон 45,7 пшн 18,7 кук 14,3 соя 4,6 ячм 1,9 0,45 сон  

Ізюмський сон 31,9 пшн 30,5 мол 18,5 кук 6,3 мс 2,4 0,36 сон пшн 

Кегичівський сон 36,9 іпр 16,1 кук 12,6 мол 8,7 ячм 6,6 0,37 сон 

Красноградський кук 22,5 сон 19,8 мол 14,9 пш 9,8 овч 7,5 0,34 кук сон 

Лозівський сон 47,9 пшн 25,1 ц,б. 6,6 кук 4,0 ячм 1,7 0,51 сон пшн 

Первомайський сон 52,4 пшн 23,2 кук 5,8 овч 3,3 соя 0,6 0,45 сон пшн 

Сахновщинський сон 49,0 пшн 19,0 мол 7,7 кук 7,2 ячм 3,6 0,44 сон пшн 

СТЕП сон 33,4 пшн 18,7 кук 5,9 мс 5,2 мол 4,9 0,50 сон пшн 

Примітка: Коеф. спеціалізації – коефіцієнт спеціалізації; 1* - галузь продукції; 2* - 

питома вага галузі продукції в загальному обсязі валової продукції району. Сон - 

соняшник, пшн – пшеница, ц.бур- цукрові буряки, кук – кукурудза, ячм – ячмінь, рпк – 

ріпак, іпр – інша продукція рослинництва, овч- овочі, крм – кормові культури, мс – м’ясо, 

мол – молоко, яйц – яйця. 

          Джерело: складено автором за даними Держслужби статистики Харківської області. 
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Додаток М 

Вартість, кількість і ціна товарної продукції досліджуваних 

господарств 

Додаток М.1 

Господарство 

Пшениця Кукурудза 

Вартість,   

тис. грн 

Кількість,      

ц 
Ціна,  грн 

Вартість,       

тис. грн 

Кількість,    

ц 
Ціна, грн 

Кутузівка 17376 52004 334 3299 10795 306 

Відродження 8208 25143 326 137 392 351 

Ранок 4453 11712 380 9828 28790 341 

Восток КМК 11259 31990 352 171 539 318 

Федорівський 19010 50894 374 0 0 0 

 

Продовження додатку М.1 

Господарство 

Ячмінь Овес Просо 

Вар- 

тість, 

тис. грн 

Кіль- 

кість, 

ц 

Ціна, 

грн 

Вар-

тість, 

тис. грн 

Кіль-

кість, ц 

Ціна, 

грн 

Вар- 

тість, 

тис. грн 

Кіль- 

кість., 

ц 

Ціна, 

грн 

Кутузівка 6486 18620 348 398 1304 305 682 1949 350 

Відродження 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ранок 2199 6008 366 0 0 0 805 2690 300 

Восток КМК 925 2718 340 1375 5023 274 0 0 0 

Федорівський 19324 5296 365 0 0 0 0 0 0 

 

Продовження додатку М.1 

Господарство 

Горох Соняшник Буряк 

Вар- 

тість, 

тис. грн 

Кіль- 

кість, 

ц 

Ціна, 

грн 

Вар-

тість, 

тис. грн 

Кіль-

кість, ц 

Ціна, 

грн 

Вар- 

тість, 

тис. грн 

Кіль- 

кість., 

ц 

Ціна, 

грн 

Кутузівка 2652 5115 518 21249 24956 851 0 0 0 

Відродження 0 0 0 6805 7861 865 0 0 0 

Ранок 0 0 0 9480 10694 886 0 0 0 

Восток КМК 2184 4194 520 9660 11402 847 0 0 0 

Федорівський 0 0 0 25659 29693 864 4110 39148 105 

 

Продовження додатку М.1 

Господарство 

М'ясо Молоко 

Вартість, 

тис. грн 
Кількість, ц Ціна, грн 

Вартість, 

тис. грн 
Кількість, ц Ціна, грн 

Кутузівка 3993 1556 2566 48289 65523 736 

Відродження 0 0 0 0 0 0 

Ранок 2598 928 2799 12341 17887 690 

Восток КМК 4355 1675 2600 27924 38975 716 

Федорівський 3270 1350 2422 31064 40577 766 
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Додаток М.2 

Обсяг виробленої продукції і валова продукція досліджуваних 

господарств 

Господартво 

Пшениця Кукурудза Ячмінь Овес 

Обсяг, 

ц 

Валова 

продук-

ція, 

тис.грн 

 

Обсяг, 

ц 

Валова 

проду- 

кція, 

тис.грн 

 

Обсяг, 

ц 

Валова 

продук- 

ція, 

тис.грн 

 

 

Обсяг, 

ц 

Валова 

продук-

ція, 

тис.грн 

 

1. Кутузівка 52456 17527,5 14128 4318,2 27506 9581,4 5442 1661 

2. Відродження 29932 9771,7 192 167,4 - - - - 

3. Ранок 24585 9348,4 11268 3846,7 11268 4125,2 - - 

4. Восток КМК 30846 10856,5 3424 1088,6 9619 3274 2074 568 

5. Федорівський - - - - 51966 18959 - - 

 

Продовження додатку М.2 

Господарство 

Просо Горох Соняшник Цукр. буряки 

Обсяг, 

ц 

 

Валова 

продук-

ція, 

тис.грн 

 

Обсяг, 

ц 

 

Валова 

продукці

я, тис.грн 

 

Обсяг, 

ц 

 

Валова 

продук-

ція, 

тис.грн 

 

Обсяг, 

ц 

 

Валова 

продук-

ція, 

тис.грн 

 

1. Кутузівка 1233 431 8218 4261 26064 22192 - - 

2. Відродження - - - - 7752 6711 - - 

3. Ранок 2690 805 3510 1828,7 10050 8909 - - 

4. Восток КМК - - 5231 2724 15322 12982 - - 

5. Федорівський - - - - 35355 30552 430013 45151 

 

Продовження додатку М.2 

 

 

 

 

 

 

                           Джерело: складено за статистичними звітами підприємств. 

 

 

Господарство 

М’ясо Молоко 

Обсяг, ц 

Валова 

продукція, 

тис.грн 

 

Обсяг, 

ц 

Валова 

продукція, 

тис.грн 

 

1. Кутузівка 101 10524 71567 52744 

2. Відродження - - - - 

3. Ранок 1284 3596 18961 13082 

4. Восток КМК 2041 5307 38183 27357 

5. Федорівський 1357 3288 45330 34704 
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Додаток М.3 

 Розширені цільові функції моделей і обмеження 

Цільові функції 

Кутузівка (К):  

F=4606,8*X1 ̶  328,2*X2+5115*X3 ̵ 8451,5*X4 ̵ 

̶ 2241*X5+1217,8*X7+2595,4*X6  ̵ 1833,4*X19+17800*X18 

Відродження (В): 

F=17017,2*X1+9336,6*X2+21106*X6 ̵ 16176*X1 ̵ 5986*X2 ̵ 20192*X6 

Ранок (Р): 

F=13338*X1+16095,2*X2+14859,6*X3+20998,2*X6+7921,2*X19+ 

+5796* X18 ̵ 8894*X1 ̵ 17171*X2 ̵ 7548*X3 ̵ 14068*X6 ̵ 19713*X19 -   

̵ 30117*X18 

Восток КМК (Вк): 

F=352*47,1*Х1+5831,1*Х2+10676*Х3+11371*Х4+18148*Х7+ 

+21471*Х6+9360*Х19+ 57280*Х18 ̵ 12337*Х1 ̵ 5940*Х2 ̵ 

̵ 8380*Х3 ̵ 10340*Х4 ̵ 13655*Х6 ̵ 10980*Х7 ̵ 17987*Х19  ̵ 31657*Х18 

Федорівський (Ф): 

F=1536,5*Х3+29203,2*Х6+39375*Х8+6757,4*Х19+69399,6*Х18 ̵ 

̵ 3897*Х3 ̵ 27033*Х6 ̵ 24918*Х8 ̵ 3567*Х19 ̵ 48396*Х18 

Обмеження 

Обмеження з раціонального  використання ріллі: 

К: Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6+Х7+Х12+Х13+Х14≤6740; Х16≤662; Х17≤399; 

В: Х1+Х2+Х6≤924,4;  

Р: Х1+Х2+Х3+Х6+Х12+Х13+Х14≤2658; Х16≤250; Х17 ≤110; 

Вк: Х1+Х2+Х3+Х4+Х6+Х7+Х12+Х13+Х14≤3176; Х16≤340; Х17≤185; 

Ф: Х3+Х6+Х8+Х12+Х13+Х14≤3732; Х16≤350; Х17 ≤180 

Обмеження з балансу посівів та використання окремих культур 

(дотримання сівозмін згідно з агротехнічними вимогами для Лісостепу) 

К: Х1+Х3+Х4+Х5≤0,3S=0.3∙7184=2155; Х2≤0,3S =2155; Х6≤0,4S =2873; 

В: Х1≤0,3S=0.3∙812=243; Х2≤0,3S =243; Х6≤0,4S =324; 

Р: Х1+Х3≤0,3S=0.3∙2658=797; Х2≤0,3S =797; Х6≤0,4S =1063; 

Вк: Х1+Х3+Х4≤0,3S=0.3∙3398=1019; Х2≤0,3S =1019; Х6≤0,4S =1359; 

Ф: Х3≤0,3S=0.3∙3732=1120; Х6≤0,4S =1492; 

Обмеження з виробництва та потреби кормів в асортименті (в тому 

 числі кормових одиниць та перетравного протеїну) для проектного 

 поголів’я тварин господарства: 

Обмеження по кормових одиницях 

- по конц. кормах 

К: 14,9∙Х18+6,7∙Х19≤1429∙Х9+1039∙Х10+926∙Х11; 

Р: 16,4∙Х18+6,7∙Х19≤1263∙Х9+1230∙Х10+2152∙Х11 

Вк: 17,2∙Х18+6,7∙Х19≤1695∙Х9+942 Х10+779 Х11 
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Продовження додатку М.3 

Ф: 17,2∙Х18+6,7 Х19≤1330 Х10 

- по грубих кормах 

К: 12,6 Х18+5,1 Х19≤949∙Х7+381∙Х13+33,6∙Х17;∙ 

Р: 11,7∙Х18+5,1∙Х19≤392∙Х13+38,5∙Х17 

Вк: 12,1∙Х18+5,1∙Х19≤1465∙Х7+384 Х13+38∙Х17 

Ф: 12,7∙Х18+5,1∙Х19≤392∙Х13 

- по соковитих кормах (силос) 

К: 8,6∙Х18+6,4∙Х19≤4594∙Х12 

Р: 7,6∙Х18+6,4∙Х19≤6409∙Х12 

Вк: 8,9 Х18+6,4∙Х19≤4964∙Х12 

- по коренеплодах 

Ф: 3,8∙Х18+1∙Х19≤14250∙Х8 

-по зелених кормах 

К: 16,6∙Х18+5,1∙Х19≤7074∙Х14+576∙X16 

Р: 15,8∙Х18+5,1∙Х19≤2300∙Х14+624∙X16 

Вк: 17,8∙Х18+5,1∙Х19≤2681∙Х14+660∙X16 

Ф: 17,8∙Х18+5,1∙Х19≤6900∙Х14 

Обмеження по переварюваному протеїну 

-по концкормах 

К: 1,68∙Х18+1,69∙Х19≤115∙Х9+109∙Х10+67∙Х11; 

Р: 1,82∙Х18+1,69∙Х19≤102∙Х9+96∙Х10+158∙Х11 

Вк: 1,78∙Х18+1,72∙Х19≤137∙Х9+75 Х10+57 Х11 

Ф: 1,77∙Х18+1,72∙Х19≤105∙Х10 

- по грубих кормах 

К: 1,43∙Х18+0,57∙Х19≤63,3∙Х7+89,8∙Х13+12,5∙Х17;∙ 

Р: 1,3∙Х18+0,57∙Х19≤268∙Х13+13,2∙Х17 

Вк: 1,25∙Х18+0,57∙Х19≤97,7∙Х7+259∙Х13+13,4∙Х17 

Ф: 1,31∙Х18+0,57∙Х19≤259∙Х13+13,4∙Х17 

- по соковитих кормах (силос) 

К: 0,97∙Х18+0,71 Х19≤328Х12 

Р: 0,85∙Х18+0,72∙Х19≤457,8∙Х12 

Вк: 0,92∙Х18+0,72∙Х19≤355∙Х12 

- по коренеплодах 

Ф: 0,39∙Х18+0,12∙Х19≤975∙Х8 

-по зелених кормах 

К: 1,88∙Х18+0,57∙Х19≤1076∙Х14+43,2∙X16 

Р: 1,76∙Х18+0,54∙Х19≤408∙Х14+46,8∙X16 

Вк: 1,85∙Х18+0,52∙Х19≤408∙Х14+49,5∙X16 

Ф: 1,83∙Х18+0,54∙Х19≤1050∙Х14+48,6∙X16 

 

Джерело: власні дослідження. 
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Додаток М.4 

Матриця економіко-математичної моделі оптимальної  

 спеціалізації та поєднання галузей ДП «Кутузівка» 

Обмеження 

О
д

и
н

и
ц

і 
в
и

м
ір

у
 

Н
о

м
ер

а.
о

б
м

е-

ж
ен

ь
 

Культури, що вирощуються для виробництва товарної 

продукції 

П
ш

ен
и

ц
я
 

К
у

к
у

р
у

д
за

  

зе
р

н
о

 

Я
ч

м
ін

ь
 

О
в
ес

 

П
р

о
со

 

С
о

н
я
ш

н
и

к
 

Г
о

р
о

х
 

Ц
у

к
р

о
в
і 

б
у

р
я
к
и

 

Змінні   Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

Значення змінних   1311 696 799 115 121 1938 360  

По використ. 

угідь 

Рілля га 1 1 1 1 1 1 1 1  

Пасовища га 2         

Сіножаті га 3         

П
о

 в
и

к
о

р
и

ст
а
н

н
ю

 т
о

в
ар

н
о

ї 

п
р

о
д

у
к
ц

ії
 

Р
о

сл
и

н
н

и
ц

тв
о

 

Пшениця ц 4 39,7        

Кукурудза ц 5  20,3       

Ячмінь ц 6   34,3      

Овес ц 7    47,3     

Просо ц 8     9,7    

Соняшник ц 9      13,4   

Горох ц 10       22,6  

Цукров. 

буряк 
ц 11        

 

Т
в
а

р
и

н
 Молоко ц 12         

Яловичина ц 13         

По пог. 

тварин 

Корови гол 14         

КРС на м’ясо гол 15         

П
о

 в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
у

 і
 п

о
тр

еб
і 

в
 

к
о

р
м

ах
 

к
о

р
м

о
в
и

х
 

о
д

и
и

н
и

ц
ь
 

Конц. корми ц ко 16         

Грубі ц ко 17       949  

Силос ц ко 18         

Коренеплоди ц ко 19         

Зелені ц ко 20         

п
ер

ев
ар

 

п
р

о
те

їн
у

 

Конц.корми ц 21         

Грубі ц 22       63,3  

Силос ц 23         

Коренеплоди ц 24         

Зелені ц 25         

Баланс 

посівів 

Зернові % 26         

Соняшник % 27         

Економічні 

показники 

Вартість тов. 

прод.росл. 

тис. 

грн 
28 17376 3299 6486 398 682 21249 2652 

 

Затрати на 

вир.прод.рос 

тис. 

грн 
29 11344 4552 6437 2631 682 17071 3776 

 

Вартість тов. 

прод.твар 

тис. 

грн 
30        

 

Затрати на 

вир.прод.тв. 

тис. 

грн 
31        

 

Прибуток F 
тис. 

грн 
 19658 -1252 19 -2223 0 4178 -1124 
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Продовження додатку М.4 

 

Концентровані Кормові 

В
сь

о
го

 п
о

сі
в
ів

 

Природні 

кормові 

угіддя 

Поголів’я тварин 
Баланс 

посівів 
О

зи
м

а 

п
ш

ен
и

ц
я
 

Я
ч

м
ін

ь
 

К
у

к
у

р
у

д
за

 

К
у

к
у

р
у

д
за

 

н
а 

си
л
о

с 

Трави 

П
ас

о
в
и

щ
а
 

С
іі

н
о

к
о

си
 

К
о

р
о

в
и

 

К
Р

С
  

н
а 

м
’я

со
 

З
ер

н
о

в
і 

С
о

н
я
ш

н
и

к
 

сі
н

о
 

зе
л
ен

а 

м
ас

а 

 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 Х16 Х17 Х18 Х19 Х20 Х21 

 3 226 164 317 246 670 6740 151  1350 1355   

1 1 1 1 1 1 1        

2        1      

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16 1429 1039 926       14,9 6,7   

17     381   33,6  12,6 5,1   

18    4594      8,6 6,4   

19              

20      7074  576  16,6 5,1   

21 115 109 67       1,68 1,69   

22      89,8  12,5  1,43 0,57   

23    328      0,97 0,71   

24              

25      1076  43,2  1,88 0,57   

26            40  

27             20 

28              

29              

30          48289 3993   

31          28631 13054   
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Продовження додатку М.4 

 

Товарна продукція 

тваринництва 
Економічні показники 

Р
іш

ен
н

я
 

О
б

м
еж

ен
н

я
 

Б
ал

ан
с
 

М
о

л
о

к
о

 

Я
л
о

в
и

ч
и

н
а
 

В
ар

ті
ст

ь
 

то
в
ар

н
о

ї.
 

п
р

о
д

у
к
ц

ії
 

р
о

сл
и

н
н

и
ц

 

З
ат

р
ат

и
 н

а 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв

о
 п

р
о

д
у

к
ц

ії
 

р
о

сл
и

н
н

и
ц

. 

В
ар

ті
ст

ь
 

то
в
ар

н
о

ї 

п
р

о
д

у
к
ц

ії
. 

тв
ар

и
н

н
и

ц
. 

З
ат

р
ат

и
 н

а 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв

о
п

р
о

д
у

к
ц

ії
 

тв
ар

и
н

н
и

ц
. 

 Х22 Х23 Х24 Х25 Х26 Х27    

 71567 4101 52143 46493 52282 43421    

          

1       7481 = 7481 

2       399 = 399 

3       662 = 662 

4       52122 > 118 

5       14128 > 3333 

6       27506 > 8849 

7       1304 > 4137 

8       1949 > -770 

9       24956 > 1108 

10       5115 > 3017 

11          

12 5300      71567 > 6044 

13  741     1556 > 2545 

14       1350 = 0 

15       1355 = 0 

16        ≤ 0 

17        ≤ 0 

18        ≤ 0 

19        ≤ 0 

20        ≤ 0 

21        ≤ 0 

22        ≤ 0 

23        ≤ 0 

24        ≤ 0 

25        ≤ 0 

26        ≤ 0 

27          

28 
  

52143    52143  
 

29    46493   46493   

30 
  

  52282  52282  
 

31      41685 41685   

 19658 -9061        

Джерело: власні дослідження. 
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Додаток Н 

 

Визначення екстремальних точок кривих на рисунках 

 
 

Рисунок 3.1: крива рівня рентабельності: y=181,6x2-176,18x+85,865; 

y'=363,2x-176,18=0; x1 =0.485; f(0,485)=43,135; y''(0,485)=363,2>0; значить 

точка є мінімумом; крива прибутку на 1 га: y=7,9661x2-1,7906x+2,764; y' 

=15,9322x-1,7906 =0; x1=0,112; f(0,112) =2,663; y''(0,112) =15,932>0, точка є 

мінімумом. 

Рисунок 3.2: крива рівня рентабельності:    y=-261,97 x2+305,55x-

36,381;     y'= -523,94x+305,55=0; x1=0,583; f(0,583)=52,714; y''(0,583)=-

523,94<0, точка є максимумом; крива прибутку на 1 га: y=-27,796+32,569x-

4,4084; y'=-55,592x+32,569= 0; x1 =0,586; f(0,586)=5,132; y''(0,586) =-

55,592<0 , точка є максимумом 

Рисунок 3.4: залежність зміни рентабельності є практично лінійною і 

не має екстремальних точок; крива зміни прибутку: функція y =-

49,06x2+61,72x-12,516; y'= -98,12x+61,272; -98,12x+61,272=0; x1=0,624; f 

(0,624)=6,615; y''=-98,12; y''(0,624) = -98,12<0 - значить точка x1=0,624 є 

точкою максимуму функції.  

Рисунок 3.5: крива зміни рівня рентабельності: функція y=-

87,488x2+101,03x+11,945;y'=-174,976x+101,03; -174,976x+101,03=0;  x1 = 

0,577;  f(0,577) = 41,112; y'' = -174,976; y''(0.577)=-174,976<0; крива зміни 

прибутку: функція y=-7,4148x2+9,9954x+1,3597; y'=-14,8296х+9,9954; -

14,8296x+9,9954=0; x1 = 0,674;  f(0,674)= 4,728; y''=-14,8296 <0 

Рисунок 3.6: крива зміни рівня рентабельності: функція y=363,83х2-

287,44х+92,846; y'=727,66x-287,44; 727,66x-287,44=0; x1=0,395; 

f(0,395)=36,074; y'' =727,66>0. крива зміни прибутку: функція y=44,372x2-

35,439x+10,67; y'=88,744x-35,439; 88,744x-35,439=0; x1=0,399; 

f(0,399)=3,594; y''= 88,744>0.   Мінімальний прибуток на 1 га від продукції 

тваринництва для підприємств IІІ групи становить 3,954 тис. грн при 

коефіцієнті спеціалізації 0,399. 

 
Джерело: власні дослідження. 
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Додаток О 

 
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

 

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

Економічні науки. 2014. Вип. 149. С. 100–105. (0,25 друк. арк.). 
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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 
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(0,37 друк. арк.). 
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13. Богданович О.А. Методологія моделювання спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва. Вісн. Харківського нац. технічного ун-
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досліджуваної проблеми, обробка і аналіз даних щодо спеціалізації 
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використання посівних площ та рівнем рентабельності виробництва окремих 
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Инновации. Креативность Лидерство: Современные ресурсы глобальной 

экономики: сб. трудов Междунар. экономического форума студентов, 
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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.). 
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Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

п/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 

Форма 

участі 

1 Міжнародний форум 

молодих вчених 

Ринкова трансформація 

економіки: стан, проблеми, 

перспективи 

Харків, ХНТУСГ, 

19-20 квітня 2007 р. 

очна 

2 Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

Ринкова трансформація 

економіки: стан, проблеми, 

перспективи 

Харків, ХНТУСГ, 

20-30 травня 2011 р. 

очна 

3 Міжнародний форум 

аграрної молоді 

Молодь і 

сільськогосподарська 

техніка в ХХІ столітті 

Харків, ХНТУСГ, 

20-30 травня 2011 р 

очна 

4 Міжнародна науково- 

практична 

конференція 

Органічне виробництво і 

продовольча безпека 

Житомир, ЖНАЕУ, 

19 квітня 2013 р. 

заочна 

5 Міжнародний 

економічний форум 

магістрантів і 

аспірантів 

Инновации. Креативность. 

Лидерство: Современные 

рессурсы глобальной 

экономики 

Омськ, Омський 

держав.університет , 

Омськ, 4-5 грудня 

2014 р. 

заочна 

6 Міжнародний форум 

аграрної молоді 

Молодь і 

сільськогосподарська 

техніка в ХХІ столітті 

Харків, ХНТУСГ, 3-

4 квітня 2014 р. 

очна 

7 Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

Современная наука: 

проблемы, инновации, 

решения 

Курськ, Курський 

інст. соц освіти, 27-

28 лютого 2014 р.  

заочна 

8 Міжнародна науково-

практична 

конференція 

Фізичні і комп’ютерні 

технології 

Харків, ХНЕУ, 

ім. С. Кузнеця, 24-25 

грудня 2015 р. 

очна 

9 Міжнародна науково-

практична 

конференція 

Фізичні і комп’ютерні 

технології 

Харків, ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 7-9 грудня 

2016 р. 

очна 

10 Міжнародна науково-

практична 

конференція 

Економ. потенціал аграр. 

сектору України: наукові 

підходи та практика  

Херсон, 

Херсонський ДАУ.  

6-7 квітня 2017 р. 

заочна 

11 Міжнародна науково-

практична 

конференція 

Ринкова трансформація 

економіки: стан, проблеми, 

перспективи 

Харків, ХНТУСГ; 7 

квітня 2017 р. 

очна 

12 Міжнародна науково-

практична 

конференція 

Сучасні проблеми 

економіки та фінансів 

Київ, КНЕУ ім. 

Вадима Гетьмана, 30 

жовтня 2018 р. 

заочна 

13 Міжнародна наукова 

конференція 

Корпоративне управління: 

стратегії, технології, 

процеси 

Лейпциг, 

Університет  26 

жовтня 2018 р. 

заочна 

14 Міжнародна науково-

практична 

конференція 

Сучасні методи підвищення 

ефективності використання 

економ. потенціалу у 

напрямку розвитку 

регіональної економіки 

Львів, ГО Львівська 

економічна 

фундація» 26 січня 

2019 р. 

заочна 
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