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ВСТУП 

 

Конкретизація теоретичних проблем щодо головних економічних кате-

горій набуває особливого значення. Прикладом є реальне використання в 

Україні такого поняття, як “витрати”, яке є похідним від поняття “вартість”. 

У спеціальних економічних і бухгалтерських виданнях триває дискусія щодо 

порядку калькуляції собівартості продукції та логічності включення певних 

елементів до складу витрат. Окремою є проблема існування паралельно двох 

видів бухгалтерського обліку: податкового та звичайного. Все це свідчить 

про те, що дискусійність питань політичної економії безпосередньо впливає 

на невизначеність у роботі державних установ під час розробки відповідних 

нормативних документів і створює проблеми конкретним підприємствам.  

У ринковій економіці головною засадою існування кожного окремого 

товаровиробника вважається його конкурентоспроможність. Одним із 

центральних моментів при цьому є підвищення ефективності й оптимізації 

витрат суб’єктів господарювання. Це відповідно потребує розробки 

принципів і методів їх формування із застосуванням новітніх економічних 

технологій. Витрати підприємства залежать від рівня та ступеня 

використання ресурсів підприємства, а також вони є матеріальним 

віддзеркаленням відносин суб’єктів господарювання. 

Актуальність вирішення зазначених проблем в останній час ще більш 

загострюється. Це зумовлено тією обставиною, що протягом 2008 – 2011 рр. 

відбувалося постійне зростання цін на сировину та матеріали. Отже, одним з 

основних джерел підвищення прибутковості діяльності підприємств є 

оптимізація витрат. 

Фундаментально-теоретичні розробки в області формування витрат і 

теорії вартості були здійснені у працях таких учених, як У. Петті, Ф. Кене, 

А. Сміт, К. Маркс, Д. Рікардо, А. Маршалл, К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-

Баверк, Д. Кейнс, Д. Хікс та ін. 

Питання, пов’язані з теорією та практикою формування витрат, 
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підвищення їх ефективності на сучасному етапі розвитку 

сільськогосподарського виробництва знайшли своє відображення в наукових 

працях таких учених, як: В.Г. Андрійчук, І.М. Бойчик, О.М. Варченко, 

М.Г. Грещак, А.С. Даниленко, С.І. Дем’яненко, М.Я. Дем’яненко, 

О.С. Коцюба, О.О. Красноруцький, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, 

П.М. Макаренко, О.В. Олійник, І.В. Охріменко, Б.Й. Пасхавер,          

Ю.С. Цал-Цалко, О.М. Шпичак, О.Г. Шпикуляк, О.В. Шубравська та ін. 

Незважаючи на всю важливість здійснених досліджень, окремі аспекти 

проблеми формування витрат у сільськогосподарських підприємствах 

потребують подальшого розгляду. Зокрема, це стосується уточнення 

класифікації витрат і понятійного апарату, впливу розміру підприємств, 

природно-кліматичних умов України на рівень та ефективність витрат, 

взаємозв’язку прибутковості виробництва з інтенсивністю і розміром 

підприємства тощо. Все це зумовлює актуальність проведеного дослідження. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ 

 

1.1. Поняття та зміст витрат як економічної категорії 

 

Перші уявлення про витрати виробництва мають корені у глибокій 

давнині (V-IV ст. до н. е.) і пов’язані з іменами видатних філософів - 

Аристотеля, Ксенофонта, Демосфена [96]. Як зазначає Й. Шумпетер у своїй 

фундаментальній праці “Історія економічного аналізу”, Аристотель не тільки 

розрізняв споживчу вартість і мінову вартість, а й допускав, що мінова 

якимсь чином отримується зі споживчої [236, с.124]. Науковий зміст поняття 

вперше почав вимальовуватися значно пізніше лише у ХVІІ ст. Це пов’язано 

в першу чергу з ім’ям геніального й оригінального дослідника - економіста 

У. Петті [28, с. 12]. Він поставив проблему економічного закону, довів 

необхідність його точного кількісного вираження [28, с. 431]. За Петті, 

джерелом вартості є праця; товари дорівнюють один одному за вартістю, 

оскільки в них міститься однакова кількість праці [28, с.165]. Це було 

відкриттям, що проклало шлях до розуміння того, чим визначається величина 

витрат виробництва.  

У. Петті сформулював положення, що додаткова вартість є частиною 

продукту, яка залишається після відрахування витрат виробництва. 

Розрахунки, що показують, як реалізувати дане положення, були виконані 

У. Петті на прикладі зерна. Застосований дослідником методичний прийом 

орієнтований на той продукт, виробництво якого в сільському господарстві 

займало домінуюче положення. Уся сума витрат зводилася до витрат на 

насіння та витрат на оплату праці працівника, який виробляє зерно. Але 

навіть для того часу такий підхід не можна визнати коректним, оскільки не 

враховувалися інші елементи витрат (робоча тяглова сила, інвентар тощо).  

Значно більш послідовним, з погляду обчислення величини витрат 

виробництва в їх сучасному розумінні, був представник французької 
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класичної політекономії Ф. Кене [71, с. 45]. Які ж нові положення були ним 

висунуті? По-перше, під витратами Кене розумів “витрати праці, затрачені на 

культуру, та інші витрати, необхідні для застосування цієї культури [80, с. 

519]
1
. По-друге, Кене обчислив витрати виробництва та визначив різницю 

між вартістю виробленої продукції та іншими витратами. В історії 

політекономії це була перша спроба обчислити чистий продукт (додатковий 

продукт) [28, с. 446]. Ф. Кене також висловив думку, що дохід капіталіста, як 

і заробітна плата робітника, має входити у витрати виробництва. Таким був 

його погляд не тільки на промислове виробництво, де, на думку фізіократів, 

взагалі не створювався додатковий продукт, а й на сільське господарство. 

Кене писав, що й у цій галузі чистий продукт цілком надходить 

земельним власникам, а фермери не одержують жодної його частки, вони, як 

і їх наймані робітники, одержують заробітну плату, яка також входить у 

витрати виробництва. Отже, доходи фермерів, які капіталістично ведуть 

виробництво, Кене відносив не до додаткового, а до необхідного продукту. 

Така позиція дала привід К. Марксу стверджувати, що у фізіократів пекучим 

спірним питанням було не те, яка праця створює вартість, а те, яка праця 

створює додаткову вартість [104, с. 43]. І в сучасних умовах дана проблема є 

якщо не пекучою, то принаймні такою, яка не одержить остаточного 

розв’язання стосовно калькулювання собівартості сільськогосподарської 

продукції [135, с. 288]. 

До популяризації економічного вчення К. Маркса багато зусиль доклав 

С. Подолинський. Він розумів, що головне в ньому – теорія додаткової 

вартості. Саме тому вже в перших своїх дослідженнях він приділяє цій 

категорії особливу увагу. Як писав сам С. Подолинський, його брошура “Про 

бідність” є спробою викласти в популярній формі теорію додаткової вартості 

і механізм капіталістичної експлуатації за допомогою прикладів, узятих із 

сільського господарства й цукрової промисловості України. У викладі і 

                                                 
1
 Кенэ Ф. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ - М., 1960. - 630 с. 
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трактуванні багатьох категорій економічного вчення К. Маркса 

С. Подолинський був часто непослідовним, а інколи допускав і суттєві 

помилки. Проте його діяльність сприяла ознайомленню широких кіл 

української громадськості з економічним ученням Маркса. Як фахівець у 

галузі природничих наук, С. Подолинський і в них шукав доказів 

неминучості соціалізму. Так, ним було зроблено спробу “погодити додаткову 

працю з панівними фізичними теоріями”. У статті “Праця людини та її 

відношення до розподілу енергії”, що була опублікована 1880 р. у журналі 

“Слово”, а також у кількох зарубіжних виданнях, С. Подолинський намагався 

знайти природничо-наукові основи соціалізму. Цією працею вчений 

Подолинський набагато випередив свій час. У цій праці він розкрив 

енергетичні відмінності органічної та не органічної природи, проаналізував 

відношення, які існують між працею людини та розподілом енергії на 

поверхні Землі, розвинув “вчення про енергії, її види, їх взаємне 

перетворення та розсіювання”. 

С. Подолинський, керуючись постулатом про єдність сили та кількісну 

сталість енергії, писав, що енергія всесвіту – величина постійна, але вона 

нерівномірно розподіляється у різних частинах всесвіту. Автор стверджує, 

що в енергетичному бюджеті поверхні Землі все менше відіграє роль її 

внутрішня енергія та поступово зменшується кількість сонячної енергії; тому 

необхідно забезпечити збереження енергії, або перетворення постійної 

енергії (тепла) у вищу форму, яка спроможна перетворитися у механічний 

рух. На розподіл енергії має вплив людська праця: саме вона обумовлює 

накопичення енергії, яка перебуває у розпорядженні людства. Вчений 

Подолинський вказав на суперечність визначень праці, які давали такі 

економісти, як Кене, Сміт, Сісмонді, Сей та ін. Подолинський дає нове 

природничо-наукове визначення праці. “Праця, – пише він, – є таке 

споживання механічної та психічної роботи, що нагромаджена в організмі, 

яке є результатом збільшення кількості перетворюваної енергії на земній 

поверхні”. Отже, за Подолинським, праця дає можливість накопичувати 
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додаткову енергію на Землі, або запобігати її розсіюванню. Найліпшим 

видом корисної праці він називає землеробство [138]. 

Як підкреслює О.М. Шпичак, теорія С. Подолинського тісно пов’язана 

з теорією В.І. Вернадського та О.Л. Чижевського [231]. Він підкреслює, що 

енергія надходить від Сонця, яке щорічно виробляє приблизно 65-100 т на 

кожну людину живої речовини. Крім того, сама людина також створена з 

енергії Сонця. Безумовно, це важливі чинники у формуванні результатів 

господарювання, особливо в галузі рослинництва. Вони також у тій чи іншій 

мірі можуть визначати ефективність витрат. 

Що стосується поглядів сучасних дослідників, то вони нарікають Кене 

за ототожнення вартості та витрат виробництва. Для цього є підстави, 

особливо якщо йдеться про сільське господарство, де зовсім чітким має бути 

не тільки якісне, а й кількісне розходження цих категорій [28, с. 453]. Але 

нарікання з позицій послідовних прихильників Маркса є правомірним лише 

до певної межі. Якщо величина даної споживчої вартості визначається лише 

кількістю праці, або кількістю робочого часу, суспільно необхідного для її 

виготовлення [148, с. 48], то витрати виробництва, які залежать тільки від 

продуктивної сили праці (їх К. Маркс називав дійсними витратами 

виробництва товару), у цьому розумінні дорівнюють вартості товару. Це 

визначення витрат виробництва, іманентних витрат виробництва товару, які 

дорівнюють його вартості, тобто дорівнюють необхідній для виробництва 

товару загальній сумі робочого часу (уречевленого та безпосереднього), 

висловлює основну умову виробництва [107, с. 78]. 

В умовах товарного виробництва витрати виробництва (маються на 

увазі загальні витрати виробництва) виражаються у вартісній формі. Звісно, 

загальні витрати виробництва і вартість – два самостійних поняття, визнати 

їх однаковими було б неправильно. Вартість – це конкретний загальний 

спосіб вираження витрат праці. Але, як бачимо, і сам К. Маркс припускав 

кількісний збіг величини витрат виробництва і вартості. 

Істотний внесок свого часу було зроблено представниками трудової 
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теорії вартості, зокрема К. Марксом у третьому томі “Капіталу”. Він 

розглядав капіталістичні витрати виробництва як затрати капіталіста-

підприємця на заробітну плату, матеріали, сировину, пальне, амортизацію 

засобів праці та ін. Тобто витрати виробництва — це сума затрат минулої 

(уречевленої) та частки живої праці, яка необхідна для виготовлення певного 

виду товару потрібної якості при досягнутому рівні розвитку виробництва. За 

Марксом, капіталістичні витрати виробництва є відокремленою часткою 

суспільно необхідних витрат на виробництво товару (його вартості). 

Формулу вартості товару (W) він позначав: 

W = C + V + M, (1.1) 

де С — вартість спожитих засобів виробництва; 

V — вартість необхідного продукту (вартісний еквівалент заробітної 

плати); 

M – вартість додаткового продукту (приріст вартості щодо вартості 

необхідного продукту). 

Звідси формула капіталістичних витрат виробництва, яка має такий 

вигляд: 

К = С + V,  (1.2) 

де К — капітал, авансований підприємцем у виробництво. 

Але Маркс розрізняв авансовані затрати капіталу і виокремлював їх від 

поточних витрат виробництва. Останні — це витрати на виробництво даної 

готової продукції на відміну від одноразових затрат, пов’язаних з 

авансуванням капіталу, який потрібний для первісної організації 

виробничого процесу. 

Важливим науковим доробком для подальшого дослідження цієї 

проблеми економічною наукою стало поєднання елементів С і V в одній 

категорії “витрати виробництва”. При цьому слід враховувати, що мета 

дослідження в автора “Капіталу” була специфічною. Вона пов’язувалася з 

його наміром всебічно розкрити особливості найманої праці, вираженої в 
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категорії “капіталістичні витрати виробництва”. 

Марксова теорія витрат виробництва є конкретизацією аналізу процесу 

створення вартості, котру, як уже зазначалося, він трактував як результат 

суспільно необхідної праці, втіленої в товарі. З усіх сукупних затрат Маркс 

виокремлював витрати на виробництво товарів. Крім них, він також 

аналізував і витрати, пов’язані з реалізацією товару. Це — витрати обігу, які 

поділяються на чисті, пов’язані безпосередньо з купівлею-продажем 

(заробітна плата працівників торгівлі, утримання торгових приміщень, 

реклама тощо) та додаткові затрати (на транспортування, упаковку, 

фасування та ін.). Маркс виходив з того, що вартість товару утворюють 

витрати виробництва і ті витрати обігу, котрі фактично являють собою 

продовження процесу виробництва у сфері обігу, тобто додаткові витрати. 

При дослідженні витрат виробництва Маркс перейшов потім і до іншої 

проблеми — аналізу утворення середньої норми прибутку на рівновеликий 

капітал [107]. 

Західні дослідники (в т. ч. й сучасні) розглядають витрати виробництва 

під кутом зору підприємця-господарника. Розв’язанням теоретичних завдань 

щодо обґрунтування оптимальної стратегії фірми досягається ще одна мета, 

яку свого часу відмітив К. Маркс, — обґрунтувати принцип одержання 

рівного доходу на кожну грошову одиницю (долар, франк, марку і т. п.), 

вкладену в будь-який фактор виробництва. Таким чином, сучасні дослідники 

ринкового господарства отримали той самий результат — утворення 

середньої норми прибутку. При цьому політична економія зблизилася з 

математикою, де часто трапляються випадки розв’язання однієї і тієї ж задачі 

різними способами. 

У ринковій (капіталістичній) економіці соціально-економічна сутність 

витрат виробництва виявляється в тому, що вони відображають економічні 

відносини між господарюючими суб’єктами не просто з приводу затрат праці 

(уречевленої та живої) на виготовлення продукції, а власне — відносини з 

приводу витрат капіталу. Адже він акумулює всі чинники виробництва. 
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За умов соціально орієнтованої ринкової економіки завдяки її 

демократизації, застосуванню акціонерних і партнерських форм 

господарювання поступово “нівелюється” протистояння між працею і 

капіталом [107].  

Розглядаючи загальну природу витрат виробництва, К. Макконнелл і 

С. Брю підкреслюють, що розуміння економічних витрат виробництва 

базується на факті рідкості ресурсів і можливості їх альтернативного 

використання. Але все ж таки економічні витрати виробництва будь-якого 

ресурсу, вибраного для виробництва товару, дорівнюють його вартості при 

найкращому із всіх можливих варіантів використання [101]. 

А. Сміт, який є центральною фігурою класичної політичної економії, 

фактично перейняв погляди Ф. Кене на категорію вартості. Він підкреслював, 

що вартість будь-якого товару для особи, яка володіє ним, має на меті не 

використовувати його або особисто споживати, а обмінювати на інші речі, 

дорівнює кількості праці, яку він може купити на нього або отримати у своє 

розпорядження. Таким чином, праця являє собою дійсне мірило мінової 

вартості всіх товарів [9, с. 38]. Він виділяв також фактичну та номінальну 

вартість товару: дійсна визначається кількістю витраченої праці, номінальна 

– ціною, за якою продається товар; самим А. Смітом було зроблене важливе 

уточнення: в ціні хліба одна її частка іде на оплату ренти землевласника, 

друга – на заробітну плату або утримання робітників і робочої худоби, 

зайнятих у виробництві хліба, третя є прибутком фермера [167, с. 52]. Ця 

позиція була фактично домінуючою в економічній науці протягом понад ста 

років. 

Окремі уточнення смітовських категорій вартості зробив Д. Рікардо 

[148, с. 40]. Хоч слід одразу відзначити, що він був твердим прихильником 

саме трудової теорії вартості. У той же час позиція Д. Рікардо полягала в 

тому, що мінову вартість товару поряд з кількістю й якістю праці визначає 

також його рідкість; на рівень цін товару поряд з витратами праці впливає 

праця уречевлена, тобто праця, витрачена на засоби, інструменти та споруди, 
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які сприяють цій праці. Це було зроблено вперше, і сьогодні з цією точкою 

зору згодні всі економічні школи. Слід зазначити, що в той період поняття 

вартості та ціни товару фактично ототожнювалися, але і вимагали пояснень. 

Такі пояснення були дані К. Марксом на принципах його трудової теорії 

вартості. Ця теорія фактично стала базою для створення теорії додаткової 

вартості, яку ми не будемо розглядати. К. Маркс повністю поділяв погляди 

Ф. Кене та А. Сміта щодо обміну товарів між собою залежно від кількості 

витраченої на них праці. Однак він ввів поняття “суспільно необхідний 

робочий час” та “середній у даний час рівень вміння та інтенсивності праці”. 

Але це не було принциповим уточненням. К. Маркс критикував А. Сміта за 

однобокі трактування суспільного продукту або з позиції конкретної праці (в 

цьому випадку річний суспільний продукт виступав як вся сума вироблених 

за рік споживчих вартостей), або з позиції абстрактної праці (з цієї точки 

зору суспільний продукт виступав у Сміта як новостворена вартість) [116, с. 

421]. 

Щодо співвідношення ціни та вартості виробництва, то ціна 

розглядалася як категорія вторинна відносно первинної вартості. При цьому 

ціна повинна збільшувати величину вартості на середню норму прибутку. 

Сам Маркс зазначав: ціна виробництва товару дорівнює витратам на його 

виробництво плюс приєднаний до них прибуток, розрахований у відсотках 

відповідно до загальної норми прибутку, іншими словами: ціна товару 

дорівнює витратам на його виробництво плюс середній прибуток [106, с. 

164]. 

Т.Р. Мальтус у трудовій теорії вартості протиставив видозмінений 

варіант одного з трактувань вартості А. Сміта. Він визначив вартість працею, 

що купується на даний товар. Вартість пропорційна витратам виробництва, 

до яких учений зараховував витрати живої й уречевленої праці та прибуток 

на авансований капітал. Таким чином, Т.Р. Мальтус включав прибуток 

безпосередньо у вартість товару разом з працею та вважав його незалежним 

від праці. Прибуток він визнавав номінальною надбавкою до ціни товару, а 
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сферу обігу — такою, де цей надлишок з'являється за рахунок продажу 

товару дорожче від вартості. Із цього випливало, що кожен, хто вигравав би 

як продавець, одразу втрачав би як покупець, тобто прибуток завжди 

лишається нереалізованим. Вирішення проблеми реалізації Т.Р. Мальтус 

вбачав в існуванні непродуктивних верств населення (землевласників, 

чиновників та ін.), які купують, нічого не виробляючи, і уможливлюють 

отримання прибутку капіталістами [77].  

Наприкінці XIX ст. з’явилися нові концепції витрат. У маржиналістів 

(К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк) витрати виглядають як явище, яке 

базується на граничній корисності. Сума, яку виплачує підприємство за 

фактори виробництва, визначається граничною корисністю, яку мають з 

точки зору продавця. Видана в 1886 р. праця Е. Бем-Баверка “Основи теорії 

цінності господарських благ” [14] стала однією з найбільш важливих для 

розвитку теорії граничної корисності. Е. Бем-Баверк дав таке трактування 

поняття вартості: величина вартості матеріальних благ визначається 

важливістю тієї конкретної потреби, яка займає останнє місце в ряді потреб, 

що задовольняються всім наявним запасом матеріальних благ даного роду. І 

далі сформулював закон цінності матеріальних благ: цінність речі 

вимірюється величиною граничної корисності цієї речі [7, с. 40].  

Розглядаючи погляди Е. Бем-Баверка, слід також зазначити, що він 

приділяв принципову увагу розмежуванню понять “корисність” і “вартість”: 

корисність він вважав нижчою, а вартість вищою формою з точки зору 

людського благополуччя; будь-яка річ може отримати вартість лише за умови 

її рідкості.  

Однак у деяких випадках цю граничну корисність і, відповідно, 

альтернативні витрати певного ресурсу досить важко визначити, тому часто 

взагалі відмовляються від її обчислення з огляду на економію праці. За умов 

досконалої конкуренції на ринку чинників виробництва, яка автоматично 

передбачає найвигідніше використання ресурсів, доцільно спрощено 

вважати, що діючі на ринку ціни відображають їх граничну корисність. 



15 

 

Поняття витрат, що утворюють вартість, також було відзначено 

Е. Шмаленбахом [240]. 

Значний вплив на сучасні теорії вартості і ціни справляє неокласична 

теорія англійського економіста кінця XIX - початку XX ст. А. Маршалла. 

Відкинувши принцип монізму у з'ясуванні джерела вартості, він поєднав 

теорію класиків політекономії про визначальну роль витрат виробництва з 

теоріями граничної корисності, попиту і пропозиції у формуванні і русі цін. 

Ринкову ціну він розглядав як результат перетинання ціни попиту, 

обумовленої найбільшою граничною корисністю, і ціни пропозиції, 

обумовленої найбільшими граничними витратами. Його славнозвісні “леза 

ножиць” є образною характеристикою двокритеріальної сутності вартості 

товару: “Ми могли б з однаковою підставою сперечатися про те, регулюється 

вартість корисністю чи витратами виробництва, як і про те, верхнє чи нижнє 

лезо ножиць розрізає клапоть паперу. Дійсно, коли одне лезо утримується в 

нерухомому стані, а різка паперу відбувається за допомогою іншого леза, ми 

можемо, як слід не подумавши, стверджувати, що ріже папер саме друге лезо, 

однак таке твердження не є зовсім точним і виправдати його можна лише 

простою популярністю, а не суворо науковим описом цього процесу” [109, 

с.54]
1
. Звідси позиція А. Маршалла зрозуміла, два фактора (корисність і 

витрати виробництва) в рівній мірі становлять вартість (ціну) блага.  

Однак треба відмітити, що по суті подібне тлумачення, але на 46 років 

раніше, було зроблено Ф. Енгельсом. Він стверджував, що про реальну суть 

вартості було багато суперечностей між англійцями, які тлумачили витрати 

виробництва виражені реальною вартістю, і французом Сеєм, що тлумачив 

цю вартість, яка вимірюється корисністю речі. Ця суперечка затягнулася з 

початку минулого століття й так і не прийшла до завершення. Вартість речі 

включає в себе два фактора – вартість є відношенням витрат виробництва до 

корисності [194]. 
                                                 
1
 Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. - М.: Прогресс, 1993. – 

414 с. 
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Як бачимо, погляди відносно факторів, що визначають вартість (ціну) 

товару, між Ф. Енгельсом и А. Маршаллом збігаються. Розбіжність 

виявилася лише в розумінні характера взаємозвязку цих двох факторів між 

собою. Якщо А. Маршалл розглядав ці два фактори як тотожні, то Ф. Енгельс 

тримався зовсім іншої точки зору. На його думку, між корисністю і 

витратами виробництва існує причинно-наслідковий зв'язок, оскільки 

вартість є відношенням витрат виробництва до корисності [194]. 

А. Маршалл вважав, що в умовах конкуренції питомі витрати з 

укрупненням виробництва або знижуються, або розвиваються паралельно, 

але тільки не випереджають темп росту обсягу виробництва продукції. 

Згодом мікроекономічна теорія висунула більш достовірні методичні 

рішення проблеми оптимізації виробництва та розмірів підприємств. З 

іншого боку, поділяючи витрати виробництва на постійні та змінні, 

А. Маршалл переконливо показав, що протягом тривалого періоду постійні 

витрати стають змінними. На його погляд, основним мотивом, який змушує 

фірму залишити ринок, є те, що її витрати перевищують рівень ринкової 

ціни. 

Спробуємо більш наглядно представити проаналізовані погляди 

дослідників та їх відношення до категорії “вартості” схематично (табл. 1.1). 

У XX ст. відбулася еволюція теорії вартості. По-перше, в країнах ринкової 

економіки розробці теорій вартості перестали надавати тієї вирішальної ролі, 

яку вона мала в XVIII-XIX ст. Це пов'язано з утвердженням підприємницької 

ринкової системи і поворотом представників економічної думки країн; 

розвинутої ринкової економіки до розробки переважно теорії ціни як 

категорії, яка знаходиться на поверхні економічного життя і найтісніше 

пов'язана з господарським механізмом. У результаті такого повороту 

розробка теорії вартості відійшла на другий план, а на перший вийшла 

розробка саме теорії ціни. Спочатку таке дослідження велось на мікрорівні, а 

з 30-х років XX ст. під впливом економічної теорії Дж. М. Кейнса та у 

відповідь на об'єктивні реалії економічних потрясінь у ринковій економіці  
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Таблиця 1.1 

Трактування поняття “вартість” школами політичної економії 

Докласична школа (V-IV ст. до н. е.) 

Аристотель - розрізняв споживчу вартість і мінову вартість, та допускав, що 

мінова якимсь чином отримується зі споживчої. 

Уільям 

Петті 

- джерелом вартості є праця; товари дорівнюють один одному за 

вартістю, оскільки в них міститься однакова кількість праці. 

Франсуа 

Кене 

- під витратами розумів витрати праці, затрачені на культуру, та інші 

витрати, необхідні для застосування цієї культури.Обчислив витрати 

виробництва та визначив різницю між вартістю виробленої продукції й 

іншими витратами. 

Класична школа (перша половина XIX ст.) 

Адам Сміт - вартість будь-якого товару для особи, яка володіє ним, має на меті 

не використовувати його або особисто споживати, а обмінювати на інші 

речі, і це дорівнює кількості праці, яку він може купити на нього або 

отримати у своє розпорядження.  

Карл Маркс - вартість – це конкретний загальний спосіб вираження витрат праці. 

Витрати виробництва у власному розумінні (економічному, 

капіталістичному) є вартість авансованого капіталу плюс вартість 

середнього прибутку. 

Давід  

Рікардо 

- був твердим прихильником саме трудової теорії вартості, та стверджував, 

що мінову вартість товару поряд з кількістю й якістю праці визначає також 

його рідкість; на рівень цін товару поряд з витратами праці впливає праця 

уречевлена, тобто праця, витрачена на засоби, інструменти та споруди, які 

сприяють цій праці. 

Томас  

Роберт 

Мальтус 

- трудовій теорії вартості протиставив видозмінений варіант одного з 

трактувань вартості А. Сміта. Визначив вартість працею, що купується на 

даний товар. Вартість пропорційна витратам виробництва, до яких учений 

зараховував витрати живої й уречевленої праці та прибуток на авансований 

капітал. 

Неокласична школа (кінець ХІХ початок ХХ ст.) 

Альфред 

Маршалл 
- його славнозвісні “леза ножиць” є образною характеристикою 

двокритеріальної сутності вартості товару: “Ми могли б з однаковою 

підставою сперечатися про те, регулюється вартість корисністю чи 

витратами виробництва, як і про те, верхнє чи нижнє лезо ножиць розрізає 

клапоть паперу”. 

Карл Мен-

гер, Фрідріх 

Візер, Ейген 

Бем-Баверк 

- вартість товару вони визначають граничною корисністю. Е. Бем-

Баверк приділяв принципову увагу розмежуванню понять “корисність” і 

“вартість”: корисність він вважав нижчою, а вартість вищою формою з 

точки зору людського благополуччя; будь-яка річ може отримати вартість 

лише за умови її рідкості.  

Альтернативна (кенсіанська) школа (ХХ ст. ) 

Джон Кейнс - запропонував таку структуру витрат: витрати використання, 

додаткові витрати, витрати ризику, витрати на сплату відсотків. 

Джон Хікс  - відмовився від використання принципу граничної корисності, 

аргументуючи це тим, що сукупна вартість речі довільна і не може бути 

оцінена через граничні параметри і змінив цей принцип – принципом 

граничної норми заміщення.  

*Джерело: узагальнено автором 
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поширилося і на макрорівень. По-друге, на мікрорівні економіки отримали 

розвиток теорії не лише досконалої (вільної) конкуренції, а й теорії 

недосконалої (обмеженої) конкуренції (Е. Чемберлін, Дж. Робінсон), які 

досліджували ціноутворення в умовах обмеженої конкуренції. По-третє, на 

відміну від класичної і марксистської теорії вартості, функціональна теорія 

висунула на перше місце внесок кожного елемента відтворювального 

процесу (живої і втіленої в засобах виробництва праці, природних ресурсів) у 

виробництво і добробут людини. 

Слід підкреслити, що теорія вартості не є центральним елементом 

економічної теорії Д. Кейнса. У той же час їй присвячено окремий розділ у 

його відомій праці “Загальна теорія зайнятості, відсотка та грошей” [79, с.73]. 

Учений наводить формулу витрат підприємця: 

A1+(G’-B’)-G,       (1.3) 

де A1 – сума покупок даного підприємця в інших підприємців; 

G – фактична цінність його капітального обладнання в кінці періоду; 

G’ – цінність, яку це обладнання могло мати в кінці періоду, якщо 

підприємець утримався від використання свого капітального обладнання і 

витратив оптимальну суму; 

B’- на його технічне обслуговування і покращення [79, с. 67].  

Далі різниця G - (G’-B’) являє собою не що інше як збільшення 

цінності капітального обладнання в порівнянні з його чистою вартістю і 

фактично дорівнює політичним інвестиціям – (І). Таким чином, перше 

рівняння можна переписати як А1- І.  

Аналізуючи ці рівняння, автор відмічає що “...для визначення витрат 

використання слід розрахувати дисконтовану величину в майбутньому 

додаткового очікуваного доходу, який би міг бути отриманий пізніше, якщо 

обладнання не було використано в теперішній час. Вказана сума повинна 

бути щонайменш рівна дисконтованій на сьогоднішній день очікуваній 

економії, пов'язаної з тим, що відмова від поточного використання 

капітального обладнання дозволяє “висунути” термін заміни старого 
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обладнання новим, однак вона може і перевищувати розміри такої економії” 

[79, с.73]
1
. Д. Кейнс запропонував таку структуру витрат: витрати 

використання, додаткові витрати, витрати ризику, витрати на сплату 

відсотків.  

Д. Хікс у фундаментальній праці “Вартість і капітал” [190], виданій у 

1939 р., визначає поняття “вартість”, почавши з критики методичних підходів 

А. Маршалла, який залишив без відповіді два запитання: що являє собою та 

“корисність”, яку максимізує споживач? Яке точне підґрунтя закону 

граничної корисності? [190, с. 39]. Хікс вважав що ці запитання знайшли 

відповідь у роботі В. Паретто “Трактат із загальної соціології”, де автор 

аналізує вибір користувача через аналіз кривих байдужності: відповідно до 

теорії А. Маршалла, для визначення кількості товарів, які індивід купує за 

заданою ціною, слід знати поверхню корисності, теорія ж Паретто припускає 

тільки, що слід знати, його карту байдужості [190, с. 40]. Віддаючи належне 

теоретичному підходу Паретто, Хікс зазначає, що для подальшого руху 

вперед необхідні нові підходи до аналізу теорії вартості. При цьому в першу 

чергу слід відмовитися від кількісного виміру корисності, оскільки його 

неможливо вивести з аналізу карт байдужості.  

Розв’язання проблеми Хікс бачив у методичних підходах, розроблених 

російським математиком та економістом Є. Слуцьким і надрукованих ним у 

1915 р. в одному італійському маловідомому журналі. У подальшому ця 

робота була перекладена на російську мову [28]. Хікс відмовився від 

використання принципу граничної корисності, аргументуючи це тим, що 

сукупна вартість речі довільна і не може бути оцінена через граничні 

параметри. Він запропонував замінити цей принцип – принципом граничної 

норми заміщення. У подальшому було здійснено аналіз ефекту заміщення й 

ефекту доходу, тобто було використано принцип, запропонований Є. 

Слуцьким. 

                                                 
1
Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег / Д. Кейнс - М., 2002. – 290 с. 
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Завершуючи стислий огляд історичних підходів до теорії витрат, не 

можна не згадати інституціональну теорію витрат, представлену у 

Дж. К. Кларка. Популярність отримала теорія трансакційних витрат, 

пов’язаних з обігом (витрати на реалізацію товару, рекламу тощо). 

Засновником цієї теорії вважається Р. Коуз. 

Таким чином, ми можемо констатувати, що розробка поняття 

“вартість” і похідного від неї поняття “витрати” є центральним моментом 

будь-якої економічної школи. В економічній науці, поки що не існує 

однозначного визначення даних понять.  

 

1.2. Погляди та підходи до класифікації витрат  

 

На сьогоднішній день немає однозначного визначення поняття 

“витрати”. Різні вчені-економісти по-різному тлумачать дане поняття. Але всі 

вони сходяться на думці про те, що визначення даного поняття є одним із 

елементів ефективного управління діяльністю підприємства. Оскільки 

правильне і чітке визначення категорії витрат є підґрунтям для максимізації 

прибутку, керівники підприємств повинні приділяти максимум уваги і зусиль 

для найбільш точного тлумачення даного поняття [181, с. 338]. 

Економічна енциклопедія подає таке визначення цього поняття: 

“Витрати – це виражені у грошовій формі витрати різних видів економічних 

ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) 

у процесі виробництва, обігу і розподілу продукції, товарів” [66, с. 203]
1
. 

Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, 

“валові витрати виробництва та обігу – сума будь-яких витрат платника 

податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснених як 

компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які виготовляються таким 

платником податку для їх подальшого використання у власній господарській 

                                                 
1
 Економічна енциклопедія / [відп.ред. С.В. Мочерний]. – К.: Академія, 2000. – Т.1– 864 с. 
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діяльності” [72, с. 10]
1
. Відповідно до цього закону, витрати групуються за 

такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, 

витрати на соціальні заходи, амортизація, інші витрати. 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” 

визначено витрати як “зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 

активів або збільшення зобов’язань, які приводять до зменшення власного 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками, за умови, що 

ці витрати можуть бути достовірно оцінені” [139, с. 135]
2
.  

На думку Ю.С. Цал-Цалко, “витратами визнаються або зменшенням 

активів або збільшенням зобов’язань, що призводять до зменшення власного 

капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його 

вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно оцінені” [193, с. 14]. У цього ж автора є також інше розуміння 

витрат, як сукупних витрат живої та уречевленої праці на виробництво 

продукції [193, с. 5]. Так, перше визначення є надто “бухгалтерським” і, крім 

того, не кожне збільшення зобов’язань може означати здійснення витрат, а 

друге визначення є досить загальним і не зовсім практичним, оскільки на 

сьогодні немає жодної конкретної методики визначення затрат саме живої та 

уречевленої праці. 

Колектив авторів А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило дають таке 

визначення цього поняття: витрати – це вартісне вираження абсолютної 

величини застосовано-спожитих ресурсів, необхідних для здійснення 

виробничо-господарської діяльності підприємства і досягнення ним 

поставленої мети [176]. 

Вважаємо, що не зовсім повним є визначення витрат, яке дають 

О.М. Гребешкова, М.Г. Грещак, О.С. Коцюба. На їх думку, “затрати ресурсів 

                                                 
1
 Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р., №283/97-ВР // 

Вісник податкової служби України –2001. – № 1 – 2. 
 
2
 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” // Бухгалтерія. 2000. – № 5. – 
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підприємства у грошовому вираженні для досягнення певної мети – це його 

витрати” [37, с. 95]. 

Так, А.В. Череп наголошує, що під витратами варто розуміти явні (фак-

тичні, розрахункові) витрати підприємства, а під затратами зменшення засо-

бів підприємства або збільшення його боргових зобов’язань у процесі госпо-

дарської діяльності [200]. 

Так, витрати на виробництво продукції краще подати сумою частини 

ресурсів, використаних для виробництва цієї продукції. Їх вираження може 

бути як у натуральному, так і у вартісному вигляді. Останній трапляється 

частіше. Якщо підходити до поняття витрат на основі вартісної оцінки, то 

витрати виражають частину вартості ресурсів, використаних у процесі 

одержання (виробництва) продукції. Інакше кажучи, до вартісних належать 

витрати в грошовій формі на матеріальні блага та послуги за певний 

розрахунковий період, необхідні для підготовки й здійснення виробничого 

процесу, а також реалізації його результатів. До них можна віднести й інші 

грошові видатки, наприклад, податки, що стосуються виробничої діяльності 

підприємств. Згідно з цим визначення, витрати складаються з поглинутої в 

певному виробничому періоді вартості організаційних, основних і 

додаткових чинників, необхідних для виробництва благ та їх продажу на 

ринку. 

В умовах ринкової економіки рівень витрат – основа для формування 

ціни і рентабельності виробництва. Для вирішення проблеми пошуку шляхів 

зниження витрат необхідно мати єдине розуміння їхнього складу і 

формування, тому важливе значення при цьому відіграє науково 

обґрунтована класифікація витрат на виробництво продукції. Важливість 

класифікації витрат потрібна для визначення вартості продукції та 

ціноутворення і визначення собівартості продукції, тобто локальних витрат. 

Велике значення класифікації витрат в управлінні ними і, перш за все, для 

здійснення калькуляції собівартості продукції для різних потреб 

управління [31, с. 270]. Вважається, що будь-яка класифікація містить деяку 
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умовність та має більш науковий характер, а її практичне значення викликає 

сумнів. Необхідно змінити цю думку, бо для формування фінансових 

результатів господарської діяльності підприємств важливо розуміти 

економічну природу витрат, які за своїм характером різні, а для цього 

потрібно вміти правильно їх класифікувати. Тому, на наш погляд, 

класифікація витрат дає змогу достовірно визначити величину витрат, 

встановити їхній зв’язок з обсягом виробництва, правильно й ефективно 

організувати аналіз і контроль витрачання ресурсів та призначене для інших 

цілей управління.  

Існують різні погляди стосовно класифікації витрат та поняття 

основного терміна “класифікація”. В економічній енциклопедії подано таке 

визначення терміна: “Класифікація – це розподіл об'єктів, понять, назв на 

класи, групи, розряди за спільною ознакою” 66, с. 764
1
. Що стосується саме 

класифікації витрат, то різні автори по-різному розглядають цей термін.  

П.С. Безруких трактує так: “Класифікація витрат – зведення всієї 

різноманітності витрат підприємства в нечисельнні й економічно 

обґрунтовані групи, які б вміщували окремі витрати між собою або однорідні 

за визначеними ознаками” 6, с. 62. 

В економічній літературі нема єдиної думки у питаннях щодо кількості 

класифікаційних ознак, обраних за основу для здійснення поділу витрат на 

виробництво. Така ситуація пояснюється різноманітністю внутрішньої 

структури витрат, що формують собівартість продукції. На нашу думку, 

важливо встановити не кількість ознак, а практичну і теоретичну значущість 

різних груп витрат, їхній вплив на формування, облік і аналіз собівартості 

продукції [179]. 

Досить детальну класифікацію витрат, яка може мати і практичне 

застосування, розробив Ю.С. Цал-Цалко. Проте й вона не позбавлена певних 

                                                 
1
Економічна енциклопедія в трьох томах / [відп. ред. С.В. Мочерний]. – К.: Академія, 

2000. – Т.1.– 864 с. 
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неясностей, і суперечливих моментів [193, с.16]. Так, автор змішує поняття 

витрат і втрат, які, однак, мають різну економічну природу. Крім того, 

витрати на збут продукції автор виділив із складу собівартості реалізованої 

продукції. Схема сама по собі недосконала за побудовою, оскільки окремі 

види витрат тут дублюються. До окремих статей витрат автор застосовує 

часовий підхід, до деяких – ні (розподілені і нерозподілені постійні витрати, 

наприклад). Разом з тим заслуговують на увагу пропозиції автора щодо 

виділення в структурі всіх витрат операційних і фінансових [193, с. 11]. 

Виділення таких груп як податок на прибуток і дивіденди є недоцільним, 

оскільки їх можна віднести до фінансових. Також слід приділити увагу 

інвестиційним та надзвичайним витратам, оскільки вони, в кінцевому 

підсумку, є витратами фінансів. Зрештою, в кінцевому підсумку, за вартісної 

оцінки всіх витрачених на виробництво продукції ресурсів, всі витрати 

можна умовно звести до фінансових. 

 Заслуговує на увагу класифікація витрат, розроблена російськими 

вченими під керівництвом Г.А. Краюхіна [184, с. 20], а також класифікація 

В.Г. Андрійчука [1, с. 126] та І.М. Бойчик [64, с.198; 14 с. 347]. Як і 

Ю.С. Цал-Цалко, вони наголошують на виділенні двох головних ознак при 

здійсненні такої класифікації: за економічними елементами і за 

калькуляційними статтями собівартості. Групування витрат за економічними 

елементами передбачає об’єднання окремих їх видів за ознакою їх 

однорідності, безвідносно до того, на що і як вони використовуються. За 

такого підходу можна виділити такі витрати: матеріальні, на оплату праці, 

відрахування на соціальні потреби, амортизація, інші (знос нематеріальних 

активів, орендна плата, обов’язкові страхові платежі, відсотки за банківські 

кредити, податки, відрахування у позабюджетні фонди, відрахування у 

ремонтний фонд, оплата послуг сторонніх організацій тощо). Але, оскільки 

мова йде про вартісну (грошову оцінку) використаних чинників виробництва 

(ресурсів), такий вид витрат як амортизація можна було б об’єднати із 

матеріальними витратами, адже по суті вони такими і є. Зате різні види 
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оплати податків і кредитів доцільно було б об’єднати в одну групу 

“фінансових” витрат, якщо виходити із засад підходу даних авторів до 

класифікації витрат. 

Така класифікація в певній мірі відповідає класифікації виробничих 

ресурсів, прийнятій в сільському господарстві, згідно з якою вони 

поділяються на матеріальні, нематеріальні, фінансові і трудові [61, с.24]. 

Хоча в такій класифікації ресурсів є певні недоліки – не можна погодитися з 

тим, що засоби механізації, автоматизації і електрифікації тощо слід віднести 

до групи нематеріальних ресурсів – аргумент, що вони “ніколи не 

перетворюються безпосередньо в кінцевий продукт рослинництва і 

тваринництва і не є їх “будівельним” матеріалом” [61, с. 25]. 

Виділення за даної класифікації групи матеріальних витрат має 

важливе значення з точки зору створення можливості застосування методів 

логістики для впорядкування на виробництві матеріальних потоків з метою 

зменшення величини цих витрат з розрахунку на одиницю кінцевої продукції 

[78, с. 37].  

Класифікація витрат виконує не лише формальну роль, а є також 

важливим інструментом для побудови системи управління витратами і 

створення відповідного механізму формування витрат та прийняття, на 

основі цього, оптимальних господарських рішень. Така класифікація 

необхідна для оцінки ступеня можливого впливу на ті чи інші витрати або 

ступеня впливу тих чи інших витрат на кінцеві результати діяльності 

підприємств. Як перший, так і другий з розглянутих поглядів відносно 

класифікації витрат може бути в цьому плані дуже важливим.  

Німецький вчений Г. Фандель вважає, що загальні витрати можна 

розділити на змінні і постійні. Так, вони можуть бути у валовому вимірі, а 

також у відносному – з розрахунку на одиницю продукції. Крім того, цей 

вчений виділяє такий вид витрат, як “граничні, які характеризують динаміку 
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їх функцій” [187, с. 299]
1
. Таку ж групу витрат визнає і Ю.С. Цал-Цалко [193, 

с. 18]. Граничні витрати як їх вид виділяються і в економіці США [184, с. 24]. 

Практично, це ті самі витрати, які С.І. Дем’яненко називає маржинальними – 

“це витрати, що виникають у зв’язку із змінами виробничих витрат, 

пов’язаними з приростом кожної додаткової одиниці продукції” [53, с. 15]
2
. 

Граничні витрати показують, як змінюються загальні витрати зі зміною 

обсягу виробництва на нескінченно малу величину. 

Поділ витрат на постійні і змінні зарубіжні автори просто 

абсолютизують і трактують універсально, вважаючи справедливим для всих 

випадків. Ф. Котлер, відмічає “…витрати фірми бувають двох видів – 

постійні і змінні. …Постійні витрати залишаються незмінними… Змінні 

витрати змінюються залежно від рівня виробництва…” [86, с. 363]
3
. Так само 

трактуються ці поняття і в сьомому виданні підручника “Сучасний бізнес”: 

“Виробництво товару пов’язане з двома видами витрат – постійними і 

змінними. На постійні витрати… не впливає кількість проданих товарів. 

…змінні витрати визначаються саме обсягом продажу”[168, с. 72]
4
. 

Вчений С.І. Дем’яненко також має схожу думку [53, с. 13]. Він вважає, 

що до постійних витрат належать амортизаційні відрахування, плата за 

землю, орендна плата, оплата праці постійних працівників, страхові платежі, 

накладні та інші витрати подібного характеру. Рівень постійних витрат – 

величина відносно стабільна протягом річного циклу виробництва продукції. 

Протягом короткотермінового періоду (року) ця величина є фіксованою і не 

змінюється. Вона не залежить від виробничих рішень у цьому періоді, а отже, 

не впливає на рівень прибутковості виробництва певного виду продукції. 

                                                 
1
Формування виробничого потенціалу та ринку засобів виробництва / [В.Г. Більський, 

П.А. Денисенко, В.В.Коврига та ін.]. – К.: Урожай, 1993. – 264с. 
 
2
Дем’яненко С.І. Формування виробничих витрат селянських (фермерських) господарств в 

умовах ринкової економіки / С.І. Дем’яненко. - К.: Урожай, 1994.- 152 с. 

 
3
Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М.: Прогресс, 1992. – 736 с. 

 

Современный бизнес: учебник в 2-х т. Т.2. / пер. с англ. – М.: Республика, 1995. – 497 с. 
4
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Розділяє  постійні і змінні витрати також і М.К. Пархомець [134,с. 249]. 

Змінні витрати на думку О.П. Крайник і З.В. Клепикової – “це затрати, 

сума яких змінюється пропорційно зміні обсягів виробництва. До них 

входять: сировина і матеріали, комплектувальні, заробітна плата виробничих 

робітників, паливо і енергія на технологічні потреби” [90]
1
. 

Змінні витрати пов’язані безпосередньо з обсягами виробництва 

агропромислової продукції. Саме аналіз змінних виробничих витрат має 

надзвичайно важливе значення і дає змогу приймати конкретні оперативні 

рішення, спрямовані на вдосконалення процесу виробництва, раціонального 

використання ресурсів. А це вже безпосередньо впливає на рівень 

собівартості та рентабельності у конкретній галузі. Недоліком підходу 

М.К. Пархомця до класифікації витрат є прирівнювання ним змінних витрат 

до експлуатаційних [134, с. 249], оскільки експлуатаційні витрати не 

вичерпують переліку всіх змінних витрат. Так, С.І. Дем’яненко стосовно 

змінних витрат справедливо зауважує, що вони мають можливість 

безпосереднього розподілу на конкретний вид продукції [53, с. 13]. 

На думку О.В. Олійника, “у сучасній економічній науці пошук точки 

беззбитковості сільськогосподарського виробництва пов'язаний із поділом 

витрат на постійні і змінні. Стосовно визначення постійних витрат науковці 

одностайно наголошують на тому, що їхня сума не залежить від кількості 

виготовленої продукції і вони є функцією часу” [125, с. 68]
2
. 

Так, В.Б. Моссаковський стверджує, що саме в промисловому 

виробництві витрати поділяють на дві групи (постійні і змінні), у 

рослинництві і тваринництві витрати поділяють на три групи: постійні, 

умовно змінні та змінні. Хоча й справедливо зауважує “у даному випадку не 

                                                 
1
Крайник О.П. Фінансовий менеджмент / О.П. Крайник, З.В. Клепикова. – К.: Дакор, 2001. 

– С.18. 

 
2
 Олійник О.В., Методичні підходи визначення беззбиткового обсягу виробництва сільсь-

когосподарської продукції / О.В. Олійник, І.О. Олійник // Економіка АПК. – 2008. - № 2, 

С.61-68. 
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слід вести мову про назву окремих видів витрат, а про те, які фактори 

впливають на їх величину” [120, с. 78]
1
. 

Таким чином, змінні витрати в більшій мірі є об’єктом регулювання 

економічних параметрів виробництва з метою підвищення його 

ефективності, ніж постійні витрати. Тобто постійні витрати треба розглядати 

як об’єкт регулювання лише у довгостроковому періоді. Не випадково 

С.І. Дем’яненко вказує на те, що “регулюванням змінних витрат можна 

досягти максимуму прибутку, а також приймати ефективні виробничі 

рішення” [52, с. 202]
2
. Якщо ціна на продукцію перевищує або хоча б 

дорівнює питомим змінним витратам, то в цьому разі доцільно продовжувати 

виробництво в короткостроковому періоді. Якщо ціна не перевищує питомих 

сумарних втрат або собівартості одиниці продукції, але є вищою або 

дорівнює питомим змінним витратам, відбувається мінімізація прибутку. По-

перше, в цьому разі виробник компенсує свої витрати на оплату праці, по-

друге, все перевищення ціни над питомими змінними витратами йде на 

покриття постійних витрат, зменшуючи прямі збитки від виробництва. 

Справа в тому, що сільськогосподарське виробництво відносно мало реагує 

на зміни сільськогосподарських цін і цін на виробничі ресурси через вищу 

питому вагу постійних витрат у структурі собівартості продукції. Саме цей 

чинник змушує сільськогосподарських виробників не припиняти 

виробництва навіть в умовах його збитковості, що вигідніше ніж зупинка 

виробництва, адже тоді збитки будуть більш значними [52, c. 21]. Чинник 

формування і оперативного контролю постійних витрат С.І. Дем’яненко 

вважає необхідним до врахування при організації сільськогосподарських 

підприємств, їх структурній та організаційній перебудові [50, с. 55]. 

                                                 
1
 Моссаковський В.Б., Костякова А.А., Кононенко Т.В. Особливості розрахунку точки без-

збитковості в аграрній сфері / В.Б. Моссаковський, А.А. Костякова, Т.В. Кононенко // 

Економіка АПК. - 2009. №9 С. 73-78. 

 
2
Дем’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві / 

С.І. Дем’яненко. – К., 1998.-264 с. 
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Серед загальних витрат на виготовлення певної кількості благ доцільно 

розрізняти також повні витрати на одиницю продукції, які можна поділяти на 

граничні та середні. Повні витрати на одиницю продукції є, наприклад, осно-

вою для визначення нижньої межі ціни, тобто мінімальної ціни на певний 

продукт. Вона відповідає такому найменшому обсягу продукції, який 

повинен бути проданий на ринку, для того, щоб забезпечити вигідність 

виробництва. Якщо підприємство досягає рівня виробництва з мінімальними 

повними витратами на одиницю продукції, то воно перебуває, так би мовити, 

у виробничому оптимумі. Коли ціна продажу тимчасово нижча за повні 

витрати на одиницю продукції, але для певного обсягу реалізації вона вища 

за змінні витрати на один виріб, то, незважаючи на очікувані витрати, за 

певних обставин підприємство може продовжувати виробництво. 

Перевищення виручки над змінними витратами короткочасно може бути 

використане для часткового покриття постійних витрат, які існують і за 

відсутності виробництва. Така ситуація виникає тоді, коли при зниженні цін 

продажу немає можливості відповідно зменшити наявні ресурсні виробничі 

потужності та витрати на їх утримання. 

Під час аналізу існуючих класифікацій виробничих витрат виявлені 

суттєві відмінності між ними як за ознаками, так і за спрямованістю. Ми 

вважаємо найбільш доречним запропонувати таку комплексну класифікацію 

витрат залежно від функцій управління (табл. 1.2). 

Накопичення витрат за тією чи іншою ознакою класифікації є 

накопиченням інформації, що визначає вирішення таких завдань: 

забезпечення калькулювання собівартості продукції; здійснення аналізу 

роботи підприємства за об’єктами обліку та центрами відповідальності; 

складання планів на короткий і тривалий періоди; вибір оптимальної бази і 

методології для калькулювання собівартості продукції; порівняння прогнозів 

з фактичними результатами з метою вироблення політики управління; 

співставлення фінансового результату з даними управлінського обліку для 

арифметичного контролю [122, с. 6]. 
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Таблиця 1.2 

Класифікація виробничих витрат залежно від функцій управління 
Функції 

управління 
Ознака класифікації Види витрат 

Організація 
За перенесенням вартості на 

продукцію 

Прямі, непрямі 

Регулювання 

За доцільністю здійснення  

За цільовим призначенням 

За відношенням до очікуваного 

доходу 

За рівнем однорідності 

За часовим застосуванням 

За відношенням до виробничого 

процесу 

Продуктивні, непродуктивні 

Основні, накладні 

Минулі, теперішні 

 

Однорідні, комбіновані  

Поточні, одноразові  

Виробничі, невиробничі 

Планування 

 

За впливом на рівень виробництва 

 

За впливом на рівень виробництва 

 

За видами продукції 

Постійні, змінні  

 

Залежні, незалежні 

 

Види продукції, робіт, послуг, 

вироби, групи однорідних виробів  

Контроль 

 

За рівнем  контролю 

За рівнем нормування  

За ступенем самоконтролю 

Контрольовані, не контрольовані, 

Фактичні, планові 

На рівні виробничих підрозділів, 

цехів, служби тощо 

На рівні підприємства 

*Джерело: узагальнено автором 

 

Майже кожне рішення, що приймає керівник підприємства, пов’язане з 

виробничим процесом, а, відтак, і з формуванням витрат. Адже питання 

організації, технології, купівлі певного виду ресурсу і, пов’язані з цим, 

фінансові питання впливають на кінцевий результат господарювання – 

прибуток через формування виробничих витрат.  

Отже витрати обумовлюють оптимальні обсяги виробництва, 

доцільність застосування певних технологій і визначають вирішальний вплив 

у формуванні прибутку підприємства, тому вони посідають провідне місце 

при формуванні економічної ефективності діяльності підприємств, 

забезпеченні його стабільності та довгострокового, успішного 

функціонування. Для оптимального формування витрат виробництва, яке 

передбачає точне планування, правильне визначення собівартості, здійснення 

якісного аналізу і своєчасного контролю, керівнику необхідно забезпечити 
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оптимальну їх класифікацію, при цьому слід враховувати вплив чинників 

зовнішнього та внутрішнього характеру.  

Далі розглянемо один з найважливіших показників економічної 

ефективності сільськогосподарського виробництва – собівартість продукції.  

На думку вчених В.М. Петрова та А.В. Токаря “…значення 

собівартості сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки 

значно зростає й виступає як основний показник ефективності використання 

виробничих ресурсів, показує економічну доцільність вкладення коштів у ті 

чи інші сфери виробництва, їх економію чи перевитрати” [135, с. 55]
1
. 

Ю.С. Цал–Цалко вважає, що “собівартість – це сума всіх затрат на 

створення продукції, виражена у грошовій формі” [193, с. 6]
2
. Однак 

собівартість – це не зовсім економічна категорія [193, с. 6], а лише один з 

показників практичного прояву економічної категорії витрат. І крім того, 

собівартість – показник індивідуальний, який характеризує не просто витрати 

на виробництво продукції, а витрати конкретного підприємства на 

виробництво одиниці продукції конкретного виду. Саме тому в кожному 

підприємстві собівартість одиниці тієї чи іншої продукції є різною.  

Це також уточнює А. Міцкевич “…себестоимость в хозяйственной 

практике средние затраты производства в экономической теории не одно и то 

же. Себестоимость – категория бухгалтерская, а средние затраты – категория 

экономическая” [119, с. 6]
3
. У різних системах господарювання собівартість 

виробленої продукції відіграє найважливішу роль не тільки з погляду 

величини витрат і ефективності виробництва, але і з позицій функціонування 

господарського механізму. Щоб забезпечити точність числення собівартості, 

необхідно мати точні теоретичні представлення про сутність такого явища 

економічного життя, як собівартість, ясні вихідні теоретичні положення про 
                                                 
1
Петров В.М., Методичні підходи до формування собівартості сільськогосподарської продукції та її вплив 

на ефективність виробництва / В.М. Петров, А.В. Токар // Економіка АПК. - 2008, - №10. – С.55-60. 
 
2
Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: ЦУЛ, 2002.- 656 с. 

 
3
Міцкевич А. Управление затратами и прибилью / А. Міцкевич – М., 2003. – 192 с. 
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її числення. Певною мірою це належить і до категорії “витрати виробництва”, 

поєднаною з категорією собівартості. 

Важливість значення процесу формування собівартості продукції, 

В. Сопко зазначає, що собівартість є “...місткою та багатогранною 

економічною категорією, з якою практично не може зрівнятися жодна 

економічна категорія” [171, с. 15]
1
.  

Про собівартість продукції, як показник ефективності роботи 

виробничих підрозділів, наголошує  Г. Соколовська, вона підкреслює, що у 

собівартості знаходить своє відображення вся сукупність трудових, 

матеріальних і фінансових ресурсів, що використовуються у 

виробництві [169, с. 7].  

В умовах ринкової економіки та загострення конкурентної боротьби 

показник собівартості набуває виняткового значення, стверджує П. Семіусов, 

оскільки розкриває перед підприємством можливості позитивних змін щодо 

підвищення прибутковості через безпосередній вплив на розмір собівартості 

[162, с. 69]. 

Ю.С. Цал–Цалко вважає, що собівартість, це показник, що 

використовують для оцінки рівня господарювання підприємства (за видами 

та об’єктами діяльності) та його структурних підрозділів; контролю за 

ефективністю витрачання природних, матеріальних, трудових та фінансових 

ресурсів; визначення економічної ефективності інвестиційної та інноваційної 

діяльності, впровадження заходів щодо забезпечення більш ефективного 

технологічного процесу господарювання; розробки і встановлення цін на 

продукцію; визначення економічної доцільності та вигідності здійснення 

підприємницької діяльності за різними об’єктами господарювання [193, с. 7]. 

В. Палій у своїх роботах обґрунтовує зв’язок собівартості продукції з 

ефективністю виробництва: “...собівартість цілком залежить від 

характеристики виробничого процесу, її зниження в значному ступені 

                                                 
1
 Сопко В. Бухгалтерський облік / В. Сопко. – К.: КНЕУ, 1998. – 448 с. 

 



33 

 

пов’язане з внутрішньозаводськими факторами, а показник собівартості 

відображає роботу трудового колективу з пошуку внутрішніх резервів 

підвищення ефективності виробництва” [133, с. 23]
1
.  

Крім того, в наукових колах і на практиці досить часто собівартість 

використовувалася для визначення відпускної ціни. Щодо ролі собівартості 

при встановленні ціни, слід зазначити, що ціна, як грошовий вираз суспільної 

вартості товару встановлюється на ринку, де сходяться попит і пропозиція 

[195, с. 17]. Слід погодитися з В. Єрмоленком, який зазначає, що якщо ціна 

однієї і тієї ж продукції для різних підприємств однакова, оскільки виражає 

середні суспільно необхідні витрати на виробництво товару, то собівартість 

для кожного конкретного підприємства має особисте значення. Далі автор 

продовжує думку, що у зв’язку з тим, що в основі таких розходжень лежать 

як об’єктивні фактори, так і фактори, які залежать від рівня організації 

виробництва, зрозуміло, виграють саме ті підприємства, які мають нижчу 

собівартість. Отже, щоб ефективно господарювати і конкурувати на ринку, 

товаровиробник мусить знати, скільки коштує йому виробництво товару [70, 

с. 66].  

У сучасних умовах господарювання зростає необхідність дослідження 

формування собівартості продукції з урахуванням потреб управління 

підприємством запровадженого академіком М.Г. Чумаченком ще 30 років 

тому. Він далекоглядно наполягав, що повинна бути сформована нова 

наукова дисципліна – управління собівартістю продукції [202, с. 195].  

Формування собівартості передбачає послідовне відображення витрат 

виробництва в інформаційній системі (рис. 1.1). 

Визначення повної собівартості продукції включає в себе вартість 

ресурсів, витрачених на виробництво та витрати на доведення продукції до 

користувача. Вона представляє собою суму прямих витрат на об’єкт обліку 

та частку загальновиробничих і комерційних витрат, пропорційно 

                                                 
1
 Палий В.Ф. Основы калькулирования /В.Ф. Палий. - М., 1987. – 288 с. 
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розподілених відповідно обраній базі. Тож загальновиробничі чи комерційні 

витрати носять непрямий характер і розподіляються за видами продукції на 

реалізовану, нереалізовану продукцію та незавершене виробництво. 

Використання певних методик розподілу, навіть самих досконалих, через їх 

залежність від багатьох факторів, на практиці призводять до викривлення 

рівня виробничої собівартості. 

Собівартість, як показник оцінки ефективності діяльності підприємства 

має кілька напрямів: паралельно з визначенням собівартості одиниці 

продукції, розраховуються витрати, що припадають на одиницю виробничої 

потужності (гектар ріллі або площ посіву певної сільськогосподарської 

культури, голову худоби тощо), це особливо актуально при оцінці діяльності 

різних підприємств; розширення видів собівартості залежно від глибини 

включення витрат, застосування різних методів групування витрат тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Етапи відображення витрат при формуванні собівартості 
*Джерело: за дослідженнями автора 

 

Сьогодні на практиці визначають в основному два види собівартості 

Первинне накопичення даних про витрати виробництва у міру виникнення їх у 

виробничому процесі 

Локалізація та групування даних про виробничі витрати в основному та 

допоміжних виробництвах, за видами продукції (робіт, послуг) 

Розподіл накладних виробничих витрат між видами готової продукції 

основного виробництва та незавершеним виробництвом у ході визначення 

виробничої собівартості, включення витрат допоміжних виробництв у 

собівартість основної продукції 

Оцінка незавершеного виробництва, відходів і визначення собівартості 

товарної продукції та розрахунок собівартості окремих видів продукції 
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продукції: виробничу та повну. Причому, зазначає С. Котляров, виробнича 

собівартість включає в себе “...материальные затраты на технологические 

нужды, затраты на оплату труда основных и привлеченных на производство 

работников, и на общепроизводственные затраты. Все затраты, что включены 

в производственную себестоимость продукции, определяют себестоимость 

товарной продукции и незавершенного производства”, повна собівартість 

представляє собою “...сумму себестоимости товарной продукции, 

коммерческих затрат и административных затрат за расчетный период” [87, 

с. 25]
1
. 

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств 

визначають собівартість продукції як витрати підприємства, пов’язані з 

виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг. Виходячи з 

визначення, йдеться лише про виробничу собівартість і не розглядаються 

інші її види, як то технологічна або, навпаки, повна собівартість реалізації 

готової продукції [118, с. 12]. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 

передбачають визначення тільки виробничої собівартості та собівартості 

реалізованої продукції, що ускладнює роботу з управління витратами та 

визначення економічної ефективності виробництва [139, с. 134]. Причини 

цього, найвірогідніше, в тому, що принцип обачності не дозволяє завищувати 

активи, включаючи до них ті витрати, що безпосередньо не пов’язані з 

випуском продукції, адже такі витрати визнаються витратами того періоду, в 

якому вони здійснені, що не дозволяє завищити прибуток. Цей прибуток буде 

виправданий, якщо продукція буде реалізована за ціною, що перевищує 

повну собівартість [70, с. 15].  

Метою калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), згідно з 

вищеназваними методичними рекомендаціями, є “документоване, своєчасне, 

повне і достовірне відображення фактичних витрат на виробництво продукції 

                                                 
1
Котляров С.А. Управление затратами / С.А. Котляров - СПб: Питер, 2001.- 160 с. 
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для забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів” [158, с.1]
1
. Та перш ніж сформувати і визначити 

собівартість, мають бути відображені ще й етапи з прийняття управлінських 

рішень щодо інвестування коштів, освоєння нових ринків збуту, тобто не 

тільки етапи щодо підведення підсумків, але й визначення перспектив на 

майбутнє, а це, у свою чергу, потребує визначення й інших видів 

собівартості. 

Б. Юровський так конкретизує види собівартості, які виділяються 

залежно від повноти витрат, що включені до собівартості продукції: 

1) технологічна собівартість – включає витрати на сировину, матеріали, 

паливо, енергію, витрачені в процесі виготовлення продукції, плюс 

безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції витрати на оплату праці з 

нарахуваннями і витрати, пов’язані з експлуатацією та утриманням 

обладнання, всі ці витрати є прямими, тобто безпосередньо пов’язаними з 

випуском продукції; 2) виробнича собівартість – технологічна собівартість 

плюс витрати, пов’язані з управлінням виробничими підрозділами, що 

випускають продукцію; 3) повна собівартість готової продукції – виробнича 

собівартість плюс частина постійних витрат, не пов’язаних з виробництвом, 

які умовно віднесені (розподілені) на даний вид продукції; 4) повна 

собівартість реалізації готової продукції – повна собівартість готової 

продукції плюс витрати, пов’язані з її відвантаженням покупцеві [222, с. 14]. 

У сьогоднішніх умовах формування собівартості залежить від того, на-

скільки об’єктивно оцінені активи підприємства та яка методика нарахування 

амортизації використовується. У цьому контексті актуальним є використання 

поняття “справедливої вартості”.  

Справедлива вартість — це така вартість, за якою може бути 

здійснений обмін активу (основного засобу в даному випадку) або оплата 

зобов’язання в результаті операції між обізнаними, заінтересованими та 
                                                 
1
Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств / Баланс Агро. №6. – 2001. - С. 1-28. 
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незалежними сторонами. Для земельних ділянок і будівель їх справедливою 

вартістю є ринкова вартість, для машин і устаткування — ринкова вартість 

або сучасна собівартість придбання за вирахуванням суми зносу на дату 

оцінки. Справедливою вартістю інших основних засобів є сучасна 

собівартість їх придбання за вирахуванням суми зносу на дату оцінки. 

Професор Вищої школи бізнесу Гарвардського університету Роберт 

Ентоні ще в 1965 р. пов’язав глибину собівартості з її призначенням:  

1) собівартість, що використовується для планування і контролю 

діяльності відповідального виконавця; 2) повна “програмована” собівартість, 

яка використовується для ціноутворення й інших оперативних рішень за 

нормальних обставин; 3) пряма виробнича собівартість, що використовується 

для ціноутворення й інших оперативних рішень при специфічних обставинах, 

наприклад, коли управління  має намір використовувати незавантажені 

потужності [225, с. 42]. 

Такий широкий різновид видів собівартості можливо недоцільний з 

точки зору ведення бухгалтерського обліку через нагромадження інформації, 

але з огляду ефективності управління процесами формування собівартості, 

своєчасного реагування на негативні відхилення фактичної собівартості 

різного рівня від її нормативного еталону і використання інформації про 

рівень та динаміку собівартості в процесі підвищення економічної 

ефективності підприємства в цілому, саме повний, поетапний підхід до 

формування собівартості, на наш погляд, є найбільш бажаним. Класифікація 

витрат, що впливають на собівартість продукції зображена нами схематично 

(рис. 1.2). 

Обліку витрат за методом “стандарт-кост” та нормативному визначенні 

собівартості в економічній літературі приділяється багато уваги [52, 69, 81, 

100, 103, 140 та ін.]. Найбільш повне і точне визначення цій системі дав М.Г. 

Чумаченко: “… під системою стандарт-кост розуміють розробку норм – 

стандартів, складання стандартної калькуляції і облік фактичних витрат з 

виділенням відхилень від стандартів. Система стандарт-кост розглядається як 
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один із важливих інструментів контролю витрат” [203, с. 66] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.  

 

Рис. 1.2. Класифікація витрат, що впливають на собівартість продукції 
*Джерело: за дослідженням автора 

Розповсюдження системи нормативного методу обліку витрат 

пов’язане з потребою в нормативній інформації, яка б регламентувала 

виробничі процеси щодо формування витрат з метою планування, оцінки, 

аналізу для підвищення оперативності управління і ефективності діяльності в 

цілому. Пріоритет у накопиченні інформації надається саме відхиленням. 

Оперативне виявлення відхилень фактичних витрат від встановлених норм 

забезпечує своєчасне реагування і обґрунтоване управління ресурсами і 

формуванням прибутку. При виявленні відхилень, які фіксують перевищення 

фактичних витрат над нормативними, досліджуються причини таких 

відхилень, встановлюються особи, які допустили ці перевищення, та 

приймаються відповідні управлінські рішення. При виявленні відхилень у бік 

економії також розглядаються їх причини і розглядається можливість 

зменшення норм і нормативів з метою підтримки їх на рівні досягнутої 

потреби. Порядок формування нормативних витрат у сільськогосподарській 
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галузі з урахуванням сучасних особливостей господарювання розроблений 

науковцями ННЦ “Інституту аграрної економіки” УААН [68, с. 294].  

Світовий досвід свідчить про ефективність використання 

маржинального методу бухгалтерського обліку витрат – системи “директ-

костинг” в основі якої лежить обчислення скороченої собівартості продукції 

й визначення маржинального доходу [160, с. 255]. За цим методом 

собівартість продукції визначається лише в межах виробничих витрат. 

Виручка від реалізації після виключення з неї собівартості в межах 

виробничих витрат складає маржинальний дохід. Постійні витрати не 

включаються в оцінку готової продукції та незавершеного виробництва. 

Основними перевагами даного методу є простота, мінімум розрахункових 

операцій, висока точність отриманих результатів, можливість 

цілеспрямованого управління як змінними витратами, так і маржинальним 

операційним прибутком, основним недоліком є “неповне відображення всієї 

сукупності витрат” [11, с. 263]. Поряд із стандарт-костінгом, як найбільш 

поширеною не дивлячись на застарілість, моделлю управління витратами, 

суттєві перспективи для застовування мають і такі більш сучасні моделі, як 

директ-костінг, таргет-костінг, ABC, бізнес-процессінг та ін. 

У собівартості продукції знаходять відображення індивідуальні витрати 

кожного підприємства на її виробництво і реалізацію. Зменшення цих витрат 

забезпечує підприємству конкурентоспроможність на ринку, зростання 

прибутку, тому пошук резервів подальшої економії усіх витрат та 

використання можливості своєчасного втручання у формування собівартості 

вважаються одними з основних напрямів підвищення рентабельності та 

ефективності управління підприємством. 

 

1.3. Шляхи підвищення ефективності витрат 

 

Формування витрат сільськогосподарських підприємств є головним 

складовим елементом багатьох похідних економічних та соціальних 
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наслідків, що спостерігаються в Україні в останні роки. Підприємства 

виробничої сфери АПК, щоб бути конкурентоспроможними, приймають на 

себе відповідальність за індивідуальний відтворювальний процес, за 

величину витрат і їх скорочення. Їх зусилля націлені на одержання продукції 

з мінімальними затратами чи збільшення їх виробництва при фіксованих, 

незмінних витратах ресурсів. При цьому підприємства не стають 

незалежними від середовища в якому функціонують. А скоріше навпаки, 

взаємодія основних ланок виробництва одержує економічно обґрунтований, 

еквівалентний характер, підвищує результативність їх виробничої діяльності. 

Витрати підприємства відображають ступінь використання трудових, 

матеріальних та інших ресурсів. Величина їх характеризується результатами 

матеріалізованих економічних відносин суб’єктів виробництва, що діють 

самостійно, на свій розсуд згідно з економічними інтересами. Відповідно до 

принципів функціонування використовуваних ресурсів, формуються витрати 

виробництва, тому, можна сказати, що сукупні витрати живої і уречевленої 

праці на виробництво складають фактичні витрати виробництва, які 

вимірюються часом, необхідним для виробництва продукції в певних 

організаційно – технічних і економічних умовах [132, с. 7].  

Широкий зміст поняття витрат потребує багато різних підходів до 

виявлення та обргунтування чинників, що формують їх та підвищують 

ефективність виробництва сільськогосподарських підприємств. Ю.С. Цал-

Цалко виділяє такий чинник ефективності формування витрат на 

виробництво продукції, що на нашу думку, цілком справедливо, як 

матеріальна зацікавленість працівників у результатах своєї праці [193, с. 6]. 

І.М. Бойчик,вказує на те, що основними чинниками формування витрат є 

технічний рівень виробництва, організація виробництва і праці, зміна 

структури та обсягу продукції, галузеві та інші чинники [64, с. 200].  

Як зазначає С.І. Дем’яненко, всі чинники, що впливають на 

ефективність формування витрат, можна розділити: по-перше – на чинники 

зовнішнього (такі як ціни на матеріальні ресурси, умови реалізації продукції, 
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системи і умови оподаткування тощо); та по-друге – внутрішнього впливу, 

внутрішньогосподарські – технологічні, організаційні і економічні [50, с. 19]. 

Так, на його думку, суттєвим чинником формування витрат виробництва, 

особливо в сільському господарстві, є форма власності на виробничі ресурси 

[46, с. 15]. Проте на сьогодні, цей вплив можна практично не виділяти, 

оскільки приватна власність на засоби виробництва і виробничі ресурси стала 

в аграрному секторі економіки України основною. 

Фактори ефективності підприємства – це характерний для певної галузі 

перелік факторів, що дають їй переваги перед іншими галузями (наприклад, у 

боротьбі за інвестиції за рахунок більшої прибутковості або швидкості 

обороту капіталу), а також одним підприємствам галузі над іншими. Фактори 

формування витрат умовно поділені економістами на групи: 1) – фактори 

впливу на витрати, які мають безпосередній зв’язок з виробництвом; 2) - та 

фактори, що пов’язані з іншими сферами діяльності, але які частково все ж 

таки впливають на витрати [11, 52, 103, 137, 158, 193]. 

Також має вплив на рівень витрат такий виробничий чинник (фактор), 

як масштаб бізнесу або, за Ф. Гюнтером, “величина підприємства”. Йдеться 

про “...сукупну виробничу потужність, диференційовану за видами, кількістю 

та максимальною віддачею наявних потенційних чинників” [42, c. 292]
1
.  

Досить суттєво, на нашу думку,  впливає на ефективність виробництва 

чинник розміру підприємства, так, саме оптимізація витрат виробництва 

спонукає підприємців формувати економічно обґрунтовані ресурсний 

потенціал та найбільш прийнятний розмір підприємства. 

Структуру виробничої програми підприємства, що характеризується 

переліком типів продукції, яку виготовляють у певному виробничому 

періоді, її кількості, також необхідно зазначити серед пріоритетних факторів 

впливу на формування та ефективність витрат. Виробнича програма 

регулюється підприємством, її необхідно розглядати як наслідок підведення 

                                                 
1
Гютнер Фандель. Теорія виробництва і витрат. - К.: Таксон, 2000.- 520 с. 
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підсумків роботи підприємства в минулому та пошук перспективних шляхів 

розвитку підприємства у майбутньому.  

На ефективність підприємства впливає також “глибина виробництва”, 

яка характеризується кількістю стадій виготовлення продукції у 

багатостадійному виробництві, а також тим, наскільки потреба в первинних і 

проміжних продуктах забезпечується власним виробництвом, а якою мірою – 

за рахунок надходжень від придбання [42, с. 293]. Значну вагу даний чинник 

набуває в сільськогосподарській галузі, де технологічні особливості 

передбачають, що готова продукція одних виробництв (рослинництва) або 

стадій виробництв, виступає сировиною для інших (тваринництва тощо). 

Тобто процес виробництва постійно ставить питання щодо забезпеченості 

виробництва ресурсами за рахунок власних чи зовнішніх джерел, адже від 

цього залежить безперервність виробництва, а відтак, і рівень витрат. Якщо 

випуск продукції зменшується (або збільшується), відповідно змінюються і 

витрати засобів виробництва, робочої сили і матеріалів. Тому існує потреба у 

застосуванні різних методів виробництва з метою формування оптимальних 

витрат на одиницю продукції. Мова йде про застосування різних технологій 

здійснення виробничого процесу, кожна з яких вимагає відповідного набору 

агрегатів, техніки, що впливає на зміну структури затрачуваних чинників 

виробництва. До того ж, необхідно враховувати, що “...ціна кожного окремо 

взятого ресурсу, використаного на отримання тієї чи іншої продукції, 

обов’язково впливає на рівень собівартості” [161, с. 8]
1
.  

Серед особливостей формування витрат у сільському господарстві 

необхідно назвати значну тривалість виробничого циклу (від кількох місяців 

- у рослинництві, до кількох років – у тваринництві), що вимагає поступового 

накопичення витрат у незавершеному виробництві, уповільнення обігу 

капіталу та призводить до подорожчання ресурсів.  

Раціональне формування та ефективність витрат залежить від такого 
                                                 
1
Семиусов П.М. Себестоимость продукции как сумма слагаемых / П.М. Семиусов // Аг-

рарная наука. – 1997. №2. - С.8-9. 
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чинника, як організація виробництва, на яку, у свою чергу, впливає рівень 

автоматизації, кількість виробничих циклів, виду та типу виробництва на 

підприємстві тощо. На наш погляд, доречно було б розширити межі чиннику 

організації виробництва і розглядати його як комплексний фактор організації 

виробництва і управління. Саме за умови сполучення високого рівня 

організації виробництва та ефективного управління і їх інформаційного 

забезпечення стає можливою оптимізація витрат.  

Одним із важливих чинників слід вважати якість факторів 

виробництва. Вона виражається властивостями факторів, що визначають їх 

придатність для використання у виробничому процесі, тобто для 

виготовлення певної продукції [42, с. 295]. Наведене твердження, на нашу 

думку, слід уточнити: враховуючи, що підвищення якості матеріалів, 

залучення більш кваліфікованих працівників тощо, цілком закономірно, 

завжди призводить до підвищення витрат на їх придбання, але забезпечує 

більш високу продуктивність праці, зменшення непродуктивних витрат, 

підвищення якості продукції. Отже, сутність чинника якості факторів 

виробництва можна сформулювати таким чином: фактори виробництва 

повинні бути максимально якісними для даного рівня витрат підприємства і 

забезпечувати мінімальні витрати на одиницю продукції. 

На рівень витрат та їх ефективність впливає й такий виробничий 

чинник, як завантаженість підприємства (потенційний фактор), яка 

характеризується кількістю одиниць продукції, що виготовляється за певний 

період часу. Відношення кількості виготовленої продукції до виробничої 

спроможності показує ступінь завантаженості, відмічає Г. Фандель [42 

c. 295].  

Потрібно враховувати й такий чинник впливу на формування та 

підвищення ефективності витрат як гнучкість виробництва, сутність якого 

полягає в спроможності виробництва змінювати свою направленість у 

зв’язку зі зміною кон’юнктури ринку чи з виникненням непередбачених 

обставин. Гнучкість, як спроможність відповідного своєчасного реагування 
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на технологічні, економічні, екологічні та інші відхилення від норми чи 

плану, вимагає наявності розвинутого оперативного інформаційного 

забезпечення, що формується службою контролінгу. При цьому необхідно 

забезпечити наявність економічних важелів, як то: відповідальність за 

перевитрату коштів, матеріальне заохочення економії тощо. 

М.Я. Дем’яненко справедливо стверджує, що одним із факторів 

забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва є державна 

підтримка. Він пише “…підтримка аграрного сектора економіки України як 

важливий механізм реалізації державної аграрної політики повинна 

базуватися на створенні економічних, правових, організаційних, соціальних 

та інших умов, які б сприяли досягненню фінансової стабільності 

сільськогосподарських підприємств, підвищенню продовольчої безпеки 

країни, створенню належних умов праці та проживання на селі, 

забезпечували б галузь необхідними матеріальними й фінансовими 

ресурсами для розширеного відтворення виробництва” [54, с. 3]
1
. 

У сільському господарстві, як і в інших сферах економіки, 

забезпечення високої економічної ефективності повинно органічно 

доповнювати досягнення соціальних результатів, соціального ефекту. Із 

соціальної сторони критерієм ефективності на мікрорівні виступає частка 

прибутку підприємства, що спрямовується на покращення умов праці і 

відпочинку, задоволення соціальних потреб працівників, частка оплати праці 

у структурі собівартості; на макрорівні – підвищення рівня і якості життя 

населення, його здоров’я і тривалості життя, освітньо-культурного рівня 

тощо). Коли мова йде про соціальну ефективність тих чи інших видів 

продукції, мається на увазі значущість, яку ці види продукції займають у 

гарантуванні продовольчої безпеки держави, збалансуванні раціонів 

здорового харчування. Тому з огляду на це державна підтримка розвитку 

сільського господарства повинна бути орієнтована на підтримку виробництва 

                                                 
1
Дем’яненко М.Я. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного 

аграрного виробництва / М.Я. Демяненко // Економіка АПК. - 2009. - №9. - С. 3-9. 
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не лише економічно, але й соціально ефективних видів продукції. 

Як наслідок, всі зусилля виробників сільськогосподарської продукції 

повинні бути скерованими у двох напрямках: на ефективність і якість 

продукції, тобто на те, щоб отримувати максимальну кількість продукції 

високої якості при мінімальних затратах засобів і сировини. Наприклад, 

якщо сьогодні набуває поширення вирощування генетично 

модифікованих сільськогосподарських культур, стійких до хвороб та 

шкідників, то економічний ефект за рахунок мінімізації витрат на засоби 

захисту буде очевидним, але враховуючи негативний вплив такої 

продукції на здоров’я людей, він буде знівельований вкрай негативним 

соціальним ефектом. 

Виключно важливий чинник ефективності сільського господарства має 

і екологічна сторона аграрного виробництва, пов’язана із ефективністю 

природокористування. Специфіка аграрного виробництва і, особливо, 

рослинницької галузі, що пов’язана із глибоким освоєнням земельних 

ресурсів, використанням хімічних та біологічних засобів захисту рослин, у 

кінцевому підсумку призводить до руйнування природних екосистем, 

зменшення родючості ґрунту тощо. Це у свою чергу тягне за собою не лише 

втрати продукції за рахунок природного чинника, але й додаткові витрати на 

ліквідацію наслідків екологічного забруднення. Тому ефективним з позицій 

екології можна вважати лише таке виробництво у якого еколого-економічний 

ефект (економічна вигода із врахуванням вартості природоохоронних 

заходів, вартості природних ресурсів, втрат від нанесення шкоди довкіллю) є 

позитивним. 

Таким чином, досить важливі чинники ефективності аграрного 

виробництва знаходять своє відображення в кількості якісної, екологічно 

чистої і безпечної для здоров’я людини продукції. 

Також на рівень витрат певною мірою впливають чинники, що 

пов’язані з іншими сферами діяльності. Такі як, наприклад, фінансування, 

процеси збуту продукції, досліджень і розвитку. Крім зазначених необхідно 
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враховувати також чинники, на які підприємство не може впливати 

безпосередньо, наприклад, податки та обов’язкові платежі. Досить 

обмежений вплив підприємства мають й на ціни засобів виробництва, які 

вони купують.  

У сільському господарстві чинники, що визначають механізм 

формування та підвищення ефективності виробничих витрат, мають свої 

особливості. Вони стосуються функціонування ринку в сільському 

господарстві та проблем довгострокового і короткострокового характеру і їх 

можна звести до трьох груп, вважає С.І. Дем’яненко. Перша група чинників, 

як уже зазначено, стосується умов функціонування ринку, які наближені до 

чистої конкуренції і передбачають значну кількість виробників, що 

реалізують свою продукцію, котра є стандартною або однорідною, саме це, 

підкреслює автор, унеможливлює нецінову конкуренцію, спроможність 

виробника впливати на рівень ринкової ціни своєї продукції (адже питома 

вага обсягів виробництва і реалізації незначна), вільне входження й вихід з 

ринку [52, с. 30].  

Друга група чинників пов’язана з так званою довгостроковою 

проблемою в сільському господарстві, полягає в низьких доходах 

сільськогосподарських виробників порівняно з працівниками інших галузей 

[52, с. 31]. Основними причинами цієї проблеми автор вважає цінову 

нееластичність попиту на сільськогосподарську продукцію, дисбаланс між 

попитом та пропозицією, та відносну мобільність сільськогосподарських 

ресурсів. На нашу думку, до цієї ж групи можна віднести також існуючий 

дисбаланс цін на сільськогосподарську продукцію та виробничі засоби 

промислового виробництва. 

Третя група чинників стосується короткострокової проблеми, суть якої 

полягає в нестабільності доходів сільськогосподарських виробників і 

проявляється через коливання цін на сільськогосподарську продукцію, а 

отже, доходів за роками [52, с. 31]. Ми згодні з автором, який серед причин 

такої нестабільності називає і нееластичність попиту – пропозиції, і 
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коливання в обсягах виробництва, спричинених галузевими особливостями, в 

тому числі вплив погодних та кліматичних умов; і коливання попиту на 

готову продукцію.  

Узагальнюючи вищенаведене, необхідно відзначити, що витрати в 

сільському господарстві формуються під впливом чинників, які умовно 

можна поділити на наступні групи: внутрішні чинники, зовнішні чинники, в 

тому числі чинники управління і забезпечення, виробничі, специфічні, 

соціально-економічні (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Класифікація чинників формування витрат у 

сільськогосподарських підприємствах 
*Джерело: за дослідженнями автора 
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Урахування названих груп чинників дозволяє оцінити процес 

формування витрат у сільському господарстві та пояснює причини наявності 

відхилень рівня витрат від середньогалузевих показників в окремих 

підприємствах. Ефективна діяльність підприємств у ринкових умовах, 

значною мірою залежить від того, наскільки керівництво спроможне оцінити 

вплив цих чинників та вчасно вплинути на процес формування витрат з 

метою їх мінімізації, тобто як саме вирішується питання управління 

витратами в процесі виробництва і реалізації продукції 

сільськогосподарських підприємств. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ У СІЛЬСЬКОГО-

СПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

2.1. Основні тенденції формування витрат 

 

Метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. На 

превеликий жаль для всіх, хто займається підприємницькою діяльністю, не 

можливо отримати прибуток, не витрачаючи ні копійки. З одного боку можна 

перефразувати відоме прислів’я: “Скільки витратиш, стільки і отримаеш”. 

Всі розуміють, що витрат уникнути неможливо. Але проблема полягає в 

тому, що ресурси підприємства обмежені, тому питання полягає в тому, як, 

при найменших витратах, отримати найбільший прибуток. Прості лозунги 

типу: “реструктурувати виробничий процес, перейти на прогресивні 

технології” і їм подібні в переважній більшості випадків так і залишаються 

лозунгами, бо всі ці перетворення потребують великих фінансових вкладень, 

коштів для яких, як правило недостатньо на підприємстві. 

Проблема формування витрат на виробництво продукції була і є 

основним аспектом ефективної діяльності підприємства, а саме зростання 

прибутку і рівня рентабельності. Саме з прибутком пов’язані виробничі 

витрати сільськогосподарських підприємств як фактор, що значною мірою 

безпосередньо регулюється підприємцем, тобто залежить від нього. Від 

підприємця не залежить рівень цін на сільськогосподарську продукцію, яку 

він реалізує, його визначає ринок. Однак на собівартість виробленої 

продукції підприємець може і повинен впливати.  

Основні тенденції формування виробничих витрат безпосередньо 

пов'язані і з різноманітними аспектами підприємства – його розміром, 

галузевою структурою, сумою кредитів і податків, рівнем прибутковості, 

ціноутворенням на продукцію сільського господарства, обсягами дотацій, що 

виплачуються державою на сільськогосподарську продукцію та багатьма 
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іншими факторами. 

Однак всі підприємства зацікавлені в отриманні стабільних прибутків, 

загальна величина яких давала б змогу забезпечувати технічний розвиток 

підприємства, розвивати виробництво та виплачувати дивіденди. 

Найпростішим способом досягнення цієї мети було б підвищення цін. Таке 

явище спостерігалося в умовах галопуючої інфляції та гіперінфляції, які мали 

місце в Україні в минулому. В умовах становлення стабілізації економіки 

України, розвитку конкуренції та відсутності вільних коштів у підприємств 

(організацій) і населення підвищення цін неможливе. Ціни на продукцію 

вітчизняних товаровиробників досягли світового рівня, але якість цієї 

продукції значно поступається перед досягненнями країн із ринковою 

економікою. Як результат — більшість продукції вітчизняних підприємств 

неконкурентоспроможна, а витрати на її виготовлення дуже високі. За таких 

умов важко забезпечити належний рівень ефективності господарювання 

більшості вітчизняних промислових підприємств. Вихід один – знизити 

витрати, але знизити їх реально, щоб реально знизилася собівартість 

продукції. Щоб забезпечувати зниження вартості реалізованої продукції, 

необхідно постійно здійснювати управління витратами на її виробництво, 

домагатися відносного зниження як прямих, так і накладних витрат. 

Зниження прямих витрат потребує значних капітальних інвестицій для 

впровадження нових технологій, нової техніки, удосконалення організації 

виробництва тощо. Це під силу не всім підприємствам. Тому важливим 

резервом зниження вартості виробів може бути відносна економія накладних 

витрат (на одиницю продукції). Але для того, щоб говорити про економію, 

треба згадати, що витрати, по-перше, треба обліковувати; по-друге, 

аналізувати з метою планування, а, відтак, і прибутку; по-третє, шукати 

шляхи зменшення їх, щоб збільшити прибуток [188].  

Обраним об’єктом нашого дослідження є сільськогосподарські 

підприємства. Так, згідно із законом України, сільськогосподарське 

підприємство – це юридична особа, основним видом діяльності якої є 
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вирощування та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від 

реалізації якої становить не менше 50 відсотків загальної суми виручки [141]. 

А визначення, яке дає тлумачний словник сучасної української мови 

“сільськогосподарське підприємство – це підприємство, що має відношення 

до сільського господарства, та пов’язане з ним” [24]
1
. В нашій роботі ми 

будемо використовувати статистичну звітність, до якої входять 

сільськогосподарські підприємства, що відповідають вищезгаданим вимогам 

і є об’єктом нашого дослідження.  

В аграрному секторі економіки України є всі підстави вважати, що 

розвиток саме сільськогосподарських підприємств є доволі перспективним 

напрямом забезпечення країни сільськогосподарською продукцією. На жаль, 

стан, в якому знаходяться підприємства, є досить незадовільний, що змушує 

шукати причини цієї ситуації та впроваджувати заходи щодо їх усунення. 

Адже сільське господарство – галузь матеріального виробництва, що 

займається вирощуванням сільськогосподарських культур і розведенням 

сільськогосподарських тварин для забезпечення населення продуктами 

харчування, а промисловості – сировиною. Воно включає дві взаємозв’язані 

великі галузі – рослинництво і тваринництво, які поділяються на менші 

галузі, підгалузі, виробництва. 

Рослинництво є базовою галуззю сільського господарства, яка дає 60%, 

а тваринництво виробляє близько 40% валової сільськогосподарської 

продукції [73]. 

Характерними особливостями сільського господарства є його сезонний 

характер, розбіжності між робочим періодом та періодом виробництва, 

сезонне, а іноді одноразове надходження продукції. У рослинництві це 

майже загальне правило. Виробництво починається за рік чи два до моменту 

реального надходження продукції. У тваринництві також є такі приклади: 

                                                 
1
Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. 

– 1440 с. 
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вовняне та смушкове вівчарство, виробництво меду, вирощування коконів 

тутового шовкопряда. Чи можна вважати постійними витрати, що 

здійснюються тоді, коли продукції ще немає? З точки зору формальної логіки 

відповідь на це запитання має бути позитивною, оскільки продукція відсутня. 

Проте уважніший розгляд цього аспекту механізму формування витрат 

показує, що треба просто шукати інші фактори. Початок процесу 

виробництва можна розглядати як початок виконання виробничої програми 

відповідної галузі – рослинництва або тваринництва [154, с. 56]. 

Виробнича програма є планом використання ресурсів для одержання 

певного обсягу продукції і має багато параметрів. У рослинництві це посівні 

площі, обсяги застосування технологічних матеріалів, необхідна кількість 

силових та робочих машин, робочої сили. Очевидно, було б правомірним 

шукати зв'язок суми витрат з названими параметрами виробничої програми. І 

такий зв'язок справді існує. Багато витрат рослинництва залежать від площі 

оброблюваної землі. Практично до них належать витрати пального на 

лущення стерні, оранку, культивацію, боронування та інші агротехнічні 

заходи. З площею пов’язана і кількість використовуваних технологічних 

матеріалів: насіння, добрив, засобів захисту рослин.  

При відрядній оплаті праці, коли для її нарахування працівникам 

використовуються норми виробітку, загальна кількість витрачених людино-

годин щодо тієї чи іншої культури також залежать від посівної площі. Те ж 

саме можна сказати про воду для зрошення та й кількість самої техніки для 

обробітку. Проте і в цьому випадку слід звернутись саме до механізму 

нарахування амортизації. Можна констатувати саму загальну залежність 

кількості техніки від посівної площі. Це зрозуміло, і з вищенаведеного можна 

зробити таке узагальнення: з посівною площею пов’язане витрачання тих 

ресурсів, що нормуються на одиницю площі (праці, добрив, засобів захисту, 

поливної води і т.д.). 

Продукція рослинництва починає формувати витрати тоді, коли 

з'явиться окремо як фізична маса. Звичайно, існують норми витрачання 
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поживних речовин, добрив з розрахунку на одиницю врожаю основної 

продукції. Але вони скоріше статистичні, аніж функціональні. Кількість 

рослинницької продукції залежить від кількості добрив, з певною часткою 

вірогідності. Тому в практичному плані в господарських розрахунках 

кількість добрив доцільніше розглядати як похідне від площі, а не від 

кількості продукції. 

Таким чином, поглиблений аналіз механізму формування витрат у 

рослинництві показує, що факторами їх загальної суми щодо окремої 

культури правомірно й доцільно вважати параметри виробничої програми: 

площу, технологічні матеріали, працівників, продукцію. Ці фактори прямо 

пропорційно формують витрати і є підстави вважати їх змінними. До 

постійних слід віднести витрати, функціонально не пов’язані з жодним 

параметром виробничої програми [154]. 

Такий підхід зовсім не суперечить світовій теорії та практиці поділу 

витрат на постійні та змінні. Проте зарубіжні автори просто абсолютизують 

їх і трактують універсально, що було вже відмічено нами в першому розділі 

нашої роботи. Так, витрати залежать не лише від продукції, а й від факторів, 

що її формують, а саме – від параметрів виробничої програми. Кожен окремо 

взятий фактор не справляє прямо пропорційного впливу на продукцію, чим і 

зумовлюється потреба та правомірність включення до механізму формування 

витрат всіх цих параметрів.  

Це можна вважати доведеним для рослинництва. Але до такого ж 

висновку приходимо і в результаті аналізу механізму формування витрат у 

тваринництві. Візьмемо основну статтю витрат тваринницьких галузей – 

корми. Як відомо, частина кормів використовується для підтримання 

життєдіяльності організму тварини і лише їх надлишок над цією величиною 

може перетворитися в продукцію. Але в наш час уже доведено, що 

витрачання кормів не має пропорційного зв’язку з продукцією. Тут потрібен 

механізм формування витрат кормів. Очевидно, він має включати крім 

продукції ще й поголів’я, тобто один з найважливіших параметрів 
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виробничої програми тваринництва. 

Таким чином, реальний механізм формування виробничих витрат у 

рослинництві і тваринництві виходить далеко за межі їх класифікації на 

постійні та змінні в загальноприйнятому значенні цих термінів. Проте не слід 

розглядати це як спеціальне ускладнення. Складним є саме виробництво, 

його організація і технологія. Ігнорування складності означає свідомий відхід 

від застосування досконалості у формуванні витрат на підприємстві [154]. 

Перш ніж розпочати аналіз структурих зрушень та розмірів витрат 

підприємств розглянемо як змінювалася їх питома вага відносно загального 

обсягу сільськогосподарського виробництва (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства 

сільськогосподарськими підприємствами у 1990 – 2010 рр., млн грн 

Роки 

Усі категорії господарств С.-г. підприємства 
Питома вага с.-г. 

підприємств у ВП, % 

ВП - 

всього 
рос-во твар-во 

ВП - 

всього 
рос-во твар-во ВП 

рос-

во 

твар-

во 

1990 145874,9 66559,7 79315,2 101299,1 49913,8 51385,3 69,4 75,0 64,8 

2000 77889,4 43573,0 34316,4 26478,0 17820,4 86157,6 34,0 40,9 251,1 

2005 92585,6 53975,6 38610,0 33802,4 21731,5 12070,9 36,5 40,3 31,3 

2008 103977,9 64899,1 39078,8 47865,4 32136,1 15729,3 46,0 49,5 40,3 

2009 102092,6 61544,6 40548,0 45780,4 28498,7 17281,7 44,8 46,3 42,6 

2010 100536,2 58677,6 41858,6 45149,2 26443,9 18705,3 44,9 45,1 44,7 

*Сільське господарство України, 2010, Державна служба статистики, 2011, 386 с. 

 

Відмічаємо, що в 1990 р. питома вага сільськогосподарських 

підприємств при виробництві валової продукції дорівнювала 69,4 %, у тому 

числі продукції рослинництва 75,0 %, а продукції тваринництва 64,8 %. А в 

2009 р. ці показники вже відповідно дорівнювали – 44,9; 45,1; 44,7 %. 

Таким чином, сьогодні значення та роль сільськогосподарських 

підприємств значно зменшилося, особливо по галузі тваринництва. В 

рослинництві вона теж зменшилась, особливо по окремих видах продукції 

(зернові, цукровий буряк, соняшник, ріпак). Відносно овочевих та плодово-

ягідних культур, фактично весь обсяг виробництва сьогодні здійснюється в 

особистих господарствах населення. 
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Тепер перейдемо безпосередньо до розгляду складу та структури 

витрат у сільськогосподарських підприємствах України за 2008 – 2010 рр. 

(табл. 2.2). Як ми бачимо суттєвих змін у структурі витрат не відбувалося, 

однак намітилися окремі тенденції. Звернемо увагу на той факт, що загальна 

сума витрат по підприємствах, за період, що аналізується, збільшилася майже 

в 1,5 раза. Безумовно, одним з чинників цього стала інфляція, однак її темпи 

були значно менші, ніж зростання величини витрат. Враховуючи той факт, 

що площа сільськогосподарських угідь при цьому суттєво не змінювалася, 

ми можемо припустити, що відбувалося реальне, можливо незначне, але 

збільшення витрат з розрахунку на одиницю земельної площі. Відносно змін 

в структурі витрат, то необхідно звернути увагу на зменшення в 2010 р. 

порівняно з 2008 і 2009 рр. питомої ваги витрат на оплату праці (відповідно 

на 1,6 і 0,6 п.п.). У той же час зросла питома вага витрат на оплату послуг і 

робіт (на 7,5 і 7,1 п.п.). Також не можна не звернути уваги на значне 

зростання витрат по статті «Корми». У 2010 р. вони збільшились вцілому по 

сільськогосподарським підприємствам на 8509,6 млн грн, або на 8,0 %. 

Також відбулося збільшення питомої ваги витрат на мінеральні добрива та 

нафтопродукти відповідно на 4,2 і 4,4 %.  

Однією з статей, питома вага якої зменшилася у 2010 р. порівняно 2008 

р., була амортизація основних засобів (зменшення становило 0,5 %). Хоча в 

абсолютному вираженні сума витрат по даній статті зросла на 445,8 млн грн. 

Таким чином, у даному випадку ми маємо проблему, яка свідчить про те, що 

в підприємствах відновлення основних засобів через створення 

амортизаційних фондів відбувається на недостатньому рівні. Переважна 

більшість коштів вкладається в обігові засоби, ціни на які, за період, що 

аналізувався, стрімко зростали. Виявлена нами закономірність стосується 

стратегічної проблеми сільського господарства, пов’язаної з 

недоінвестуванням технологічних процесів, особливо стосовно необоротних 

активів.  
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Таблиця 2.2 

Склад та структура витрат сільськогосподарських підприємств України за 2008-2010 рр. 

Статті витрат 

2008 р. 2009 р. 2010 р. Відхилення (+,-) 2010 р. від 

млн грн % млн грн % млн грн % 
2008 р. 2009 р. 

млн грн п.п. млн грн п.п. 

Витрати на оплату праці 5942,4 10,7 5962 9,7 6825,9 9,1 883,5 -1,6 863,9 -0,6 

Відрахування на соціальні заходи 1421,9 2,6 1780,3 2,9 2400,3 3,2 978,4 0,6 620,0 0,3 

Матеріальні витрати які увійшли в собіва-

ртість продукції 
38980,7 70,4 42405,9 69,3 52506,7 70,0 13526,0 -0,4 10100,8 0,7 

у тому числі           

Насіння і посадковий матеріал 4672 8,4 4755,9 7,8 8701,1 11,6 4029,1 3,2 3945,2 3,8 

Корми 9597 17,3 11142,9 18,2 19652,5 26,2 10055,5 8,9 8509,6 8,0 

Інша продукція сільського господарства 1130,3 2 1368,8 2,2 2100,3 2,8 970,0 0,8 731,5 0,6 

Міндобрива 6655,4 12 6849,1 11,2 11551,5 15,4 4896,1 3,4 4702,4 4,2 

Нафтопродукти 6323 11,4 5976,9 9,8 10651,4 14,2 4328,4 2,8 4674,5 4,4 

Електроенергія 922,7 1,7 1052 1,7 1725,2 2,3 802,5 0,6 673,2 0,6 

Паливо 589,8 1,1 734,9 1,2 1125,1 1,5 535,3 0,4 390,2 0,3 

Запчастини, ремонтні і буд. матеріали 2671,7 4,8 3201,9 5,2 5175,7 6,9 2504,0 2,1 1973,8 1,7 

Оплата послуг і робіт, виконаних сто-

ронніми організаціями 
6418,8 11,6 7323,5 12 14326,8 19,1 7908,0 7,5 7003,3 7,1 

Амортизація основних засобів 2806,8 5,1 3529,7 5,8 3975,5 5,3 1168,7 0,2 445,8 -0,5 

Інші витрати 6194,4 11,2 7531,4 12,3 9301,2 12,4 3106,8 1,2 1769,8 0,1 

Усього витрат 55346,2 100 61209,4 100 75009,6 100 19663,4 0,0 13800,2 0,0 

*За даними статистичної бази Міністерства аграрної політики України 
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Окремо слід наголосити на тому, що рівень витрат на мінеральні 

добрива в структурі вират в Україні явно недостатній і потребує подальшого 

збільшення (табл. 2.3). Так, відмітимо, що реальна інтенсифікація 

виробництва через натуральні фактори впливу на урожайність культур 

катастрофічно скоротилася, а за рахунок здорожчання (цінового фактора) – 

вона зросла. Створилася оманлива ситуація, в грошовому виразі витрати 

ростуть, а віддачі немає. 

Таблиця 2.3 

Динаміка внесення добрив у сільськогосподарських підприємствах 

України 

Показник 
Рік 

1990 2000 2005 2007 2008 2009 2010 

Мінеральні добрива, кг (діючої речовини) 

Внесено під всі посіви  

у тому числі 
141 13 32 51 57 48 58 

-азотних 59 10 22 33 40 35 43 

-калійних 39 1 4 8 8 6 9 

-фосфорних 43 2 6 10 9 7 7 

Внесено під посіви:        

-зернових та 

зернобобових культур 
132 15 35 50 61 51 63 

-технічних культур 260 18 39 62 59 49 57 

-овочів та баштанних 

культур 
164 23 90 138 124 134 137 

-картоплі 236 66 188 258 265 237 239 

-кормових культур 109 6 10 18 20 15 21 

Органічні добрива, тонн 

Внесено під всі посіви  

у тому числі під посіви  
8,6 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 

-зернових та 

зернобобових культур 
6,5 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 

-технічних культур 17,5 3,1 1,2 0,7 0,4 0,4 0,4 

-овочів та баштанних 

культур 
20,1 2,9 1,3 1,2 1,5 1,0 1,1 

-картоплі 62,8 40,1 17,1 7,6 7,5 6,3 5,9 

-кормових культур 5,7 1,1 1,2 1,7 1,8 2,0 1,9 

*Сільське господарство України, 2010, Державна служба статистики, 2011, 386 с. 

 

Ми також проаналізували зміни структури витрат 

сільськогосподарських підприємств України за 1990, 2000 та 2010 рр. 

(табл. 2.4). 
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У структурі витрат значну частку займають витрати на корми. 

Характерно, що щорічно збільшується питома вага покупних кормів, вартість 

яких значно вище, ніж кормів власного виробництва. У результаті при 

зменшенні витрат кормів у натуральному вигляді протягом 1990-2010 рр. на 

17,7 % питома вага витрат на корми підвищилася з 48,6 до 71,0 %. 

 

Таблиця 2.4 

Структура витрат на виробництво продукції тваринництва  

в сільськогосподарських підприємствах, % 

Статті витрат 
Рік 

1990 2000 2010 

Витрати на оплату праці 27,0 15,0 10,0 

Відрахування на соціальні заходи 5,4 0,3 3,6 

Матеріальні витрати, які увійшли в 

собівартість продукції, всього 
56,2 73,2 78,4 

у тому числі    

Корми 48,6 50,1 71,0 

               з них покупні 10,6 10,8 - 

Нафтопродукти 1,3 7,7  

Електроенергія 0,8 3,9 3,9 

Паливо 0,4 0,4 2,0 

Запчастини, ремонтні і будівельні ма-

теріали 
2,4 4,3 3,5 

Оплата послуг і робіт, виконаних сто-

ронніми організаціями 
2,7 6,8 10,1 

Амортизація основних засобів 8,3 8,7 3,9 

Інші витрати 3,1 2,8 4,1 

Всього витрат 100,0 100,0 100,0 

*За даними статистичної бази Міністерства аграрної політики України 

 

Аналіз структури витрат на виробництво окремих видів продукції 

показує, що питома вага витрат на оплату праці має значні коливання від 

15,7 % при вирощуванні великої рогатої худоби до 1,9 % при виробництві 

молока. Звичайно, це залежить від технології виробництва та механізації 

виробничих процесів. Відстежується також коливання і у витратах на корми, 

(від 63,8 % при виробництві мяса птиці, до 4,7 % при виробництві молока), у 

зв’язку з тим, що вони залежать від типів годування тварин (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Структура витрат на виробництво основних видів продукції 

тваринництва за елементами у 2010 р., % 

Статті витрат 

Велика 

рогата 

худоба 

Свині 
М'ясо 

птиці 
Молоко 

Яйця 

курячі 

Оплата праці 15,7 10,0 4,3 1,9 5,7 

Прямі матеріальні витрати 71,9 78,9 87,0 6,6 82,7 

Утому числі: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

корми 54,2 63,6 63,8 4,7 63,7 

нафтопродукти 5,3 2,2 1,9 0,6 1,8 

оплата послуг і робіт 

сторонніх організацій 
3,5 4,8 4,3 0,3 4,7 

Інши витрати 12,4 11,1 8,7 1,4 11,6 

У тому числі:      

амортизація 3,0 4,8 3,2 0,0 5,2 

відрахування на соціальні 

заходи 
5,6 3,5 1,5 0,7 2,0 

*За даними статистичної бази Міністерства аграрної політики України 

 

Проведемо аналіз складу та структури витрат сільськогосподарських 

підприємств Харківської області за 2008-2010 рр. (табл. 2.6). При розгляді 

ситуації із загальною сумою витрат сільськогосподарських підприємств, у 

першу чергу, необхідно відзначити їх зростання за досліджуваний період. Їх 

величина збільшилася з 3610,9 млн грн у 2008 р. до 4256,6 млн грн у 2010 р., 

що безумовно пов’язане з інфляційними процесами, які мали місце в державі. 

Однак таке їх збільшення не може бути пояснене тільки зростанням цін, воно 

в значній мірі є свідченням інтенсифікації виробництва, але про це мова буде 

йти далі. 

Розгляд структурних зрушень витрат за обраний нами період 

розпочнемо з найбільш вагомої статті – матеріальні витрати. Їх загальна 

питома вага в структурі витрат за обраний період дещо зменшилася, вона 

дорівнювала у 2008р. 72,0 % у 2009 – 68,9 % а у 2010 – 68,3 %.  

Але серед статей, що входять до матеріальних витрат, відбулися окремі 

зміни, так питома вага на насіння і посадковий матеріал зменшилася з 9,8 % у 

2008 р. до 9,0 % у 2010 р. Безумовно, ця тенденція в 2011 р. скоріше за все 

збережеться внаслідок фінансової кризи. 
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Таблиця 2.6 

 Склад та структура витрат сільськогосподарських підприємств Харківської області за 2008-2010 рр. 

Статті витрат 

2008 р. 2009 р. 2010 р. Відхилення (+,-) 2010 рр. 

млн грн % млн грн % млн грн % 
2008 р. 2009 р. 

млн грн п.п. млн грн п.п. 

Витрати на оплату праці 367,8 10,2 361,6 9,9 402,6 9,5 34,8 -0,7 41,0 -0,4 

Відрахування на соціальні заходи 87,3 2,4 108 3 145,5 3,4 58,2 1,0 37,5 0,4 

Матеріальні витрати, які увійшли в собівар-

тість продукції 
2600,1 72,0 2515,2 68,9 2906,4 68,3 306,3 -3,7 391,2 -0,6 

у тому числі           

Насіння і посадковий матеріал 354,6 9,8 294,8 8,1 381,0 9,0 26,4 -0,8 86,2 0,9 

Корми 501,7 13,9 609,7 16,7 744,0 17,5 242,3 3,6 134,3 0,8 

Інша продукція сільського господарства 42,4 1,2 41,5 1,1 52,0 1,2 9,6 0,0 10,5 0,1 

Міндобрива 473,2 13,1 384,4 10,5 412,7 9,7 -60,5 -3,4 28,3 -0,8 

Нафтопродукти 435,9 12,1 371,9 10,2 446,6 10,5 10,7 -1,6 74,7 0,3 

Електроенергія 55,9 1,5 66,6 1,8 74,4 1,7 18,5 0,2 7,8 -0,1 

Паливо 57,6 1,6 62,9 1,7 66,7 1,6 9,1 0,0 3,8 -0,1 

Запчастини, ремонтні та будівельні ма-

теріали 
209,8 5,8 233,2 6,4 224,5 5,3 14,7 -0,5 -8,7 -1,1 

Оплата послуг і робіт, виконаних сто-

ронніми організаціями 
468,9 13,0 450,1 12,3 504,4 11,8 35,5 -1,2 54,3 -0,5 

Амортизація основних засобів 199,3 5,5 237,1 6,5 257,3 6,0 58,0 0,5 20,2 -0,5 

Інші витрати 356,3 9,9 426,8 11,7 544,9 12,8 188,6 2,9 118,1 1,1 

Усього витрат 3610,9 100 3648,7 100 4256,6 100,0 645,7 0,0 607,9 0,0 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 

 



61 

 

Також зменшення питомої ваги у структурі витрат мало місце по статті 

мінеральні добрива. Якщо у 2008 р. їх питома вага становила 13,1 %, то у 

2010 р. вона дорівнювала 9,7 %. 

Це були найбільші темпи щодо зміни у структурі витрат, вони також 

характеризували негативні зрушення в економічному розвитку підприємств 

регіону. Як не дивно, витрати на паливо, незважаючи на зростання цін на 

нього, період що аналізується, в структурному плані фактично не змінилися, і 

коливалися на рівні – 1,6 – 1,7 %, а по статті нафтопродукти 10,2 – 12,1 % за 

роками. Також не можна не звернути увагу на збільшення витрат по статті 

«Корми». Якщо в 2008 р. їх питома вага дорівнювала 13,9 %, то в 2010 р. 

17,5 %.  

Переходячи до аналізу інших витрат слід також відмітити скорочення 

питомої ваги витрат на оплату праці з 10,2 % у 2008 р. до 9,5 % у 2010 р. хоча 

в абсолютному вираженні ці витрати збільшилися з 367,8 млн грн до 402,6 

млн грн відповідно. Несуттєвих змін зазнала структура витрат за такими 

статтями: запчастини (коливання на рівні 5,3 – 6,4 %), оплата послуг і робіт 

сторонніми організаціями (коливання на рівні 11,8 – 13,0 %) та амортизація 

основних засобів (коливання на рівні 5,5 – 6,5 %). 

Особливістю зміни останньої даної статті є дуже незначна її питома 

вага в стрктурі витрат, зокрема в останньому 2010 р., коли цей показник ще 

зменшився на 0,5 %.  Це говорить про те, що принципових змін відносно 

оновлення основних засобів не відбувається, хоча ця проблема потребує 

окремого дослідження. 

Ми також вирішили поглибити аналіз змін структурних зрушень витрат 

сільськогосподарських підприємств Харківської області шляхом їх розгляду 

окремо по галузі рослинництва і тваринництва. Розпочнемо це з галузі 

рослинництва. Ця галузь сьогодні є найбільш важливою для більшості 

сільськогосподарських підприємств (табл. 2.7). Її питома вага в структурі 

товарної продукції в сільськогосподарських підприємствах Харківської 

області становила у 2007 р. – 77,7 %, 2008 р. – 76,2 %, 2009 р. – 74,1 %, а у  
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Таблиця 2.7 

Склад та структура витрат галузі рослинництва в сільськогосподарських підприємствах  

Харківської області за 2008-2010 рр. 

Статті витрат 

2008 р. 2009 р. 2010 р. Відхилення (+,-) 2010 року від 

млн грн % млн грн % млн грн % 
2008 р. 2009 р. 

млн грн п.п. млн грн п.п. 

Витрати на оплату праці 244,5 9,3 226,5 9,2 241,9 8,4 -2,6 -0,9 15,4 -0,8 

Відрахування на соціальні заходи 59,1 2,2 68,5 2,8 88,0 3,1 28,9 0,9 19,5 0,3 

Матеріальні витрати, які увійшли в собівар-

тість продукції 
1853,6 70,2 1608,0 65,2 1820,2 63,6 -33,4 -6,6 212,2 -1,6 

у тому числі     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Насіння і посадковий матеріал 354,6 13,4 294,8 11,9 381,0 13,3 26,4 -0,1 86,2 1,4 

Інша продукція сільського господарства 17,2 0,7 9,1 0,4 19,8 0,7 2,6 0,0 10,7 0,3 

Міндобрива 473,2 17,9 384,4 15,6 412,7 14,4 -60,5 -3,5 28,3 -1,2 

Нафтопродукти 394,1 14,9 328,3 13,3 389,6 13,6 -4,5 -1,3 61,3 0,3 

Електроенергія 24,1 0,9 27,9 1,1 29,5 1,0 5,4 0,1 1,6 -0,1 

Паливо 24,4 0,9 27,1 1,1 26,1 0,9 1,7 0,0 -1,0 -0,2 

Запчастини, ремонтні і будівельні мате-

ріали 
175,8 6,7 191,4 7,8 179,8 6,3 4,0 -0,4 -11,6 -1,5 

Оплата послуг і робіт, виконаних сто-

ронніми організаціями 390,3 14,8 345,0 14,0 381,7 13,3 -8,6 -1,5 36,7 -0,7 

Амортизація основних засобів 159,7 6,0 188,6 7,6 203,0 7,1 43,3 1,1 14,4 -0,5 

Інші витрати 324,9 12,3 375,7 15,2 510,4 17,8 185,5 5,5 134,7 2,6 

Усього витрат 2641,7 100,0 2467,2 100,0 2863,5 100,0 221,8 0,0 396,3 0,0 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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2010 р. – 70,5 %. 

У даній галузі мають місце подібні тенденції до відмічених нами вище, 

що цілком логічно виходячи з превалюючої ролі даної галузі. Відносно 

конкретних статей витрат, то тут також необхідно відмітити тенденцію до 

зменшення питомої ваги витрат на оплату праці та відповідно зменшення 

питомої ваги матеріальних витрат. Так, якщо в 2008 р. питома вага витрат на 

оплату праці становила 9,3 %, то у 2010 р. цей показник становив лише 8,4 %. 

Відносно матеріальних витрат, то їх питома вага за цей період зменшилася 

відповідно з 70,2 до 63,6 %. Серед витрат, які входять до складу матеріальних 

витрат, провідне місце належить витратам на мінеральні добрива, 

нафтопродукти та насіння і посадковий матеріал. Серед виділених нами 

статей виділяється зменшення витрат по статті мінеральні добрива, питома 

вага витрат даної статті зменшилася з 17,9  у 2008 р. до 14,4 % у 2010 р. Слід 

зазначити, що всі витрати за період, що аналізувався зросли, це більше ніж 

інфляція за даний період, і є фактичним свідченням того, що темпи зростання 

цін на продукцію та послуги, які споживаються в сільському господарстві, 

значно перевищують середні по економіці в Україні. 

Це, безумовно, негативна тенденція, яка може призвести до суттєвого 

зменшення темпів інтенсифікації виробництва та його економічної 

ефективності. 

Нами також проаналізовано склад та структуру витрат галузі 

тваринництва (табл. 2.8). У даному випадку слід відмітити, що, порівняно з 

галуззю рослинництва, загальне зростання суми витрат було більш суттєве. 

Вони за 2008 – 2010 рр. збільшилися в цілому по сільськогосподарських 

підприємствах Харківської області в 1,4 раза. Безумовно, одна з причин 

цього загальне зменшення поголів’я великої рогатої худоби з 5490,9 тис гол. 

до 4826,7 тис гол. У той же самий час, поголів’я свиней збільшилося з 7019,9 

до 7576,6 тис гол., а поголів’я птиці з 169,3 до 191,4 млн гол. Також, у 

порівняні з галуззю рослинництва, дана галузь характеризується фактично 

стабільним характером структури витрат.  
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Таблиця 2.8 

 Склад та структура витрат галузі тваринництва в сільськогосподарських підприємствах 

 Харківської області за 2008-2010 рр. 

Статті витрат 

2008 р. 2009 р. 2010 р. Відхилення (+,-) 2010 р. від 

млн грн % млн грн % млн грн % 
2008 р. 2009 р. 

млн грн п.п. млн грн п.п. 

Витрати на оплату праці 123,4 12,7 135,1 11,4 160,6 11,5 37,2 -1,2 25,5 0,1 

Відрахування на соціальні заходи 28,3 2,9 39,5 3,3 57,5 4,1 29,2 1,2 18,0 0,8 

Матеріальні витрати, які увійшли в собі-

вартість продукції 
746,5 77 907,2 76,8 1086,1 78,0 339,6 1,0 178,9 1,2 

у тому числі           

Корми 501,7 51,8 609,7 51,6 744,0 53,4 242,3 1,6 134,3 1,8 

Інша продукція сільського господар- 

ства 
25,2 2,6 32,4 2,7 32,3 2,3 7,1 -0,3 -0,1 -0,4 

Нафтопродукти 41,8 4,3 43,6 3,7 57,1 4,1 15,3 -0,2 13,5 0,4 

Електроенергія 31,8 3,3 38,7 3,3 44,9 3,2 13,1 -0,1 6,2 -0,1 

Паливо 33,2 3,4 35,8 3 40,6 2,9 7,4 -0,5 4,8 -0,1 

Запчастини, ремонтні і будівельні ма-

теріали 
34,1 3,5 41,8 3,5 44,6 3,2 10,5 -0,3 2,8 -0,3 

Оплата послуг і робіт, виконаних сто-

ронніми організаціями 
78,7 8,1 105,1 8,9 122,7 8,8 44,0 0,7 17,6 -0,1 

Амортизація основних засобів 39,6 4,1 48,5 4,1 54,4 3,9 14,8 -0,2 5,9 -0,2 

Інші витрати 31,4 3,2 51,1 4,3 34,5 2,5 3,1 -0,7 -16,6 -1,8 

Усього витрат 969,2 100 1181,5 100 1393,1 100,0 423,9 0,0 211,6 0,0 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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Так, питома вага витрат на оплату праці у 2008 р. становила 12,7 %, а в 

2010 р. – 11,5 %, кормів 51,8 та 53,4 % відповідно, оплата послуг і робіт 

сторонніх організацій 8,1 та 8,8 %, амортизація основних засобів 4,1 та 3,9 % 

відповідно. 

Такий характер фактично незмінності структури витрат може свідчити 

про відсутність інвестиційно-інноваційних процесів у даній галузі, на відміну 

від галузі рослинництва. 

Таким чином, слід відмітити, що 2010 р. виявився фінансово непростим 

для сільськогосподарських підприємств, що вплинуло, в першу чергу на 

зменшення витрат на мінеральні добрива, а також зменшилася питома вага 

витрат на оплату праці. 

 

2.2. Ефективність витрат у сільськогосподарських підприємствах 

 

Упродовж останніх років почастішали дискусії відомих вчених 

навколо сутності категорії ефективності, як у цілому, так і в 

сільськогосподарському виробництві зокрема. Всі їхні думки з приводу 

розкриття суті ефективності як економічної категорії мають відповідне 

підґрунтя, але проблема в тому, що вони досить різняться між собою. У 

зв'язку з цим у вітчизняній економічній науці досі немає чіткого трактування 

категорії ефективності, а також визначення її показників. Через це оцінка 

результатів функціонування діяльності аграрних підприємств у сучасних 

ринкових умовах, на наш погляд, має відносний характер. 

Проблеми розвитку аграрних формувань та ефективності їх 

виробництва займалися такі відомі вчені як В.Г. Андрійчук, 

П.С. Березівський, В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Онищенко, П.Т. Саблук та 

інші. Їх теоретичні і практичні підходи щодо ефективності 

сільськогосподарського виробництва є досить ґрунтовними, але вимагають 

уточнення з врахуванням нових вимог часу.  

У рамках загальноприйнятого підходу економічна ефективність 
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визначається як результативність загальноприйнятого процесу, дії, і 

вимірюється співвідношенням між результатами і витратами (ресурсами), що 

його зумовили [2, с. 15]. 

Під час визначення суті ефективності 

сільськогосподарського  виробництва необхідно розрізняти терміни 

“ефект” і “ефективність”. 

Термін ефект (від лат. Еffectus – дія, результат) у буквальному 

розумінні означає результат будь-якого процесу. Тому нерідко категорію 

“ефективність” трактують як “результативність”. Такий підхід зокрема 

простежується у визначеннях В.І. Мацибори [108, с. 137], В.П. Мертенса [65, 

с. 102], П.П. Руснака [63, c. 175]. 

У першій українській економічній енциклопедії С.В. Мочерний 

також характеризує ефективність як “здатність приносити ефект, 

результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення 

ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат” [67, с. 508]
1
. 

Таке трактування відображає загальний підхід до визначення ефективності, 

яке математично відображають як у прямому, так і оберненому 

співвідношенні. 

Економічна ефективність=
ефект (результат)

ресурси (затрати)
, або 

ресурси (затрати)

ефект (результат)
    (2.1) 

Однак, при такому підході поняття “ефективне виробництво” ще не 

означає, що воно є найбільш доцільне з позицій оптимальності рівня витрат 

чи суспільної корисності продукту. Адже результатом може бути продукт, який 

не має належної якості, не відповідає суспільним потребам або його виробництво 

вкрай негативно впливає на навколишнє середовище, що згодом тягне додаткові 

витрати, як для суспільства, так і для підприємства. Таке виробництво, ясна річ, 

ефективним назвати не можна. 

Взагалі, на наш погляд, при оцінці ефективності будь-якого 

виробництва, насамперед, слід брати до уваги кінцеву мету, з якою воно 

                                                 
1
Економічна енциклопедія.-К.: Видавничий центр «Академія», 2000.- Т.1-864с. 
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здійснюється. Це у свою чергу вимагає визначення критеріїв ефективності. 

Якщо виходити з позицій приватного інтересу, для підприємця, 

звичайно, кінцевою метою буде максимізація його прибутку, і ефективним 

можна назвати виробництво, результатом якого є зростання прибутку при 

мінімізації витрат. Проміжними цілями при цьому буде досягнення високого 

значення параметрів виробничих процесів, від яких залежить прибутковість. 

Власне з цих позицій характеризують ефективність сільського господарства 

А. Завгородній і Г. Вознюк, визначаючи її, як і згадані вище науковці, як 

“результативність господарської та фінансової діяльності суб'єктів 

господарювання”, однак при цьому конкретизуючи кінцеві форми прояву 

цієї результативності: “високі показники продуктивності праці, зниження 

фондовіддачі та собівартості, зростання врожайності, рентабельності 

сільськогосподарського виробництва” [67, с. 514]
1
. 

Однак у сучасних умовах розвитку соціально орієнтованого суспільства 

приватний інтерес обов’язково повинен перебувати в гармонії з інтересом 

суспільним. І у своїй кінцевій меті будь-яке виробництво має спрямовуватися 

на краще задоволення суспільних потреб. Особливо це стосується сільського 

господарства, від результатів функціонування якого безпосередньо залежить 

продовольча безпека держави, якість харчування і, відповідно, здоров’я нації. 

Є досить правомірним визначення ефективності запропоноване 

колективом кафедри аграрної і міжнародної економіки Львівського НАУ (Г.В. 

Черевко, Ф.В. Горбонос та ін.) як категорії, що відображає кінцевий корисний 

ефект від застосування засобів виробництва і живої праці (досягнутий на основі 

їх економії) [62, с. 277]. Згодом проф. Г.В. Черевко підкреслює, що “як критерій 

ефективності слід розуміти одержання максимального корисного ефекту (як 

економічного, так і соціального) за наявних або менших ресурсів” [199, с. 9]
2
. 

                                                 
1Економічна енциклопедія.-К.: Видавничий центр «Академія», 2000.-Т.1.-864с. 

 
2Черевко Г. Сутність категорії ефективності в економіці сільського господарства // 

Економіка АПК.- Львів, 2005. - №12.-С. 3-15. 
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На наш погляд, попри співвідношення корисного ефекту і ресурсів, 

при визначенні ефективності слід також враховувати критерії 

оптимальності і ступеня повноти залучення ресурсів у виробництво. На 

сьогоднішній день ми можемо спостерігати ситуацію, коли частина площ 

чи обладнання сільськогосподарських підприємств не використовується, 

працівники зайняті в режимі неповного робочого дня, а в структурі 

посівних площ переважають найбільш прибуткові сільськогосподарські 

культури. Тому, навіть, якщо підприємство має високі показники 

рентабельності за рахунок окремих видів продукції, але в умовах неповної 

зайнятості ресурсів, то таке виробництво не можна вважати достатньо 

ефективним з позицій суспільства. А нераціональна структура 

виробництва, недотримання сівозмін у довготерміновій перспективі 

спричиняють негативний вплив на родючість ґрунту і урожайність 

культур. 

Так, ефективність сільськогосподарського виробництва слід розглядати 

як максимальне співвідношення корисного ефекту і затрат виробництва за 

умов повного і оптимального використання наявних ресурсів. 

Економічна і соціальна ефективність перебувають в органічному 

поєднанні. Якщо вдається досягти високих соціальних результатів, то 

можна говорити про подальше підвищення економічної ефективності 

сільськогосподарського виробництва. Це обумовлено тим, що задоволеність 

умовами праці, належне фізичне і моральне здоров’я людей створює 

додаткові стимули та умови для підвищення продуктивності праці і 

підвищення на цій основі ефективності виробництва. 

Для аналізу ситуації з ефективністю витрат ми вирішили здійснити 

групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за рівнем 

витрат на 1 га по пшениці, соняшнику за даними 2010 р. Розпочнемо даний 

аналіз з розгляду ситуації по пшениці (табл. 2.9). 
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Таблиця 2.9 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за виробничими витратами  

на 1 га пшениці, 2010 р. 

Групи за 

виробничими 

витратами на  

1 га пшениці, 

грн 

К-ть 

госпо-

дарств у 

групі 

Питома 

вага групи 

до загаль-

ної к-ті 

підпри-

ємств, 

% 

Середня 

площа, га 

Частка 

посівів у 

загальній 

площі, 

% 

Уро-

жайність, 

ц/га 

Виробничі 

витрати на 

1 га, 

грн 

Повна 

собівар-

тість 1 т, 

грн 

Ціна 

реалізації 

1 т, 

грн 

Рента-

бельність, 

% 

Чистий 

дохід з  

1 га, грн 

До 1000 37 9,8 187,8 5,2 10,8 807,4 779,2 938,5 20,4 1011,3 

1000,1-1500 61 16,1 366,1 16,8 14,7 1292,8 886,6 1069,4 20,6 1568,3 

1500,1-2000 65 17,2 372,2 18,2 19,7 1759,1 1000,8 1156,3 15,5 2282,7 

2000,1-2500 71 18,8 384,7 20,6 21,9 2251,0 1005,9 1056,3 5,0 2318,6 

2500,1-3000 41 10,8 443,1 10,2 22,4 2684,8 1176,7 1084,6 -7,8 2425,9 

3000,1-4000 53 14,0 528,4 21,1 29,6 3403,5 1469,2 1125,8 -23,4 3333,2 

4000,1 і більше 50 13,2 211,0 7,9 26,8 5145,0 1399,9 1218,3 -13,0 3260,1 

Харківська 

область, всього 
378 100,0 351,6 100,0 21,8 2441,8 1169,3 1111,4 -5,0 2420,2 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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Як свідчать дані, по 378 підприємствах найбільша урожайність була 

отримана саме в тих групах, де рівень витрат на 1 га був найбільшим, за 

виключенням останньої групи з найбільшим рівнем витрат, де урожайність 

виявилася дещо меншою, ніж у попередній групі. Так, у підприємств з рівнем 

витрат до 1000 грн/га середня урожайність становила до 10,8 ц/га, а з рівнем 

витрат від 3000,1 до 4000 грн/га – 29,6 ц/га (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Залежність урожайності пшениці від рівня виробничих 

витрат у сільськогосподарських підприємствах Харківської області,  

2010 р. (згруповані дані) 

Незважаючи на значне зростання урожайності, повна собівартість 1 т 

пшениці зростала теж високими темпами. У групі з рівнем витрат до 1000 грн 

вона в середньому дорівнювала 779,2 грн/т, а в групі з рівнем витрат від 

3000, до 4000 грн/га вже 1469,2 грн/т. Слід також відмітити, що відбувалося 

також і збільшення ціни реалізації, що є цілком логічним і пов’язано з тим, 

що при більш інтенсивному виробництві, як правило, якість продукції (клас 

пшениці) є більш високим. 

Ці всі тенденції призвели до того, що найбільший рівень 

рентабельності як раз був отриманий в перших чотирьох групах, де рівень 

витрат був найменшим, у той же самий час в останніх трьох групах взагалі 
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було отримано збиток.  

Одним із факторів, що зумовив падіння рівня рентабельності, 

незважаючи на зростання урожайності, був суб’єктивний чинник. Він 

пов'язаний з тим, що різні підприємства, маючи однаковий рівень витрат, 

отримують різні результати.  

Перейдемо до розгляду ситуації з ефективності витрат при виробництві 

соняшнику (табл. 2.10). У даному випадку сукупність підприємств, що 

займалися виробництвом цієї культури становила 485 обєкти. Також 

відмітимо, що має місце зв'язок між рівнем витрат на 1 га та урожайністю 

соняшнику. Так, у першій групі, з рівнем витрат до 1000 грн/га, урожайність 

становила 13,9 ц/га, а в останній групі, з рівнем витрат понад 4000 грн/га, – 

23,7 ц/га. Також відмітимо зростання не тільки рівня урожайності, а й повної 

собівартості 1 т продукції. Зокрема, в першій групі повна собівартість 1 т 

насіння була рівною 693,0 грн, а в останній 2370,3 грн. Все це призвело до 

того, що саме в першій групі з найменшим рівнем витрат, рентабельність 

виявилася найвищою (336,9 %), а в останній групі, з рівнем витрат більше 

4000 грн/га цей показник становив лише 27,9 %.  

Також ми проаналізували структуру витрат на виробництво соняшнику 

в Німеччині з урахуванням рівня урожайності, що наведено в табл. 2.11. 

Звернемо увагу, що зростання урожайності напряму пов’язано зі 

зростанням витрат на добрива та зменшенням питомої ваги витрат на 

насіння, амортизацію, заробітну плату та засоби захисту рослин. Також мало 

місце зменшення собівартості 1 ц соняшнику. Якщо в групі з рівнем 

урожайності до 15,0 ц/га собівартість 1 ц дорівнювала 39,3 євро/ц, то в групі 

з рівнем урожайності більше 28 ц/га собівартість вже була рівною 28,8 

євро/ц.  

Аналіз ефективності витрат по цукрових буряках залежно від їх 

розміру наведено в табл. 2.12.  
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Таблиця 2.10 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за виробничими витратами  

на 1 га посіву соняшнику, 2010 р. 

Групи за 

виробничими 

витратами на 

1 га, 

грн 

К-ть 

госпо-

дарств у 

групі 

Питома 

вага групи 

до 

загальної 

к-ті 

підприє-

мств, 

% 

Середня 

площа, 

га 

Частка 

посівів у 

загальній 

площі, 

% 

Урожай-

ність,  

ц/га 

Вироб-

ничі 

витрати 

на 1 га, 

грн 

Повна 

собівар-

тість  

1 т,  

грн  

 

Ціна 

реалізації 

1 т, 

грн  

 

Рента-

бель-

ність, 

% 

 

Чистий 

дохід з 1 

га, 

грн  

до 1000 21 4,3 370,4 2,7 13,9 681,9 693,0 3027,8 336,9 4208,6 

1000,1-1500 58 12,0 506,8 10,1 13,0 1275,3 1180,1 2999,7 154,2 3902,9 

1500,1-2000 95 19,6 540,2 17,6 14,5 1753,0 1512,4 3079,7 103,6 4462,7 

2000,1-2500 90 18,6 629,1 19,4 15,8 2231,7 1806,9 2905,0 60,8 4597,2 

2500,1-3000 77 15,9 646,7 17,1 17,4 2767,8 2046,4 2908,9 42,1 5073,9 

3000,1-3500 58 12,0 882,8 17,5 18,7 3276,2 2163,5 2932,5 35,5 5486,3 

3500,1-4000 34 7,0 512,9 6,0 19,6 3740,4 2201,0 3068,7 39,4 6029,8 

понад 4000 52 10,7 547,0 9,7 23,7 5208,4 2370,3 3031,2 27,9 7191,0 

Харківська 

область, 

всього 

485 100,0 602,1 100,0 17,0 2664,7 1914,3 2975,3 55,4 5068,5 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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У цьому випадку сукупність підприємств налічувала 107 одиниць. Це 

значно менше, ніж у двох попередніх групах і є свідченням того, що 

цукровий буряк стає ще менш популярною культурою. Відносно конкретних 

результатів цього дослідження, то знову ж таки, необхідно підкреслити, 

зв'язок між витратами та урожайністю цукрових буряків. Так, у групі з 

рівнем витрат до 3000 грн/га урожайність становила 98,0 ц/га, а в останній 

групі з рівнем витрат понад 7000 грн/га – 182,3 ц/га при середній її величині 

146,2 ц/га. Зростання повної собівартості 1 т від групи до групи було доволі 

чітким та суттєвим, зокрема, в першій групі даний показник дорівнював 

332,2 грн/т, а в останній 664,1 грн/т. 

Таблиця 2.11 

 

Структура нормативних витрат виробництва соняшнику 

в Німеччині з урахуванням рівня урожайності 

Показник 

Структура витрат при урожайності 

28 ц/га 24 ц/га 18 ц/га 15 ц/га 

євро % євро % євро % євро % 

Прямі витрати 354 48,3 319 43,8 273 42,8 254 43,1 

Насіння 95 11,7 95 13,0 95 14,9 95 16,1 

Добрива 184 22,8 158 21,7 120 18,8 99 16,8 

Засоби захисту рослин 70 8,7 61 8,4 54 8,5 56 9,5 

Виплата відсотків 

(обіговий капітал) 
5 0,6 5 0,7 4, 0,6 4 0,7 

Постійні витрати 303 37,5 286 39,2 264 41,4 252 42,7 

Затрати на машини і 

обладнання: 
        

у тому числі змінні 92 11,4 89 12,2 86 13,5 84 14,2 

із них:         

технологічне 

обслуговування 
68 8,4 65 8,9 63 9,9 61 10,3 

збір урожаю, 

транспортування, 

скиртування 

24 3,0 24 3,3 23 3,6 23 3,9 

Амортизація  73 9,0 71 9,7 69 10,8 69 11,7 

Зарплата 34 4,2 34 4,7 33 5,2 33 5,6 

Сушіння 77 9,5 66 9,0 50 7,8 41 7,0 

Виплата відсотків 27 3,4 26 3,6 26 4,1 25 4,2 

Інші витрати – всього 151 18,7 124 17,0 101 15,8 84 14,2 

у тому числі оренда землі, 

платежі 
151 18,7 124 17,0 101 15,8 84 14,2 

Повні витрати 808 100 729 100 683 100 590 100 

*Джерело: [122]. 
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Таблиця 2.12 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за виробничими витратами  

на 1 га цукрових буряків, 2010 р. 

Групи за 

виробничими 

витратами на 

1 га, 

грн 

К-ть 

госпо-

дарств у 

групі 

Питома 

вага 

групи до 

загальної 

к-сті 

підпри-

ємств, 

% 

Середня 

площа, га 

Частка 

посівів у 

загальній 

площі, 

% 

Урожай-

ність, 

ц/га 

Вироб-

ничі 

витрати 

на 1 га, 

грн 

Повна 

собівар-

тість  

1 т,  

грн  

 

Ціна 

реаліза-

ції 1 т, 

грн  

 

Рента-

бель-

ність, 

% 

 

Чистий 

дохід з 1 

га, 

грн 

до 3000 11 10,3 199,7 8,3 98,0 2614,0 332,2 371,4 11,8 3638,8 

3000,1-4000 18 16,8 133,2 9,1 96,4 3647,3 441,8 339,0 -23,3 3268,6 

4000,1-5000 18 16,8 218,5 14,9 124,3 4409,4 413,0 299,3 -27,5 3721,7 

5000,1-7000 22 20,6 289,1 24,1 159,1 7010,8 504,4 350,9 -30,4 5581,7 

понад 7000 16 15,0 423,2 25,6 182,3 9530,1 664,1 384,5 -42,1 7011,1 

Харківська 

область, 

всього 

107 100,0 246,7 100,0 146,2 6305,2 495,9 359,4 -27,5 5255,3 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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Ситуація по цінах реалізації була така: їх середня величина 

дорівнювала 359,4 грн/т, і коливалася в межах від 299,3 грн/т до 384,5 грн/т. 

Зміна цін напряму впливала також на зміну рівня рентабельності 

виробництва, який був найбільшим у першій групі (11,8 %) підприємств, з 

найменшим рівнем витрат, а найменшим в останній группі, де рівень 

збитковості становив 42,1 %. Ми також доповнили аналіз ефективності 

виробництва цукрових буряків його показниками по Німеччині (табл. 2.13 ). 

  

Таблиця 2.13 

Структура нормативних витрат виробництва цукрових буряків 

в Німеччині з урахуванням рівня урожайності 

Показник 

Урожайність, ц/га 

450 400 350 

євро % євро % євро % 

Прямі витрати 641 52,3 614 52,7 588 53,1 

Насіння 180 14,7 180 15,4 180 16,2 

Добрива 229 18,7 203 17,5 177 16,0 

Засоби захисту рослин 220 17,9 220 18,9 220 19,9 

Виплата відсотків (обіговий 

капітал) 
12 1,0 11 0,9 11 1,0 

Постійні витрати 434 35,4 427 36,7 419 37,8 

Затрати на машини і обладнання:       

у тому числі змінні 169 13,8 166 14,2 162 14,6 

із них:       

технологічне обслуговування 66 5,4 64 5,5 62 5,6 

збір урожаю, транспортування, 

скиртування 
103 8,4 102 8,7 100 9,0 

Амортизація  150 12,2 147 12,6 145 13,1 

Зарплата 68 5,6 68 5,9 68 6,1 

Сортування       

Виплата відсотків 47 3,8 46 4,0 44 4,0 

Інші витрати – всього 151 12,3 124 10,6 101 9,1 

у тому числі оренда землі, платежі 151 12,3 124 10,6 101 9,1 

Повні витрати 1226 100 1165 100 1108 100 

Собівартість 1 ц 2,72 х 2,91 х 3,2 х 

Довідково:       

Внесенно мінеральних добрив на  

1 га (діюча речовина), кг 
522 463 406 

На 1 ц цукрових буряків діючої 

речовини, кг 
1,2 1,2 1,2 

*Джерело: [122]. 

 

Зокрема даний аналіз здійснювався в розрізі трьох груп за рівнем 
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урожайності: 350, 400 та 450 ц/га. Головні закономірності, які можна 

відмітити при аналізі наведених даних полягають в тому, що при зростанні 

урожайності відбувається збільшення питомої ваги витрат на добрива та 

зменшення їх величини на оплату праці, амортизацію, насіння, засоби 

захисту рослин. Також скорочується і собівартість 1 ц продукції. 

Аналіз ефективності витрат галузі тваринництва є важливим і цікавим з 

огляду на те, що дана галузь продовжує знаходитися в тяжкому стані. Її 

питома вага в структурі валової продукції сільського господарства в 2010 р. 

скоротилася до 44,9 %, порівняно з 75,0 % у 1990 р. Крім того, ця галузь 

залишається збитковою, і не нарощує обсяги та ефективність виробництва.  

Відтак, було вирішено дослідити, як змінювалася ефективність витрат, 

їх структура залежно від рівня рентабельності. Даний аналіз було здійснено 

по трьох головних видах продукції: приросту великої рогатої худоби, молоку 

та приросту свиней. Розпочнемо розгляд отриманих результатів з даних по 

ефективності виробництва мяса великої рогатої худоби (табл. 2.14).  

Отримані дані свідчать про те, що найбільша ефективність в 

натуральному вираженні припадає на групу підприємств, які мають рівень 

рентабельності від – 50 до -20 %. У цій групі було зафіксовано найбільший 

рівень середньодобового приросту (507,0 г), було отримано найбільшу 

кількість продукції (41324,0 ц), та найбільший рівень витрат на 1 гол. 

дорівнював 2937,7 грн, при середній величині по області 2687,5 грн. При 

цьому повна собівартість 1 т продукції була найменшою у підприємств з 

рівнем рентабельності понад 0 % (8884,1 грн/т).  

Ціна ж реалізації суттєво по групах не відрізнялася, але загальна 

тенденція була пов’язана зі зростанням рівня ціни разом з групуючим 

показником. 
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Таблиця 2.14 

 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за рентабельністю великої рогатої 

худоби, 2010 р. 

Групи за 

рентабельністю, 

% 

К-ть гос-

подарств у 

групі 

Питома 

вага групи 

до загаль-

ної к-ті 

підпри-

ємств, 

% 

К-ть 

худоби на 

госпо-

дарство, 

гол 

Одержано 

приросту, 

ц 

Серед-

ньодобовий 

приріст, 

г 

С.-г. 

угіддя, га 

Одержано 

приросту 

на 100 га 

угідь, 

т 

К-ть 

худоби на 

100 га 

угідь, 

гол. 

Реалізо-

вано 

ялови-

чини, 

ц 

 

до -60 26 19,4 405 13642,0 354,4 3306,7 15,9 12,3 12888,0 

-60 - 50 18 13,4 599 15078,0 383,1 5106,1 16,4 11,7 16175,0 

-50 - 20 48 35,8 465 41324,0 507,0 3916,6 22,0 11,9 40770,0 

-20 - 0 21 15,7 307 9329,0 395,6 3041,8 14,6 10,1 8276,0 

понад 0 21 15,7 331 9324,0 384,9 2365,2 18,8 13,4 11218,0 

Харківська об-

ласть, всього 
134 100,0 423 88697,0 428,1 3586,9 18,5 11,8 89327,0 
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Продовження табл. 2.14 

 

Групи за 

рентабельністю, 

% 

Товарність, 

% 

Виробнича 

собівар-

тість, 

тис. грн 

Витрати на  

1 голову 

грн 

 

Повна 

собівартість 

1 т, 

грн 

Ціна реаліза-

ції 1 т, 

грн 

Прибуток, 

тис. грн 

Прибуток на 

1 голову, 

грн 

Рентабель-

ність, 

% 

до -60 94,5 29292,3 2777,3 24616,8 7798,9 -21674,9 -2175,3 -68,3 

-60 - 50 107,3 30367,3 2816,2 18959,4 8519,5 -16886,6 -1459,8 -55,1 

-50 - 20 98,7 65605,3 2937,7 14835,4 9523,4 -21657,3 -983,0 -35,8 

-20 - 0 88,7 14498,5 2244,0 10818,1 9734,9 -896,5 -156,4 -10,0 

понад 0 120,3 12774,4 1925,0 8884,1 9845,9 1078,9 135,1 10,8 

Харківська об-

ласть, всього 
100,7 152537,8 2687,5 15873,9 9152,9 -60036,4 -1050,3 -42,3 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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Відносно показників концентрації, зокрема кількості поголів’я великої 

рогатої худоби на 100 га сільськогосподарських угідь, то в даному випадку 

вона суттєво відрізнялася від середніх величин по області (11,8 гол./100 га с.-

г. угідь), хоча найбільша величина даного показника виявилася в першій і в 

останній групі (відповідно 12,3 гол./100 га та 13,4 гол./100 га). Хоча в 

абсолютному вираженні найменша кількість поголів’я була в групі з рівнем 

рентабельності від -20 до 0 % (307 гол.), а найбільшу концентрацію поголів’я 

мала група з рівнем збитковості -60 – -50 % (599 гол.).  

Наступним видом продукції, проаналізованого з точки зору 

ефективності витрат, було молоко (табл. 2.15). Цей аналіз проведений на 

підставі даних 2010 р. 

У даній таблиці також як групуючий показник була обрана величина 

рентабельності. Сукупність підприємств, які займаються виробництвом 

молока в Харківській області, налічує 138 господарств, середня кількість 

корів, що припадає на 1 господарство, становить – 279 гол.  

Відразу відмітимо, що на відміну від виробництва мяса великої рогатої 

худоби, має місце чітка залежність зростання продуктивності корів та рівня 

рентабельності. Якщо в першій групі з рівнем збитковості до 20,0 % 

середньорічний надій дорівнював 2135,6 кг/гол, то в останній групі з рівнем 

рентабельності понад 40,0 % він становив – 5071,3 кг/гол, у групі з рівнем 

рентабельності 20,1 – 40,0 % - 5245 кг/гол (рис. 2.2).  

Відмітимо, що важливим є той факт, що зростання продуктивності 

корів в останніх групах з найбільшим рівнем рентабельності відбувалося 

навіть при незначних відмінностях у рівні витрат на 1 голову. Так, середня їх 

величина по Харківській області дорівнювала 8905,4 грн/гол., в групі з 

рівнем збитковості до 20,0 % - 6894,8 грн/гол, а в останній групі з 

рентабельністю понад 40,0 % - 7998,2 грн/гол.  
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Таблиця 2.15 

 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за рентабельністю молока, 2010 р. 

Групи за рентабельністю 

(без дотацій), 

% 

К-ть гос-

подарств 

у групі 

Питома 

вага до 

загальної 

к-ті підп-

ств, % 

К-ть корів 

на госпо-

дарство, 

гол. 

Вироб-

ництво 

молока, 

ц 

Удій на 1 

корову, 

кг 

С.-г. 

угіддя, 

га 

Вироб-

лено 

молока на 

100 га 

угідь, 

т 

К-ть корів 

на 100 га 

угідь, 

гол. 

Реалізова-

но, 

ц 

 

До -20 17 13,0 141 51405,0 2135,6 4115,1 124,9 58,5 42473,0 

-20-0,0 26 19,8 191 152511,0 3458,8 3152,8 483,7 157,8 133119,0 

0,1-20 36 27,5 299 501097,0 4650,6 3386,0 1479,9 318,2 464219,0 

20,1-40,0 28 21,4 333 489053,0 5245,7 4405,2 1110,2 211,6 460242,0 

Більш 40,0 24 18,3 383 466154,0 5071,3 3692,2 1262,5 249,0 437930,0 

Харківська область, 

всього 
138 100,0 279 1660220,0 4527,1 3750,2 4427,0 977,9 1537983,0 
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                Продовження табл. 2.15 

Групи за рентабельністю 

(без дотацій), 

% 

Товар-

ність, 

% 

Виробнича 

собівар-

тість, 

тис. грн 

Витрати на 

1 гол., 

грн 

 

Повна 

собівар- 

тість 1 т, 

грн 

Ціна 

реалізації  

1 т, 

грн 

Прибуток, 

тис. 

грн 

Прибуток 

на 

1 ко- 

рову, 

грн 

Рентабель-

ність, 

% 

До -20 82,6 16595,8 6894,8 356,6 236,8 -5084,6 -119,7 -33,6 

-20-.0.0 87,3 33767,6 6786,1 285,8 258,1 -3690,7 -27,7 -9,7 

0,1-20 92,6 111445,1 10342,9 267,1 289,6 10417,2 22,4 8,4 

20,1-40,0 94,1 91259,3 9788,6 221,1 281,9 27973,2 60,8 27,5 

Більш 40,0 93,9 73519,0 7998,2 186,1 312,7 55453,0 126,6 68,0 

Харківська область, 

всього 
92,6 326586,8 8905,4 234,4 289,7 85068,1 55,3 23,6 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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Рис. 2.2. Вплив рівня рентабельності на продуктивність 1 корови по 

підприємствах Харківської області у 2010 р. (згруповані дані) 

*Джерело: за дослідженням автора 

 

Нарешті, проведемо аналіз ефективності витрат по виробництву 

свинини за даними 2010 р. (табл. 2.16).  

Слід одразу відмітити, що виробництвом даної продукції в Харківській 

області займалося 135 підприємств, вони в середньому мали 745 гол., 

отримуючи добовий приріст 338,0 г. Відносно конкретних результатів 

ефективності, то слід відмітити групу з рівнем збитковості від 20 до 0 %. У 

цій групі середньодобовий приріст становив 378,5 г, а кількість свиней, що 

припадало на одне господарство 2146 гол. В даній групі було одержано 

найбільшу кількість продукції – 91917,0 ц. Найбільший рівень витрат на 

1 гол. – 1737,3 грн/гол., був у групі з рівнем збитковості від 60 до 40 %. 

Відносно ж цього показника, який до речі по області становив 1621,9 

грн/гол., то найменша його величина виявилася в останній групі з рівнем 

рентабельності понад понад 0 % - 1104,9 грн.  

 

y = 0,0042x + 9,3393 

R² = 0,8361 

y = -1E-06x2 + 0,0124x - 0,4727 

R² = 0,9569 

5

10

15

20

25

30

35

500 1500 2500 3500 4500 5500

ц
/г

а 

грн 



 

83 

 

 

Таблиця 2.16 

 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області 

за рентабельністю свинини, 2010 р. 

Групи за рента-

бельністю (без 

дотацій), 

% 

К-ть гос-

подарств у 

групі 

Питома ва-

га групи до 

загальної 

к-ті 

підпри-

ємств, 

% 

К-ть худо-

би на гос-

подарство, 

гол 

Одержано 

приросту, 

ц 

Серед-

ньодобо-

вий при-

ріст, г 

Рілля, 

га 

Одержано 

приросту 

на 100 га 

ріллі, 

т 

К-ть сви-

ней на 100 

га угідь, 

гол. 

Реалізо-

вано сви-

нини, 

ц 

До -60 24 17,8 146 1939,0 151,2 2656,0 7,3 132,3 1643,0 

-60 - 40 23 17,0 338 6098,0 214,7 3179,2 19,2 244,7 4807,0 

-40-20 28 20,7 462 13120,0 277,5 3397,3 38,6 381,3 10610,0 

-20-0 31 23,0 2146 91917,0 378,5 3550,4 258,9 1873,9 83020,0 

Понад 0 29 21,5 635 21680,0 322,2 2608,5 83,1 706,8 19149,0 

Харківська об-

ласть, всього 
135 100,0 745 134754,0 338,0 3078,3 437,8 3547,9 119229,0 
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Продовження табл. 2.16 

 

Групи за 

рентабельністю 

(без дотацій), 

% 

Товарність, 

% 

Виробнича 

собівар-

тість, 

тис. грн 

Виробнича 

собівартість 

на 1 голову, 

грн 

Повна 

собівартість 

1 т, 

грн 

Ціна реаліза-

ції 1 т, 

грн 

Прибуток, 

тис. грн 

Прибуток на 

1 голову, 

грн 

Рентабель-

ність, 

% 

до -60 84,7 6447,9 1834,9 3706,8 1090,9 -4298,0 -2615,9 -70,6 

-60 - 40 78,8 13286,9 1707,8 2411,2 1145,9 -6082,2 -1265,3 -52,5 

-40-20 80,9 22504,5 1737,3 1599,9 1160,7 -4659,3 -439,1 -27,4 

-20-0 90,3 114521,2 1721,4 1327,8 1141,3 -15488,1 -186,6 -14,0 

понад 0 88,3 20371,1 1104,9 1019,6 1316,6 5686,9 297,0 29,1 

Харківська об-

ласть, всього 
88,5 177131,6 1621,9 1379,0 1170,7 -24840,7 -208,3 -15,1 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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Показник повної собівартості 1 т має тенденцію до зменшення від 

групи до групи. У першій групі з рівнем збитковості до 60,0 % його величина 

в середньому дорівнювала 3706,8 грн/т, в групі з рівнем рентабельності від 

20 до 0 – 1327,8 грн/т, а в останній гупі, де виробництво було прибутковим – 

1019,6 грн/т. Даний фактор був головним чинником того, що рівень 

рентабельності (збитковості) по групах був різним.  

Поглиблюючи аналіз взаємозв’язків різних чинників формування 

витрат, приведемо їх факторний аналіз. Головна ціль факторного аналізу є 

скорочення числа змінних (редукція даних) і виявлення структури 

взаємозв’язку між змінними, тобто класифікація змінних. Тому факторний 

аналіз застосовується або як метод скорочення даних, або як метод 

класифікації змінних. 

Скорочення відбувається шляхом виявлення прихованих загальних 

факторів, пояснюючих взаємозв’язок між досліджуваними ознаками 

(змінними) об’єкта, тобто замість вихідного набора змінних з’явиться 

можливість аналізувати дані по виділених факторах, число яких значно 

менше вихідного числа взаємопов’язаних змінних [189]. 

Для факторного аналізу були обрані такі показники: 

- питома вага галузі рослинництва в структурі товарної 

продукції,%; 

- рентабельність рослинництва, %; 

- прибуток на 1 га, грн; 

- обсяг реалізації продукції рослинництва; 

- площа сільськогосподарських угідь, га; 

- витрати на 1 га, грн; 

- урожайність зернових, соняшнику, цукрового буряку. 

Даний факторний аналіз окремих показників галузі рослинництва в 

Харківській області за 2010 р. засвідчив, що всі показники, які 

використовувалися в групуванні можна умовно розбити на дві великі групи. 

До першої входять питома вага рослинництва в структурі товарної продукції 
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(суттєво пов’язано з фактором 1 і майже не пов’язано з фактором 2) 

(рис. 2.3). До другої групи входять всі інші показники, що були приблизно 

однаково пов’язані з фактором 1 і по – різному з фактором 2. Так, величина 

рентабельності та прибутку в галузі рослинництва мали сильний позитивний 

зв'язок з фактором 2, показники урожайності культур, слабкий зв'язок з цим 

фактором, а показники витрат на 1 га, обсяги реалізованої продукції 

рослинництва та площа сільськогосподарських угідь сильний від’ємний 

зв’язок з фактором 2. За отриманими результатами ми можемо припустити, 

що виділені групи показників знаходяться під впливом своїх факторів, 

скоріше за все ці фактори пов’язані з суб’єктивним складовим елементом 

діяльності підприємства.   

Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2
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Витрати на 1 г
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Рис. 2.3. Факторний аналіз окремих показників галузі рослинництва  

в Харківській області за 2010 р. 

*Джерело: за дослідженням автора з використанням пакета прикладних програм 

«Statistica» 

 

Подібний аналіз був зроблений по галузі тваринництва (рис. 2.4), при 

цьому використовувалися такі показники: 

- прибуток на 1 ум. гол.; 
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- рентабельність великої рогатої худоби, %; 

- питома вага тваринництва,%; 

- надій на 1 корову, кг; 

- приріст свиней, кг; 

- приріст великої рогатої худоби, кг; 

- витрати на 1 ум. гол. 

Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2

Rotation: Unrotated

Extraction: Principal components
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Рис. 2.4. Факторний аналіз окремих показників тваринництва  

в Харківській області за 2010 р. 

*Джерело: за дослідженням автора з використанням пакета прикладних програм 

«Statistica» 

 

Отримані результати дають нам підстави для таких висновків: з 

фактором 1 доволі тісно пов’язані такі показники: прибуток на 1 ум. гол., 

рентабельність галузі тваринництва, надій на 1 корову, приріст великої 

рогатої худоби. Середній рівень зв’язку з цим фактором має приріст свиней 

та витрати на 1 ум. гол. і слабкий – питома вага галузі тваринництва. З 

фактором 2 суттєво позитивно пов’язані показники прибутку на 1 ум. гол. та 

рентабельність галузі тваринництва. Слабкий зв'язок має показник питома 

вага галузі тваринництва. Слабкий та середній від’ємний зв'язок – надій на 
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1 корову, приріст свиней, приріст великої рогатої худоби; і сильний 

від’ємний зв’язок – витрати на 1 ум. гол. 

Таким чином, так чи інакше можна констатувати, що показники 

прибутку та рентабельності мають окремі зв’язки з показниками 

продуктивності тварин, однак не дуже суттєво пов’язані з рівнем витрат та 

питомою вагою в галузі тваринництва. 

Це ставить питання про причинно-наслідковий зв'язок цих показників 

та, знову ж таки, про значення суб’єктивного фактора в підвищенні 

ефективності галузі тваринництва. Далі ми провели дослідження та 

обґрунтування оптимального розміру сільськогосподарських підприємств, 

що на думку багатьох авторів, є одним з першочергових завдань у комплексі 

важливих напрямків розвитку сільського господарства, та його подальшого 

економічного зростання [223, 217, 112].  

Як вважають М.Ю. Мельник та П.М. Макаренко, більший економічний 

ефект досягається саме великими за розмірами сільськогосподарськими 

підприємствами, і це виявляється у таких моментах: 

1. Великі підприємства мають можливість ефективніше 

використовувати основні виробничі фонди. 

2. Великі підприємства ефективніші й з точки зору раціонального 

використання землі. Головний ефект полягає в тому, що вони мають набагато 

більше можливостей для застосування науково обґрунтованої системи 

чергування культур (сівозмін). 

3. Великі підприємства ефективніше використовують робочу силу 

завдяки спеціалізації та кооперації праці, що сприяє підвищенню її 

продуктивності. 

4. У великих підприємств є можливість здійснювати первинну 

обробку або переробку сільськогосподарської продукції. 

5. У соціальному плані великі підприємства з колективним 

господарюванням мають більше можливостей для використання об’єктів 

невиробничої інфраструктури [112, с. 23]. 
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Одиним з головних індикаторів розміру підприємства є площа 

сільськогосподарських угідь, і, відповідно, посівна площа тієї чи іншої 

культури. Так, саме в нашому випадку, ми вирішили проаналізувати як 

пов’язана ефективність понесених витрат по пшениці, соняшнику та 

цукровому буряку від даного критерію в сільськогосподарських 

підприємствах Харківської області в 2010 р. Розпочнемо цей аналіз з даних 

саме по пшениці (табл. 2.17). 

Як бачимо з наведених даних, як критерій для оцінки ефективності 

нами були обрані показники урожайності, величини виробничих витрат на 1 

га посівної площі, повної собівартості 1 т, рентабельності, товарності. 

Наведені дані дають підстави зробити такі висновки. Урожайність 

пшениці була найвищою в підприємствах, що мали площу понад 1000 га 

(26,6 ц/га), а найменшою вона виявилася в підприємствах з посівною площею 

від 600,1 до 800 га (17,3 ц/га). Відносно показника величини витрат на 1 га 

посівної площі, то ситуація виявилась доволі суперечливою. Так, у 

підприємств з величиною посівної площі до 50 га середня величина витрат 

становила 2812,8 грн/га і була найбільшою серед усіх груп, а найменшою 

вона була в групі з посівною площею від 600,1 до 800 га і становила 1764,8 

га.  

Що стосується повної собівартості 1 т отримуваної пшениці, то в 

даному випадку ми відмітимо коливання від групи до групи в межах від 

1079,1 до 1301,2 грн/т. Найнижчою повна собівартість продукції виявилася в 

групі з посівною площею 50,1 - 100 га. Та ж ситуація стосується і цін 

реалізації, найбільша становила 1171,5 грн/т в останній групі, а найменша 

985,3 грн/т у першій групі при середньому значенні по області 1111,4 грн/т.  

Розглядаючи показник рентабельності, як головний критерій 

ефективності виробництва, слід одразу відмітити, що цей показник у 

середньому мав відємне значення і становив -5,0 %. У межах же груп мала 

місце суттєва варіація.  
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Таблиця 2.17 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за площею пшениці, 2010 р. 

Групи  

за площею, 

га 

К-ть 

госпо-

дарств 

у групі 

Питома 

вага гру-

пи до за-

гальної 

к-ті 

підпри-

ємств, 

% 

Серед-

ня 

площа, 

га 

Частка 

посівів у 

загаль-

ній 

площі, 

% 

Уро-

жайні-

сть, 

ц/га 

Вироб-

ничі 

витра-

ти на 

1 га, 

грн 

Вироб-

нича 

собівар-

тість,  

1 т, грн 

Повна 

собівар-

тість  

1 т, грн 

Ціна ре-

алізації 

1 т, 

грн 

Рента-

бель-

ність, 

% 

Товар-

ність, 

% 

Прибу-

ток з 

1 га, 

грн 

до 50 67 17,7 28,9 1,5 18,2 2812,8 1546,3 1121,9 985,3 -12,2 305,1 -248,5 

50,1-100 68 18,0 72,5 3,7 18,3 2751,2 1499,8 1079,1 1151,9 6,7 143,3 133,5 

100,1-200 74 19,6 157,3 8,8 19,2 2525,1 1312,7 1127,4 1083,9 -3,9 123,9 -83,7 

200,1-400 71 18,8 295,9 15,8 18,0 2285,2 1267,4 1150,9 1049,6 -8,8 85,2 -182,5 

400,1-600 38 10,1 497,1 14,2 20,9 2786,8 1332,0 1301,2 1062,8 -18,3 89,2 -498,6 

600,1-800 23 6,1 706,4 12,2 17,3 1764,8 1018,2 1113,9 1058,8 -4,9 80,3 -95,5 

800,1-1000 13 3,4 904,0 8,8 21,4 2230,4 1040,0 1100,6 1110,2 0,9 90,2 20,4 

понад 1000 24 6,3 1937,4 35,0 26,6 2593,4 974,8 1184,0 1171,5 -1,1 87,6 -33,4 

Харківська 

область, всьо-

го 

378 100,0 351,6 100,0 21,8 2441,8 1121,3 1169,3 1111,4 -5,0 94,2 -126,1 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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Так, у групі з розміром посівних площ до 50 га рівень рентабельності 

вже дорівнював -12,2 %. У наступній групі з розміром посівних площ 50,1 -

100 га його величина вже була позитивною і становила 6,7 %. Ця ситуація 

доволі чітко простежується на рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Залежність рівня рентабельності виробництва пшениці від 

середньої площі посіву в Харківській області у 2010 р.  

(згруповані дані) 

*Джерело: за дослідженням автора 

Наступною культурою, яку ми аналізуємо під кутом ефективності 

витрат залежно від посівних площ, є соняшник (табл. 2.18). Виробництвом 

даної культури займається переважна більшість сільськогосподарських 

підприємств регіону через високу рентабельність, яка у 2010 р. дорівнювала 

55,4 %. Звертає на себе увагу показник урожайності соняшнику, який 

коливався по переважній кількості груп, хоча і не дуже суттєво, в середньому 

по області становив 17,0 ц/га. Однак, необхідно звернути увагу на той факт, 

що найменша урожайність була в групі з посівною площею від 500,1 до 600 

га, де величина урожайності дорівнювала 15,0 ц/га, а в групі з посівною 

площею понад 600,1-800 га, урожайність була найбільшою і становила 18,0 

ц/га.  
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Таблиця 2.18 

 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за площею соняшнику, 2010 р. 

Групи за 

площею, 

га 

К-ть 

госпо-

дарств у 

групі 

Питома 

вага 

групи 

до за-

гальної 

к-сті 

підпри-

ємств, 

% 

Серед-

ня пло-

ща, 

га 

Частка 

посівів 

у за-

гальній 

площі, 

% 

Уро-

жай- 

ність, 

ц/га 

Вироб-

ничі 

витра-

ти на 

1 га, 

грн 

Вироб-

нича 

собівар-

тість, 

1 т, грн 

Повна 

собівар-

тість 1 

т, грн 

Ціна ре-

алізації 

1 т, 

грн 

Рента-

бель-

ність, 

% 

Товар-

ність, 

% 

Прибу-

ток з 

1 га, 

грн 

До 100 43 8,9 60,3 0,9 15,8 2673,9 1692,2 1682,0 2851,4 69,5 128,2 1847,7 

100,1-200 78 16,1 142,0 3,8 15,6 2344,1 1507,0 1749,0 2916,8 66,8 108,9 1816,5 

200,1-300 54 11,1 251,0 4,6 17,6 2589,9 1475,1 1687,0 2910,9 72,5 114,5 2148,9 

300,1-400 76 15,7 355,3 9,2 17,5 2615,8 1491,3 1660,1 2874,5 73,2 112,9 2130,2 

400,1-500 52 10,7 452,1 8,1 16,0 2502,4 1568,1 1722,3 2939,9 70,7 103,6 1943,1 

500,1-600 29 6,0 548,9 5,5 15,0 2553,6 1699,9 1955,8 3035,3 55,2 107,4 1621,6 

600,1-800 52 10,7 701,8 12,5 18,0 2751,6 1529,0 1815,2 3009,2 65,8 107,0 2148,6 

800,1-1200 47 9,7 978,6 15,8 17,6 2969,9 1683,8 1918,4 2983,8 55,5 109,7 1879,2 

Більш 1200 54 11,1 2145,6 39,7 17,0 2614,8 1540,0 2111,4 3004,9 42,3 95,8 1517,2 

Харківська 

область, всь-

ого 

485 100,0 602,1 100,0 17,0 2664,7 1564,2 1914,3 2975,3 55,4 103,9 1807,4 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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Що стосується рентабельності виробництва, то цей показник був 

найменшим у групі з посівною площею 400,1- 600 га, де він дорівнював -

18,3 %, а найбільшим він був у другій групі з посівною площею від 50,1 до 

100 га – 6,7 %. 

Третьою з культур, яку ми аналізуємо є цукрові буряки. Дані по 

групуванню за розміром посівних площ та відповідними показниками 

наведені в табл. 2.19. 

У дослідженій сукупності нами було виділено п’ять груп з кількістю 

підприємств у кожній групі від 17 до 20, що значно менше ніж по двох 

попередніх культурах, через значно меншу кількість підприємств, які 

займалися виробництвом цукрового буряку.  

Відносно отриманих результатів, то урожайність коливається від групи 

до групи в межах від 136,8 до 158,7 ц/га та відбувається збільшення величини 

виробничих витрат. Так, якщо в першій групі з посівною площею до 50 га 

урожайність становила 140,9 ц/га при величині витрат 5714,7 грн/га, то в 

останній групі з посівною площею понад 400 га ці показники дорівнювали 

відповідно 144,6 ц/га, та 6892,6 грн/га. 

Такі зміни не значно впливали на величину повної та виробничої 

собівартості 1 т продукції, яка мала несуттєву варіацію по групах. Відносно 

головного показника ефективності – рентабельності виробництва, то його 

середня величина по області дорівнювала -27,5 %. Цей показник був 

найбільшим (отримано збиток) у групах з посівною площею понад 400 га (-

36,8 %).  

Аналізуючи ефективність витрат по галузі тваринництва, звернемось 

спочатку до даних по виробництву мяса великої рогатої худоби. В якості 

групуючий показник виступає кількість поголів’я (табл. 2.20).  

У першу чергу звертаємо увагу, що суттєва варіація має місце саме по 

групуючому показнику. Так, у першій групі з кількістю поголів’я до 50 гол 

налічувалося 20 господарств, які в середньому мали 22 гол. і отримали 

вцілому 540,0 ц приросту.  
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Таблиця 2.19 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за площею цукрового буряку, 2010 р. 

Групи за 

площею, 

га 

К-ть 

госпо-

дарств 

у 

групі 

Питома 

вага 

групи 

до за-

гальної 

к-ті 

підпри-

ємств, 

% 

Серед-

ня пло-

ща, 

га 

Частка 

посівів 

у за-

гальній 

площі, 

% 

Уро-

жайні-

сть, 

ц/га 

Вироб-

ничі 

витра-

ти на 

1 га, 

грн 

Вироб-

нича 

собівар-

тість, 

1 т, грн 

Повна 

собівар-

тість 1 

т, грн 

Ціна ре-

алізації 

1 т, 

грн 

Рента-

бель-

ність, 

% 

Товар-

ність, 

% 

Чистий 

дохід з 

1 га, 

грн 

до 50 20 18,7 29,0 2,2 140,9 5714,7 405,5 441,1 337,0 -23,6 72,9 -1467,5 

50,1-100 18 16,8 69,2 4,7 146,0 5361,0 367,3 448,8 339,8 -24,3 55,4 -1590,8 

100,1-200 33 30,8 144,7 18,1 136,8 5500,2 401,9 447,1 338,7 -24,2 64,8 -1483,5 

200,1-400 19 17,8 298,7 21,5 158,7 5788,3 364,6 404,3 359,5 -11,1 76,0 -710,8 

понад 400 17 15,9 830,8 53,5 144,6 6892,6 476,6 588,0 371,4 -36,8 48,6 -3132,0 

Харкіська об-

ласть, всього 
107 100,0 246,7 100,0 146,2 6305,2 431,2 495,9 359,4 -27,5 58,5 -1996,5 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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Таблиця 2.20 

 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області  

за поголів’ям великої рогатої худоби, 2010 р. 

Групи за по-

голів’ям, 

гол. 

К-сть гос-

подарств 

у групі 

Питома ва-

га групи до 

загальної  

к-ті підпри-

ємств, 

% 

К-сть ху-

доби на 

госпо-

дарство, 

гол 

Одержано 

приросту, 

ц 

Серед-

ньодобовий 

приріст, 

г 

С.-г. 

угіддя, 

га 

Одержано 

приросту 

на 100 га 

угідь, 

т 

К-сть ху-

доби на 100 

га угідь, 

Гол. 

Реалізовано 

яловичини, 

ц 

до 50 20 14,9 22 540,0 337,0 2234,6 0,1 19,6 3186,0 

51-100 14 10,4 75 1630,0 425,3 2592,4 0,4 40,5 2626,0 

101-200 21 15,7 148 3810,0 335,3 1991,0 0,9 156,4 4515,0 

201-300 17 12,7 250 6198,0 398,5 2191,1 1,7 194,5 6046,0 

301-500 22 16,4 413 12843,0 387,0 4516,0 1,3 201,4 14260,0 

501-800 17 12,7 624 13606,0 351,2 4403,4 1,8 241,0 14086,0 

понад 800 23 17,2 1251 50399,0 479,9 6723,9 3,3 427,9 46546,0 

Харківська об-

ласть, всього 
134,0 100,0 427 89026,0 425,3 134,0 1,8 134,0 91265,0 
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                 Продовження табл. 2.20 

 

Групи за 

поголів’ям, 

гол. 

Товарність, 

% 

Виробнича 

собівартість, 

тис. грн 

Виробнича 

собівартість 

на 1 голову 

грн 

Повна 

собівартість 

1 т, 

грн 

Ціна реаліза-

ції 1 т, 

грн 

Прибуток, 

тис. грн 

Прибуток на 

1 голову, 

грн 

Рентабель-

ність, 

% 

до 50 528,2 1332 2513,77 1466 796 -2423,4 -4572,45 -45,7 

51-100 162,2 1821 1828,01 1534 812 -1469,6 -1475,5 -47,0 

101-200 196,0 9149 2077,86 1419 775 -6793,9 -1543,02 -45,3 

201-300 101,4 11211 2685,96 1446 824 -3719,2 -891,04 -43,3 

301-500 99,7 22926 2410,23 1284 856 -6191,8 -650,946 -33,3 

501-800 88,0 24972 2015,66 1157 835 -5101 -411,736 -27,8 

понад 800 93,1 63203 2291,69 1440 866 -25872,3 -938,116 -39,8 

Харківська  

область, 

всього 

103,6 134614 2259,26 1372 843 -51571,2 -865,535 -38,5 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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Остання ж група налічувала 23 господарства, в яких у середньому було 

1251 гол. і було отримано 50399,0 ц приросту. Це більше половини всього 

приросту великої рогатої худоби, який був у сільськогосподарських 

підприємствах Харківської області. 

Таким чином, ця група, що налічує 23 господарства, значною мірою 

визначає ситуацію з ефективністю виробництва в Харківській області. 

Відносно самих показників ефективності, то відмічаємо, що величина 

середньодобового приросту по групах коливалася, але була все ж таки 

максимальною в останній групі і дорівнювала 479,9 г при середньому 

значенні по області 425,3 г. 

У групі що аналізується, також був вищий показник приросту великої 

рогатої худоби в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь при 

середній величині його по області 1,8 т у даній групі він дорівнював 3,3 т. 

Тоді, як, наприклад, у першій групі цей показник дорівнював лише 0,1 т. 

Також відмічаємо різницю по групах за величиною товарності м’яса великої 

рогатої худоби. У першій групі цей показник дорівнював 528,2 %, потім він 

зменшувався, але лише в останніх трьох групах був меншим ніж 100 %. Ці 

показники свідчать про те, що продовжується скорочення поголів’я великої 

рогатої худоби в господарствах Харківської області, і лише в останніх групах 

господарств було вироблено трохи більше продукції, ніж реалізовано. 

Причини цього явища, безумовно, пов’язані зі збитковістю виробництва, яка 

в середньому по області дорівнювала 38,5 %. Причому продукція була 

збиткова по всіх групах господарств. 

Аналіз під зазначеним кутом зору ефективності витрат по молоку дає 

підстави для таких висновків (табл. 2.21). Простежується тенденція до 

зростання продуктивності корів зі збільшенням поголів’я в господарстві, 

також збільшується при цьому і товарність виробництва молока. Відносно 

величини повної собівартості 1 т продукції, то середня її величина по області 

дорівнювала 2343,6 грн/т при незначній варіації в середині сукупності. 
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Таблиця 2.21 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області  

за поголів’ям корів, 2010 р. 

Групи за 

поголів’ям, 

гол. 

К-ть 

гос-по-

дарств 

у групі 

Питома 

вага групи 

до загаль-

ної к-ті 

підпри-

ємств, 

% 

К-ть корів 

на госпо-

дарство, 

гол. 

Вироб-

ництво 

молока, 

ц 

Удій на 

1 корову, 

кг 

С.-г. угід- 

дя, 

га 

Вироблено 

молока на 

100 га 

угідь, 

т 

К-ть корів 

на 100 га 

угідь, 

гол 

Реалізовано, 

ц 

 

до 100 39 29,8 51,1 66984,0 3364,3 1873,8 357,5 106,3 51031,0 

101-200 32 24,4 138,0 152742,0 3458,8 2670,5 572,0 165,4 130114,0 

201-300 23 17,6 254,3 233046,0 3983,7 3891,2 598,9 150,3 209541,0 

301-500 17 13,0 400,7 284478,0 4176,1 4276,8 665,2 159,3 262934,0 

понад 500 20 15,3 880,2 922970,0 5243,0 8252,1 1118,5 213,3 884363,0 

Харківська  

область, 

всього 

131 100,0 15,2 1660220,0 4527,1 2565,6 6471,2 77,6 1537983,0 
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                Продовження табл. 2.21 

Групи за 

поголів’ям,  

гол 

Товарність, 

% 

Виробнича 

собівар-

тість, 

тис. грн 

Виробнича 

собівартість 

на 1 голову, 

грн 

 

Повна 

собівартість 

1 т, 

грн 

Ціна ре-

алізації 1 т, 

грн 

Прибуток, 

тис. грн 

Прибуток  

на 1 голову, 

грн 

Рентабель-

ність, 

% 

до 100 76,2 14981,1 7524,4 2633,2 2494,8 -706,5 -13,8 -5,3 

101-200 85,2 32849,2 7438,7 2489,9 2736,8 3212,1 24,7 9,9 

201-300 89,9 46843,7 8007,5 2399,6 2713,6 6579,6 31,4 13,1 

301-500 92,4 53547,1 7860,7 2158,3 2805,5 17019,0 64,7 30,0 

понад 500 95,8 178365,7 10132,1 2347,2 3014,0 58963,9 66,7 28,4 

Харківська 

область, 

всього 

92,6 21205,3 10650,6 2343,6 2896,7 85068,1 55,3 23,6 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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Також має місце тенденція до зростання середньої ціни реалізації за 1 т 

продукції одночасно зі збільшенням кількості голів у групі. Так, у групі з 

поголів’ям до 100 гол. ціна реалізації дорівнювала 2494,8 грн/т, у групі з 

чисельністю поголів’я  201-300 гол. – 2713,6 грн/т, а в групі з чисельністю 

понад 500 гол. – 3014,0 грн/т. 

У цілому виробництво молока по Харківській області було 

прибутковим і найбільша сума прибутку була отримана саме в останніх трьох 

групах. Рентабельність у цих групах була рівна 13,1, 30,0 та 28,4 %. 

Щодо змін рівня та ефективності виробництва продукції свинарства, то 

можна стверджувати, що тенденції мають подібний характер до відмічених 

нами вище залежностей по м’ясу великої рогатої худоби та молоку 

(табл. 2.22). Однак у цьому випадку має місце ще більша концентрація 

виробництва в останній групі (з чисельністю поголів’я понад 1000 гол.), ніж 

по інших видах продукції тваринництва. У цій групі кількість свиней з 

розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь була рівною 95,8 гол. 

Головним фактором такої концентрації є наявність у даній групі 

агрокомбінату «Слобожанський», який традиційно виробляє значну частку 

цієї продукції. 

Щодо самих показників ефективності, то має прояв тенденція до 

зменшення рівня збитковості виробництва зі зростанням чисельності 

поголів’я. Так, наприклад, в останній групі з чисельністю поголів’я понад 

1000 гол. рівень збитковості становив 11,5 %, у групі з чисельністю поголів’я 

201-300 гол. – 35,3 %, а в групі з чисельністю поголів’я 51-100 гол. – вже 

47,3 %. 
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Таблиця 2.22 

 

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області  

за поголів’ям свиней, 2010 р. 

Кількість голів, 

гол. 

К-ть гос-

подарств у 

групі 

Питома 

вага групи 

до загаль-

ної к-ті 

підпри-

ємств, 

% 

К-ть голів 

на гос-

подарство, 

гол. 

Одержано 

приросту, 

ц 

Серед-

ньодо-

бовий 

приріст, 

г 

Рілля, 

га 

Одержано 

приросту 

на 100 га 

ріллі, 

т 

К-ть сви-

ней на 100 

га угідь, 

гол. 

Реалізовано 

свинини, 

ц 

до 50 28 20,7 23,2 407,0 171,8 2926,9 0,05 0,8 934,0 

51-100 15 11,1 74,3 830,0 203,9 1805,7 0,3 4,1 780,0 

101-200 29 21,5 146,0 3369,0 217,9 2660,1 0,4 5,5 3322,0 

201-300 21 15,6 248,6 4193,0 220,1 2662,4 0,7 9,3 3062,0 

301-500 15 11,1 394,8 4218,0 195,1 3378,9 0,8 11,7 4110,0 

501-1000 10 7,4 679,4 6193,0 249,7 3591,6 1,7 18,9 4183,0 

понад 1000 17 12,6 5016,4 115544,0 371,2 5235,8 13,0 95,8 102838,0 

Харківська об-

ласть, всього 
135 100,0 187,6 134754,0 338,0 1801,2 3,2 26,1 119229,0 
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                 Продовження табл. 2.22 

 

Кількість голів, 

гол. 

Товарність, 

% 

Виробнича 

собівар-

тість, тис. 

грн 

Виробнича 

собівар-

тість на  

1 голову, 

грн 

Повна собі-

вартість 1 т, 

грн 

Ціна 

реалізації 

1 т,  

грн 

Прибуток, 

тис. грн 

Прибуток 

на 1 голову, 

грн 

Рентабель- 

ність, 

% 

до 50 229,5 1493,7 2301,5 1687,6 1204,9 -450,8 -482,7 -28,6 

50-100 94,0 1693,5 1518,8 2083,3 1097,3 -769,1 -986,0 -47,3 

101-200 98,6 6640,8 1568,1 2044,5 1199,6 -2806,5 -844,8 -41,3 

201-300 73,0 7688,4 1472,9 1789,2 1156,8 -1936,3 -632,4 -35,3 

301-500 97,4 9439,7 1594,0 1732,0 1148,6 -2397,7 -583,4 -33,7 

501-1000 67,5 9518,5 1401,0 1343,6 1162,0 -759,6 -181,6 -13,5 

понад 1000 89,0 140657,0 1649,4 1324,5 1171,6 -15720,7 -152,9 -11,5 

Харківська 

область, всього 
88,5 177131,6 1621,9 1379,0 1170,7 -24840,7 -208,3 -15,1 

*За даними Головного управління статистики Харківської області 
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Таким чином, проведений аналіз засвідчив, що між різними рівнями 

ефективності в галузі тваринництва існують чинники, які впливають на її 

формування. Окремі з них були нами виявлені і проаналізовані при 

проведенні даного аналізу, хоча, безумовно, багато питань залишилися 

відкритими. 

 

2.3. Вплив природно-кліматичних умов на ефективність витрат 

 

Україна – це одна з найбільших країн Європи. Вона межує з Білоруссю, 

Угорщиною, Молдовою, Польщею, Румунією, Росією та Словаччиною. 

Загальна територія країни становить 603,7 тисячі квадратних кілометрів, що 

приблизно дорівнює 5,7 % всієї території Європи або 0,44 % земної кулі. 

Завдяки сприятливому географічному розташуванню в центрі Європи 

та гарно розвинутій системі повітряного, залізничного, морського та 

автомобільного транспорту Україна має значний транзитний потенціал для 

подорожуючих і надходження вантажів з різних країн. 

Більша частина території України розташована у західній частині 

Східноєвропейської рівнини, на південному заході країни знаходяться 

Карпатські, а на півдні – Кримські гори. На півдні Україна омивається 

водами Чорного та Азовського морів, її берегова лінія становить 1758 км. В 

Україні добре розвинена річкова система, яку становлять 73 тисячі великих і 

малих річок та близько 20 тисяч озер. Найбільша річка України, Дніпро, є 

третьою за довжиною в Європі. 

Рельєф України є переважно рівнинним: 95 % території України 

займають рівнини, і лише 5 % – гори. В Україні надзвичайно сприятливі 

умови для сільськогосподарського виробництва: рельєф близько 60 % 

сільськогосподарських угідь є рівнинний, а ще 35 % мають кут нахилу в 

діапазоні між 1 та 3°. 

Володіючи однією третиною найбагатших у світі чорноземів, Україна 

займає провідне місце серед країн-сусідів щодо частки високоякісних 
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плодючих ґрунтів. Чорноземи займають 54 % площі земель і мають 

збагачений шар гумусу завтовшки в 40-50 і більше сантиметрів. 

Структура ґрунтів (відсоток від сільськогосподарських угідь): важкі 

суглинки – 27 %, легкі суглинки – 16 %, середні суглинки – 21 %, важкі 

глиноземи – 3 %, легкі глиноземи – 24 % та піски – 10 %. 

Сільськогосподарські угіддя займають приблизно 70 % всієї території 

України. З них рілля становить 55 % від загальної площі, пасовища – 9 %, 

сіножаті – 4 % та багаторічні насадження – менше 2 %. 

Землезабезпеченість в Україні становить 0,80 га сільськогосподарських 

угідь, у тому числі 0,64 га ріллі на одну людину. Однак унаслідок різної 

щільності населення та міграцій існує значна варіація цих показників у 

різних регіонах та в різні проміжки часу. 

Щодо вертикального зонування території, виділяють два гірські 

райони: Кримські гори і Карпати. У гірських районах країни існують 

особливі кліматичні умови внаслідок вертикального зонування, відмінностей 

у циркуляції повітря тощо. Загалом клімат України є помірно-

континентальним (за винятком Криму, де клімат субтропічний, 

середземноморського типу з чітко вираженими змінами пір року. 

Україна володіє однією третиною найбагатших у світі чорноземів та 

займає провідне місце серед країн-сусідів щодо частки високоякісних 

плодючих ґрунтів, що є досить сприятливим моментом щодо ведення 

сільськогосподарського виробництва [164]. 

Відповідно до широтного зонування вся територія України поділена на 

три основні природно-кліматичні зони. Рівнинні частини країни складаються 

з трьох природно-кліматичних зон: полісся, лісостепу та степу, кожна з яких 

має кліматичні відмінності та різну рослинність. Зокрема, до зони степу 

належать АР Крим, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, 

Луганська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області.  

Загальна площа полісся становить 113 500 кв. км або близько 19 % всієї 

території України. Характерною рисою природних умов  цієї зони є 
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здебільшого мозаїчний характер природних комплексів з низинним 

рельєфом, якому притаманні широкі та здебільшого заболочені низини. 

Клімат Полісся континентальний з теплими і вологими літами та 

м’якими зимами. Середня температура повітря в липні становить +17 – 

+19°C, у січні вона знижується до -4.5 – -7.8°C. Період вегетації триває з 

другої декади квітня до третьої декади жовтня. Період із середньодобовими 

температурами  понад +15°C триває приблизно 95-125 діб. Річна сума 

температур, які перевищують +10°C, становить близько 2600°C. Період без 

легких заморозків на поверхні ґрунту становлять 160-180 днів. Рельєф – 

рівний, середньорічний рівень опадів становить 550-650 мм. Найбільша 

кількість опадів, на рівні 400-450 мм, випадає в зоні торф’яно–підзолистих 

ґрунтів, домінуючих у верхніх шарах ґрунту, які займають десь 75 % 

території полісся. Середній рівень лісистості зони становить 30 %. Рілля 

займає 33 % всієї території зони, що становить понад 4 млн га, сінокоси – 

1,2 млн га та пасовиська– 0,7 млн га. Ця територія є широкою просторовою 

базою для виробництва зернових (жита, вівса і гречки), технічних культур, 

льону, хмелю, цукрового буряку та картоплі, а також для переробки льону, 

м’ясаі молочних продуктів. 

До зони лісостепу входять такі області України: Вінницька, Київська, 

Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька. 

Ця зона розташована між поліссям і лісостепом. Південна межа 

проходить по лінії Фрунзівка-Озеро Ананіїв- Криве- Вільшана — на північ 

від Кіровоград-Знам’янка-Кременчук-Красноград-Зміїв. Площа зони 

становить 202 000 кв км, в основному це рівнинна територія, лівобережну 

частину якої складає Волинсько-Подільська височина, а правобережну –

Дністровська височина Дніпра. 

Клімат зони помірно-континентальний. Середня температура липня в 

північно-західній частині становить +18°C, а на півдні вона сягає +22°C. 

Середня температура січня – в межах від -5 до -8°C. Період вегетації в 



 

106 

 

середньому триває 200-210 днів. Період, коли середня добова температура 

перевищує +15°C, на заході становить приблизно 100 днів, а на південному 

сході – приблизно 120 днів. Річна сума температур, які перевищують +10°C, 

на півночі становить 2500 – 2600, а на півдні – приблизно 2800. Період без 

легких заморозків на поверхні ґрунту триває приблизно 135-140 днів. У 

західній частині зони випадає в середньому близько550-700 мм опадів, у 

центральній частині – 500-550 мм, а на південному сході – 450 мм. 

Найбільша кількість опадів, близько 75 %, випадає від квітня до вересня. 

Верхні шари ґрунту є досить різноманітними за складом, від 

підзолистих грунтів до типових чорноземів. Лісистість території незначна – 

близько 12 %. Сільськогосподарські угіддя займають 70 % території, в т.ч. 

66 % –це рілля. Спеціалізація сільського господарства Лісостепу – 

буряківництво та зерновиробництво, а також молочне та м’ясне 

тваринництво і відгодівля свиней. У структурі посівних площ: озима 

пшениця займає понад 30 %, кукурудза – 10 %, близько 8 % – ячмінь та 

бобові. Більше 10 %  посівних площ зайнято цукровим буряком та 

соняшником. 

Зона степу включає всю південну та східну частини України, від 

Чорного і Азовського морів на півдні до зони лісостепу на півночі. Площа 

становить близько 240 200 кв. км, рельєф здебільшого рівнинний. 

Клімат зони помірно-континентальний із спекотним літом і холодною 

зимою.Середня температура січня становить від -5 до - 7°C, в липні – +21-

+23°C. Тривалість періоду вегетації, як правило, становить 210-245 днів, а 

періоду із середньою температурою понад +15°C – 120-140 днів. Річна сума 

температур, які перевищують 10°C, становить від 2800 до 3600. 

Середньорічна кількість опадів становить від 350 мм на півдні до 

500 мм на півночі. Більшість опадів випадає в літні місяці, часто бувають 

зливи. Коефіцієнт зволоження на півдні зони становить 0,8, на півночі –1,3. У 

південній частині часто бувають пилові бурі та суховії. Чорноземи (займають 

приблизно 90 % площі зони) переважають у верхньому шарі ґрунтів. Темні 
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каштанові чорноземи є типовими для південної частини. Зона степу є 

найбільш розораною в Україні, і приблизно 48 % ріллі країни знаходиться 

тут [164]. 

Нами було досліджено як рівень витрат по кожній з цих зон впливав 

на ефективність виробництва окремо в галузі рослинництва і тваринництва. 

Розпочнемо аналіз отриманих результатів по галузі рослинництва всіх 

сільськогосподарських підприємств України. Як критерій групування нами 

було обрано показник рівня витрат на 1 га посівної площі трьох головних 

сільськогосподарських культур: пшениця, соняшник та цукрові буряки. Всі 

дані взяті за 2010 р.  

Спочатку перейдемо до аналізу отриманих результатів по пшениці 

(табл. 2.23 – 2.25). Для характеристики даних зон слід одразу відмітити, що 

виробництвом пшениці в зоні лісостепу займалося 2892 підприємств при 

середній площі посіву 535,7 га та урожайності 28,3 ц/га. У зоні степу 

кількість виробників пшениці була рівна 3749, середня площа посіву 

становить 598,4 га, а урожайність – 28,3 ц/га. Нарешті, в поліссі ці показники 

дорівнювали відповідно: 956 підприємства, 381,2 га та 24,7 ц/га. 

Таким чином, по загальній характеристиці можна зробити висновок, 

що найбільша урожайність була отримана по зоні лісостепу та степу. Якщо ж 

характеризувати значення головних показників по відповідних групах, то в 

даному випадку можна констатувати, що простежуються ті ж самі тенденції, 

що відмічалися нами в попередньому розділі, зокрема, це в першу чергу 

тісний зв'язок урожайності та рівня витрат. 

В усіх трьох природно-кліматичних зонах ця залежність була чіткою і 

навіть без жодних виключень. Відносно самої величини витрат по зонах, то в 

лісостепу її середня величина становить 2745,9 грн/га, в степу – 2277,6 

грн/га, а в поліссі – 2668,2 грн/га. Щодо рентабельності виробництва, в 

лісостеповій зоні вона в середньому дорівнювала 6,2 %, у степу – 14,3, а в 

поліссі – 1,3 %. Однак мали місце відмінності в зміні рентабельності по 

групах в середині кожної із зон (рис. 2.6). 
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Таблиця 2.23 

 

Групування сільськогосподарських підприємств лісостепової зони України за виробничими витратами  

на 1 га пшениці у 2010 р. 

Групи за 

витратами 

на 1 га, 

грн 

К-ть 

госпо-

дарств у 

групі 

Питома 

вага групи 

до загаль-

ної кіль-

кості 

підпри 

ємств, 

% 

Середня 

плоша по-

сіву, 

га 

Частка 

посівів у 

загальній 

площі, % 

Уро-

жайність, 

ц/га 

Виробничі 

витрати на 

1 га, грн 

Повна 

собівар-

тість 1 т, 

грн 

Ціна ре-

алізації  

1 т, 

грн 

Рента-

бельність, 

грн 

Прибуток 

з 1 га, 

грн 

до 1000 159 5,5 215,5 2,2 13,3 785,3 752,8 1063,1 41,2 412,3 

1000-1500 385 13,3 330,2 8,2 17,7 1289,0 852,2 1046,3 22,8 343,8 

1500-2000 556 19,2 477,1 17,1 21,7 1754,4 865,5 1032,5 19,3 363,0 

2000-2500 550 19,0 511,0 18,1 25,7 2241,5 925,8 1063,8 14,9 354,8 

2500-3000 476 16,5 670,8 20,6 30,9 2748,4 990,8 1134,8 14,5 445,0 

3000,1-4000 501 17,3 640,1 20,7 32,8 3414,1 1115,7 1125,5 0,9 31,9 

більш 4000 265 9,2 760,4 13,0 38,6 4940,2 1310,2 1186,8 -9,4 -476,6 

Всього 2892 100,0 535,7 100,0 28,3 2745,9 1048,6 1113,8 6,2 184,6 

*Джерело: власні розрахунки автора 
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Таблиця 2.24 

 

Групування сільськогосподарських підприємств степової зони України за виробничими витратами  

на 1 га пшениці у 2010 р. 

Групи за вит-

ратами на  

1 га, 

грн 

К-ть 

госпо-

дарств 

у групі 

Питома 

вага групи 

до загаль-

ної к-ті 

підпри 

ємств, 

% 

Середня 

площа по-

сіву, 

га 

Частка 

посівів у 

загальній 

площі, % 

Уро-

жайність,

ц/га 

Виробничі 

витрати на 

1 га, грн 

Повна 

собівар-

тість 1 т, 

грн 

Ціна ре-

алізацій  

1 т, 

грн 

Рента-

бельність, 

грн 

Прибуток 

з 1 га, 

грн 

до 1000 301 8,0 322,3 4,3 15,0 782,0 665,0 867,8 30,5 304,1 

1000,1-1500 699 18,6 445,6 13,9 19,6 1291,6 801,2 952,1 18,8 296,0 

1500,1-2000 999 26,6 526,7 23,5 23,9 1763,8 851,5 1013,6 19,0 387,8 

2000,1-2500 777 20,7 644,0 22,3 29,6 2251,9 888,8 1047,5 17,9 469,5 

2500,1-3000 488 13,0 880,7 19,2 31,9 2710,7 969,1 1090,2 12,5 385,9 

3000,1-4000 354 9,4 843,5 13,3 37,5 3435,3 1064,8 1167,4 9,6 384,8 

більш 4000 131 3,5 609,3 3,6 44,9 4829,6 1136,9 1160,7 2,1 107,0 

Всього 3749 100,0 598,4 100,0 28,3 2277,6 933,0 1066,0 14,3 376,2 

*Джерело: власні розрахунки автора 
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Таблиця 2.25 

 

Групування сільськогосподарських підприємств зони полісся України за виробничими витратами  

на 1 га пшениці у 2010 р. 

Групи за 

витратами 

на 1 га, 

грн 

К-ть 

госпо-

дарств у 

групі 

Питома 

вага групи 

до загаль-

ної кіль-

кості 

підпри-

ємств, 

% 

Середня 

плоша по-

сіву, 

га 

Частка 

посівів у 

загальній 

площі, 

% 

Урожай-

ність, 

ц/га 

Виробничі 

витрати на 

1 га, 

грн 

Повна 

собівар-

тість 1 т, 

грн 

Ціна ре-

аліза- 

ції 1 т, 

грн 

Рента-

бельність, 

грн 

Прибуток 

з 1 га, 

грн 

до 1000 142 14,9 109,7 4,3 11,0 777,3 841,3 1012,1 20,3 187,4 

1000,1-1500 205 21,4 266,0 15,0 15,7 1289,6 894,4 1106,7 23,7 333,8 

1500,1-2000 193 20,2 320,2 17,0 19,3 1747,6 951,8 1103,7 16,0 292,6 

2000,1-2500 149 15,6 372,6 15,2 23,2 2245,8 1082,3 1150,8 6,3 158,6 

2500,1-3000 94 9,8 643,0 16,6 28,3 2707,0 992,0 1138,3 14,7 414,4 

3000,1-4000 105 11,0 590,7 17,0 28,1 3420,7 1299,1 1141,5 -12,1 -442,6 

більш 4000 68 7,1 802,4 15,0 37,2 5159,7 1324,9 1230,3 -7,1 -352,3 

Всього 956 100,0 381,2 100,0 24,7 2668,2 1142,9 1158,2 1,3 37,8 

*Джерело: власні розрахунки автора 
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Рис. 2.6. Залежність рівня рентабельності виробництва пшениці від 

величини витрат на 1 га посівної площі в Україні  

у 2010 р. (згруповані дані) 

*Джерело: за дослідженням автора 

 

Як випливає з наведеного рисунка, в зоні лісостепу та степу 

проявляється дія закону спадної віддачі, а саме зменшення рівня рентабельності 

зі зростанням рівня витрат. У зоні полісся найбільший рівень рентабельності 

відмічаємо в другій групі (з рівнем витрат до 1000,1-1500 грн/га). І саме в цій 

групі та в групі з рівнем витрат 2500,1-3000 грн/га була отримана найбільша 

величина прибутку на 1 га по всих групах, що аналізуються. Причини таких 

розбіжностей враховуючи значну сукупність підприємств, яка 

використовується для групування, може бути пов’язана лише з об’єктивними 

факторами, а саме складним впливом природно-кліматичних умов на рівень 

ефективності витрат по сукупності підприємств.  

Розглянемо також особливості зміни основних показників виробництва 

соняшнику в розрізі природнокліматичних зон України за 2010 р. (табл. 2.26 -

2.28).  
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Таблиця 2.26 

 

Групування сільськогосподарських підприємств лісостепової зони України за виробничими витратами  

на 1 га соняшнику в 2010 р. 

Групи за вит-

ратами на 

1 га, 

грн 

К-ть 

госпо-

дарств у 

групі 

Питома 

вага групи 

до загаль-

ної к-ті 

підпри 

ємств, 

% 

Середня 

плоша по-

сіву, 

га 

Частка 

посівів у 

загальній 

площі, 

% 

Урожай-

ність, 

ц/га 

Виробничі 

витрати на 

1 га, 

грн 

Повна 

собівар-

тість 1 т, 

грн 

Ціна 

ралізації  

1 т, 

грн 

Рента-

бельність, 

грн 

Прибуток 

з 1 га, 

грн 

до 1250 146 6,7 259,4 4,3 12,2 953,0 1016,4 2893,3 184,7 2294,2 

1250,1-1500 103 4,7 301,3 3,5 13,1 1374,3 1307,2 2975,6 127,6 2180,7 

1500,1-1750 159 7,3 306,2 5,5 14,3 1626,0 1419,5 3089,3 117,6 2386,4 

1750,1-2000 161 7,4 347,7 6,3 15,9 1881,7 1527,1 2936,0 92,3 2236,0 

2000,1-2500 414 19,0 461,4 21,6 16,1 2262,3 1754,0 2943,6 67,8 1913,1 

2500,1-3000 411 18,8 384,3 17,8 17,7 2757,8 1901,0 2993,7 57,5 1933,9 

3000,1-3500 287 13,1 535,3 17,4 20,0 3255,6 1946,1 2959,9 52,1 2027,3 

3500,1-4500 300 13,7 408,2 13,8 21,9 3942,9 2030,7 3039,4 49,7 2210,4 

понад 4500 202 9,3 426,7 9,7 24,6 5679,4 2456,5 3253,6 32,4 1962,8 

Всього 2183 100,0 405,3 100,0 18,3 2942,4 1900,6 3018,4 58,8 2046,4 

*Джерело: власні розрахунки автора 
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Таблиця 2.27 

 

Групування сільськогосподарських підприємств степової зони України за виробничими витратами  

на 1 га соняшнику в 2010 р. 

Групи за вит-

ратами на  

1 га, 

грн 

К-ть 

госпо-

дарств 

у групі 

Питома ва-

га групи до 

загальної 

к-ті 

підприємст

в, 

% 

Середня 

плоша по-

сіву, 

га 

Частка 

посівів у 

загальній 

площі, 

% 

Урожай-

ність, 

ц/га 

Виробничі 

витрати на 

1 га, 

грн 

Повна 

собівар-

тість 1 т, 

грн 

Ціна ре-

алізації 1 т, 

грн 

Рента-

бельність, 

грн 

Прибуток 

з 1 га, 

грн 

до 1250 590 16,8 444,6 13,1 10,0 1003,2 1301,6 2888,8 121,9 1584,0 

1250,1-1500 340 9,7 490,8 8,3 11,1 1380,0 1401,8 2910,2 107,6 1677,7 

1500,1-1750 346 9,9 530,4 9,2 12,7 1630,7 1580,7 2943,8 86,2 1736,1 

1750,1-2000 389 11,1 646,6 12,6 14,1 1886,8 1610,5 3007,0 86,7 1972,0 

2000,1-2500 656 18,7 602,2 19,7 15,8 2235,2 1661,3 2929,5 76,3 2002,8 

2500,1-3000 471 13,4 700,2 16,5 17,6 2711,9 1791,4 3023,2 68,8 2167,6 

3000,1-3500 288 8,2 696,2 10,0 18,6 3193,8 1998,9 3023,3 51,2 1904,2 

3500,1-4500 254 7,3 552,7 7,0 20,3 3894,1 2113,2 3020,6 42,9 1843,7 

понад 4500 168 4,8 422,6 3,5 24,4 5631,5 2423,7 3178,5 31,1 1839,7 

Всього 3502 100,0 571,4 100,0 15,4 2314,7 1760,2 2987,9 69,7 1884,5 

*Джерело: власні розрахунки автора 
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Таблиця 2.28 

 

Групування сільськогосподарських підприємств зони полісся України за виробничими витратами  

на 1 га соняшнику в 2010 році 

Групи за вит-

ратами на  

1 га, 

грн 

К-сть 

госпо-

дарств 

у групі 

Питома ва-

га групи до 

загальної 

к-ті 

підприємст

в, 

% 

Середня 

плоша по-

сіву, 

га 

Частка 

посівів у 

загальній 

площі, 

% 

Урожай-

ність, 

ц/га 

Виробничі 

витрати на 

1 га, 

грн 

Повна 

собівар-

тість 1 т, 

грн 

Ціна 

ралізації 

1 т, 

грн 

Рента-

бельність, 

грн 

Прибуток з 

1 га, 

грн 

до 1250 21 13,4 179,3 4,4 7,9 1024,9 1388,0 2379,2 71,4 781,8 

1250,1-1500 5 3,2 176,8 1,0 8,8 1330,8 1773,0 2695,2 52,0 815,4 

1500,1-1750 14 8,9 306,0 5,0 13,1 1593,4 1568,3 2737,2 74,5 1530,6 

1750,1-2000 13 8,3 396,5 6,1 14,8 1925,9 1877,9 2968,8 58,1 1612,3 

2000,1-2500 32 20,4 551,0 20,7 19,6 2343,9 2426,7 3091,4 27,4 1303,3 

2500,1-3000 20 12,7 310,2 7,3 16,9 2751,1 2534,0 3151,3 24,4 1045,6 

3000,1-3500 20 12,7 950,2 22,3 16,0 3205,2 2542,9 3281,9 29,1 1182,2 

3500,1-4500 17 10,8 299,8 6,0 17,6 3889,4 2566,7 3165,9 23,3 1054,0 

понад 4500 15 9,6 1537,1 27,1 26,0 8725,7 3253,9 3363,9 3,4 286,4 

Всього 157 100,0 541,9 100,0 19,0 4256,0 2653,6 3196,0 20,4 1029,6 

*Джерело: власні розрахунки автора 
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соняшнику в Україні займаються сільськогосподарські підприємства, які 

розташовані в зоні степу та лісостепу. 

У зоні полісся кількість підприємств, які мали в структурі посівних 

площ соняшник, налічувала лише 157. При цьому середня площа посіву в зоні 

степу була рівна 571,4 га, в поліссі 541,9 га, а в зоні лісостепу 405,3 га. Слід 

також окремо відмітити, що має місце чітка залежність між рівнем витрат і 

урожайністю по всіх трьох зонах. Що стосується залежності рівня витрат та 

площі посіву, то така залежність має місце бути, хоча не в чіткому вираженні. 

Зростання витрат в усіх трьох зонах на 1 га, хоча і супроводжувалося 

збільшенням урожайності, але в переважній більшості меншими темпами, ніж 

самих витрат. Все це призвело до того, що підприємства, які інвестували більше 

в одиницю земельної площі, отримували і вищу величину собівартості одиниці 

продукції. 

Так, у підприємствах лісостепової зони з величиною витрат до 

1250  грн/га, повна собівартість 1 т насіння соняшнику дорівнювала 1016,4 грн, 

а у підприємствах з рівнем витрат понад 4500 грн/га цей показник вже був 

рівним 2456,5 грн. У степовій зоні за цими групами величина собівартості 

також зростала, хоча і не так суттєво.  

У групі з рівнем витрат до 1250 грн/га повна собівартість була рівною 

1301,6 грн/т, а в групі з рівнем витрат понад 4500 грн/га – 2423,7 грн/т. 

Унаслідок цих змін в абсолютному вираженні величина прибутку, отриманого з 

1 га, виявилася в зоні степу найбільшою саме в середніх трьох групах 

підприємств. У лісостеповій же зоні, вона була найбільшою в групі з рівнем 

витрат від 1500,1 до 1750 грн/га. Окремо по даному показнику слід відмітити 

зону полісся. Через незначну кількість підприємств в даній зоні мала місце 

дуже суттєва варіація між групами, як за рівнем повної собівартості 1 т насіння 

соняшнику, так і за величиною рентабельності та прибутку з 1 га.  

Так, наприклад, у групі підприємств, з рівнем витрат понад 4500 грн/га 

величина прибутку дорівнювала 286,4 грн/га, а у підприємств першої групи (з 

рівнем витрат до 1250 грн/га) величина прибутку становила 781,8 грн/га, 
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подібна варіація пояснюється обмеженою кількістю підприємств в групах і 

значним впливом окремих із них показників, що аналізувались.  

Уцілому, можна зробити висновок, що найбільш ефективним 

виробництво соняшнику було в степовій зоні, а найбільш чітко вираженими 

залежностями був зв'язок рівня витрат з урожайністю та собівартістю одиниці 

продукції. 

Відносно третьої з важливих для сільського господарства України 

культур – цукрових буряків, то в даному випадку ми вирішили здійснити аналіз 

тільки по двох природно-кліматичних зонах, за виключенням зони степу, через 

дуже незначну кількість підприємств (менше 30), що займалися виробництвом 

даної культури в цій зоні (табл. 2.29, 2.30).  

У лісостеповій зоні кількість підприємств, які займалися його 

виробництвом, налічувало 716 одиниць, у зоні полісся – 32, а в поліссі – 156. 

При цьому найбільша урожайність була саме в зоні полісся і дорівнювала 

335,0  ц/га. Цей показник по зоні лісостепу був рівним 279,2 ц/га. Відмічаємо 

також, що по зонах України, що аналізувалися, простежувалася чітка 

залежність між рівнем витрат та урожайністю, особливо це стосується зони 

полісся.  

Також відбувається поступове зростання повної собівартості одиниці 

продукції, одночасно зі зростанням рівня витрат. У той же час зростає і ціна 

реалізації, особливо у лісостеповій зоні, так якщо в групі з рівнем витрат до 

4000 грн/га середня ціна реалізації дорівнювала 324,8 грн/га, то в групі з рівнем 

витрат понад 12000 вона вже становила 889,2 грн/га. Все це призвело до 

зростання рівня рентабельності в даній зоні в останніх трьох групах. Подібна 

ситуація була і в зоні полісся. 

Зауважимо, що у 2010 р. виробництво цукрових буряків було 

прибутковим, хоча різниця між зоною полісся та лісостепу по показнику 

величини прибутку на 1 га була майже двократною на користь останньої зони.  
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Таблиця 2.29 

 

Групування сільськогосподарських підприємств лісостепової зони України за виробничими витратами  

на 1 га цукрових буряків в 2010 р. 

Групи за вит-

ратами на  

1 га, 

грн 

К-ть 

госпо-

дарств 

у групі 

Питома вага 

групи до за-

гальної к-ті 

підпри- 

ємств, 

% 

Середня 

плоша 

посіву, 

га 

Частка 

посівів у 

загальній 

площі, 

% 

Урожай-

ність, 

ц/га 

Виробничі 

витрати на 

1 га, 

грн 

Повна 

собівар-

тість 1 т, 

грн 

Ціна ре-

алізації 1 т, 

грн 

Рента-

бельність, 

грн 

Прибуток з 

1 га, 

грн 

до 4000 97 13,5 151,1 4,5 172,3 3073,7 273,3 324,8 18,8 887,3 

4000,1-6000 151 21,1 193,5 8,9 177,5 5122,5 347,2 348,5 0,4 23,9 

6000,1-8000 170 23,7 300,5 15,6 239,0 7198,8 360,6 348,0 -3,5 -301,1 

8000,1-10000 133 18,6 789,0 32,0 280,0 9169,9 389,7 453,5 16,4 1786,3 

10000,1-12000 90 12,6 660,0 18,1 324,5 10916,0 439,5 519,0 18,1 2579,5 

більш 12000 75 10,5 920,4 21,0 334,5 15045,1 760,1 889,2 17,0 4318,4 

Всього 716 100,0 458,6 100,0 279,2 9782,0 456,0 516,1 13,2 1679,0 

*Джерело: власні розрахунки автора 

 

  



 

118 

 

 

 

Таблиця 2.30 

 

Групування сільськогосподарських підприємств зони полісся України за виробничими витратами  

на 1 га цукрових буряків у 2010 р. 

Групи за вит-

ратами на  

1 га, 

грн 

К-ть 

госпо-

дарств 

у  

групі 

Питома ва-

га групи до 

загальної 

к-ті 

підприємст

в, 

% 

Середня 

плоша по-

сіву, 

га 

Частка 

посівів у 

загальній 

площі, 

% 

Урожай-

ність, 

ц/га 

Виробничі 

витрати на 

1 га, 

грн 

Повна 

собівар-

тість 1 т, 

грн 

Ціна  

реалізації  

1 т, 

грн 

Рента-

бельність, 

грн 

Прибуток з 

1 га, 

грн 

до 4000 21 13,5 81,6 2,7 141,7 3368,2 280,6 306,1 9,1 362,4 

4000,1-6000 22 14,1 145,4 5,0 177,4 4925,2 325,4 345,0 6,0 346,9 

6000,1-8000 33 21,2 413,9 21,4 262,2 7281,9 333,5 396,8 19,0 1660,6 

8000,1-10000 23 14,7 424,3 15,3 346,5 9203,1 282,5 324,8 15,0 1466,0 

10000,1-12000 27 17,3 771,7 32,6 351,3 10834,9 356,9 431,9 21,0 2634,0 

більш 12000 30 19,2 493,4 23,1 428,1 14068,8 328,6 515,9 57,0 8018,8 

Всього 156 100,0 410,0 100,0 335,0 10080,2 326,1 418,4 28,3 3091,9 

*Джерело: власні розрахунки автора 
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Так, підсумовуючи здійснений аналіз, відмічаємо, що особливістю 

виробництва цукрових буряків є його зосередженість у підприємств 

лісостепової зони, а найбільша урожайність та інтенсивність виробництва була 

в зоні полісся. 

Після аналізу особливостей формування витрат по основних 

сільськогосподарських культурах у галузі рослинництва по зонах України, 

розглянемо, які особливості мають місце по даній проблемі в галузі 

тваринництва, а саме при виробництві молока (табл. 2.31 – 2.33). 

Слід відразу підкреслити, що виробництвом молока, в переважній 

більшості, займалися підприємства лісостепової зони. Тут зосереджено 1082 

підприємства, де в середньому налічувалося 269 голів, при надої 4437,6 кг/гол.  

У степовій зоні налічувалося 598 виробників молочної продукції, з 

середнім поголів’ям 196 голів та удоєм 3572,0 кг/гол. Відносно зони полісся, то 

маємо таку ситуацію за зазначеними показниками: кількість підприємств 658, 

середне поголів’я 180 голів, середній удій 3232,6 кг/гол.  

Таким чином, за розглянутими показниками найбільші за поголів’ям та 

продуктивністю корів підприємства концентруються в зоні лісостепу, а 

найменші в поліссі.  

Відносно економічної ефективності витрат, слід також відмітити, що 

найбільша їх величина мала місце в підприємствах з найбільшою кількістю 

голів в усіх трьох зонах. Так, в останній групі з найбільшим рівнем витрат на 

одну голову середня кількість поголів’я в лісостеповій зоні дорівнювала 390 

голів, в степовій – 334 голів, а в поліссі 267 голів. Це були найбільші показники 

по всіх групах.  

Щодо зміни рентабельності виробництва, то в даному випадку мають 

місце суттєві розбіжності за об’єктами, що аналізуються. Зокрема, в зоні 

лісостепу середня рентабельність дорівнювала 18,3 %, у зоні полісся – 21,7 %, а 

в степовій – 2,7 %. 
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Таблиця 2.31 

 

Групування сільськогосподарських підприємств зони лісостепу України за виробничими витратами  

на 1 га виробництва молока в 2010 р. 

Групи за вит-

ратами на  

1 корову, грн 

К-ть 

госпо-

дарств 

у групі 

Питома 

вага,  

% 

Кількість 

корів на 

господар-

ство, 

голів 

Удій на 1 

корову,  

кг 

Середній 

розмір с.-

г. угідь у 

групі, 

га 

Витрати 

на 1 ко-

рову, 

грн 

Виробле-

но молока 

на 100 га 

угідь, 

т 

Кількість 

корів на 

100 га 

угідь, 

голів 

Реалізо-

вано мо-

лока в се-

редньому, 

ц 

То-

варність 

молока, 

% 

Рентабе-

льність 

молока, 

% 

до 3000 91 8,4 103 1413,7 1547,5 2215,8 94,6 6,7 1069,4 73,0 18,4 

3000,1-4500 153 14,1 147 2283,5 1671,6 3915,7 200,9 8,8 2841,0 84,6 17,1 

4500,1-6000 179 16,5 170 3116,1 2321,8 5283,8 228,9 7,3 4523,6 85,1 21,9 

6000,1-7500 169 15,6 241 3687,4 2903,9 6774,8 306,0 8,3 7862,4 88,5 27,2 

7500,1-9000 166 15,3 387 4313,3 4918,0 8137,2 339,9 7,9 15585,8 93,2 23,9 

9000,1-10500 134 12,4 369 4986,9 3717,1 9728,0 495,7 9,9 17171,7 93,2 21,2 

більш 10500 190 17,6 390 6172,9 4162,1 13621,7 578,9 9,4 22356,2 92,8 11,3 

Всього 1082 100,0 269 4437,6 3149,9 8796,8 379,1 8,5 10911,6 91,4 18,3 

*Джерело: власні розрахунки автора 

 

  



 

121 

 

 

 

Таблиця 2.32 

 

Групування сільськогосподарських підприємств зони степу України за виробничими витратами  

на 1 га виробництва молока в 2010 р. 

Групи за вит-

ратами на  

1 корову,  

грн 

К-ть 

госпо-

дарств 

у 

групі 

Питома 

вага, 

% 

Кількість 

корів на 

господар-

ство, 

голів 

Удій на 1 

корову, кг 

Середній 

розмір  

с.-г. угідь 

в групі,  

га 

Витрати 

на 1 ко-

рову,  

грн 

Виробле-

но молока 

на 100 га 

угідь, т 

Кількість 

корів на 

100 га 

угідь, 

голів 

Реалізо-

вано мо-

лока в се-

редньому, 

ц 

То-

варність 

молока, 

% 

Рентабе-

льність 

молока, 

% 

до 3000 94 15,7 63 1400,5 2229,1 2245,1 39,6 2,8 545,9 61,8 14,6 

3000,1-4500 102 17,1 102 2484,2 2806,1 3937,1 90,9 3,7 1932,6 75,8 33,0 

4500,1-6000 121 20,2 164 2629,6 3623,7 5298,2 119,1 4,5 3630,1 84,1 12,4 

6000,1-7500 93 15,5 291 3180,9 5039,7 6814,1 184,1 5,8 7276,0 78,4 16,0 

7500,1-9000 81 13,5 224 3862,8 3946,3 8200,3 219,3 5,7 7683,1 88,8 14,1 

більш 9000 107 17,9 334 4920,9 6403,2 11498,5 257,3 5,2 14737,1 89,4 11,7 

Всього 598 100,0 196 3572,0 4026,3 7714,2 174,1 4,9 5959,1 85,0 13,8 

*Джерело: власні розрахунки автора 
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Таблиця 2.33 

 

Групування сільськогосподарських підприємств зони полісся України за виробничими витратами  

на 1 га виробництва молока в 2010 р. 

Групи за вит-

ратами на  

1 корову, 

грн 

К-ть 

госпо-

дарств у 

групі 

Питома 

вага, 

% 

Кількість 

корів на 

господар-

ство, 

голів 

Удій на 1 

корову, 

кг 

Середній 

розмір  

с.-г. угідь 

в групі, 

га 

Витрати 

на 1 ко-

рову, грн 

Виробле-

но моло-

ка на 100 

га угідь, т 

Кількість 

корів на 

100 га 

угідь, 

голів 

Реалізова-

но молока 

в серед- 

ньому, 

ц 

То-

варність 

молока, 

% 

Рентабе-

льність 

молока, 

% 

до 3000 173 26,3 102 1562,3 843,5 2264,1 188,9 12,1 1211,4 76,0 22,4 

3000,1-4500 162 24,6 166 2231,4 1192,5 3802,6 311,3 14,0 2897,8 78,1 9,2 

4500,1-6000 134 20,4 182 2962,6 1575,2 5205,8 342,7 11,6 4650,4 86,1 17,6 

6000,1-7500 69 10,5 261 3738,7 1938,7 6783,8 505,1 13,5 8751,8 89,4 31,9 

7500,1-9000 56 8,5 264 4404,1 3052,6 8115,9 381,9 8,7 10350,0 88,8 27,5 

більш 9000 64 9,7 267 5367,0 2870,5 11414,2 500,0 9,3 12786,9 89,1 20,2 

Всього 658 100,0 180 3232,6 1578,5 5946,8 370,4 11,5 5021,3 85,9 21,7 

*Джерело: власні розрахунки автора 
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Також різним був і характер зміни рівня рентабельності залежно від 

величини витрат. По всіх трьох зонах він не був чітко виявленим, а коливався 

по групах (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7. Залежність рівня рентабельності від величини виробничих 

витрат на 1 голову корови при виробництві молока по природно-

кліматичних зонах України у 2010 р. (згруповані дані) 

*Джерело: за дослідженням автора 

 

Так, фактично мова йде про те, що ефективність витрат при 

виробництві молока багато в чому залежить від особливостей та рівня 

менеджменту в конкретному сільськогосподарському підприємстві. Цим, з 

нашого погляду, можна пояснити суттєві розбіжності по групах, пов’язаних з 

величиною рентабельності. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ  

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

3.1. Моделювання оптимізації галузевої структури як фактора 

підвищення ефективності витрат  

 

Математичне моделювання отримало широке розповсюдження в 

дослідженні економічних систем. Це обумовлено тим, що економічні системи 

характеризуються складними кількісними взаємозалежностями, які можна 

відобразити як взаємозв’язок множини змінних і які добре піддаються 

математичному опису у вигляді рівнянь і нерівностей. Використовується 

воно як засіб дослідження, як інструмент пізнання економічних явищ. 

Аналізуючи рівняння і нерівності, які характеризують кількісні взаємозв’язки 

елементів та компонентів системи, можна аналізувати і саму економічну 

систему. 

Математичне програмування є одним із розділів науки про 

дослідження операцій. Задачі математичного програмування виникають у 

різних галузях діяльності суспільства, де з необхідністю треба розв’язувати 

проблему вибору одного із можливих способів дій (програми дій), 

наприклад, у плануванні та управлінні виробничими процесами, в 

господарчо-економічній діяльності, в проектуванні різних об’єктів, у 

перспективному плануванні і т. ін. Звідси, економіко-математична модель 

відображає закономірності впливу різних чинників на явище або процес у 

математичній формі [32, с. 162].  

Підвищення ефективності витрат зводиться до забезпечення 

підвищення цін реалізації і зменшення витрат. При чому реальна 

спрямованість зміни обох показників залежить з одного боку від тих змін, які 

відбуваються в зовнішньому економічному середовищі (головним чином дія 

цінового фактора), а з іншого – від ефективності господарювання 
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безпосередньо товаровиробників (внутрішньогосподарський механізм 

господарювання). І перша і друга проблема за своєю суттю є комплексні і 

такі, які охоплюють широке коло питань і напрямків дослідження, що у свою 

чергу обумовило потребу орієнтації в процесі виконання дисертаційного 

дослідження на певні обмеження. А відтак, виникла потреба обрати такі 

питання, відповідь на які дозволило б у найбільш повній мірі репрезентувати 

сутність проблеми, з обов’язковим врахуванням сучасних тенденцій і 

наявних утруднень у розвитку сільськогосподарського виробництва. 

При цьому слід враховувати, що економічні системи характеризуються 

великою кількістю взаємозв’язків, детальне врахування яких призвело б до 

дуже громіздких і практично невикористаних моделей або систем моделей. 

Тому в практиці моделювання необхідно розрізняти граничні і змінні умови. 

При цьому дуже важливо включити в модель фактори, які здійснюють 

основний вплив на виробництво, і не менш важливо упускати ті з них, які не 

здійснюють на нього суттєвого впливу. 

Аналіз літературних джерел дає підстави вважати, що вибір і 

обґрунтування критерію оптимальності є одним з найбільш відповідальним 

етапом моделювання. Навіть при найретельнішій обробці системи змінних і 

обмежень моделі, при найоптимальнішому забезпеченні адекватності моделі 

наявному об’єкту невдалий вибір критерію оптимальності може призвести до 

незадовільних результатів. 

Питанням вибору і обґрунтування критерію оптимальності присвячені 

роботи вітчизняних і зарубіжних вчених: Л.М. Анічіна [3], Г.О. Андрусенка 

[3], М.Е. Браславца [20], А.М. Гатауліна [33], О.М. Онищенка [128], 

А.П. Курносова [98], Р.Г. Кравченка [88], О.В. Ульянченка [110] та ін.  

Складність моделі, її направленість, трудомісткість, залежать від галузі 

виробництва, функціонального призначення, характеру постановки. Але в 

усіх випадках рішення пов’язано з пошуком шляхів реалізації конкретної 

цілі.  

Математична формалізація економічних задач передбачає, що ціль 



 

126 

 

обов’язково виражається кількісним показником (об’єм виробництва в 

натуральному або вартісному вираженні, вартість товарної продукції, 

матеріальні витрати, витрати енергії та ін.). Розв’язання оптимізаційної 

задачі дає такий варіант, який при заданих умовах забезпечує досягнення 

екстремального (максимального або мінімального) значення обраного 

показника, що відображає реалізацію поставленої мети. Цей показник 

називають критерієм оптимальності, в нашому випадку найбільш 

сприйнятливим критерієм для задачі оптимізації виробничої структури 

сільськогосподарських підприємств – є максимум прибутку [128]. 

На думку О.М. Онищенка, критерій оптимальності в економіці – 

категорія, яка має якісну і кількісну визначеність. Правильне тлумачення 

сутності цієї категорії пов’язане з розумінням її місця в теорії оптимального 

планування і управління, в тому числі, з розумінням її зв’язку з поняттям 

мети функціонування економічної системи, функції мети і цільової функції, 

як складової частини будь-якої оптимізаційної роботи [3].  

Для оптимізації виробничої структури передбачають різні критерії. 

Найбільш поширені з них, на думку Л.М. Анічина, Г.А. Андрусенка та ін. [3] 

є: максимум валового прибутку, рівного вартості валової продукції за 

відрахуванням матеріальних витрат; максимум товарної продукції в 

існуючих цінах реалізації; максимум чистого прибутку, що дорівнює вартості 

валової продукції за відрахуванням матеріальних витрат и витрат на оплату 

праці; максимум прибутку, що обчислюється як різниця між виручкою від 

реалізації товарної продукції і витратами на її виробництво і реалізацію; 

максимум рентабельності виробництва, що дорівнює відношенню чистого 

доходу або прибутку до вартості виробничих фондів або до повних витрат; 

мінімум витрат виробництва на отримання заданого обсягу продукції.  

У розробленій нами моделі за ціну реалізації були взяті ринкові ціни на 

сільськогосподарську продукцію. Собівартість продукції на перспективу 

розрахована на основі технологічних карт і прогнозованого рівня 

урожайності культур та продуктивності тварин. При розрахунку собівартості 
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продукції до задачі були включені як всі виробничі витрати на 1 га 

сільськогосподарських угідь і на утримання однієї умовної голови худоби, 

так і окремі елементи витрат з більшою питомою вагою у витратах 

виробництва (оплата праці, корма, амортизація, поточний ремонт). 

Так, в основу моделі покладено поєднання і визначення оптимальної 

багатогалузевої (рослинництво і тваринництво) виробничої структури  

підприємства на прикладі ДП ДГ “Кутузівка” Харківського району 

Харківської області.  

Перш ніж приступити до побудови математичної моделі, відмітимо, що 

ДП ДГ “Кутузівка” у 2011 р. мало 8561 га сільськогосподарських угідь. З них 

ріллі – 7386 га. Загальна кількість працівників на підприємстві дорівнювала 

236 осіб, з яких 65 було зайнято у галузі рослинництва, а 171 особа у галузі 

тваринництва. Загальна кількість поголів’я великої рогатої худоби 

дорівнювала 2582 голови, з яких 1350 припадало на молочне стадо. 

Загальний обсяг товарної продукції становив 32451,0 тис грн, з яких на 

галузь тваринництва припадало 24053,0 тис грн, або 74,1 %. Таким чином, ми 

бачимо, що ДП ДГ «Кутузівка» забезпечує основну частку своїх доходів саме 

від реалізації продукції тваринництва. На жаль, подібна ситуація в останні 

роки скоріше є виключенням, ніж правилом. Але при цьому величина 

прибутку від реалізації була дуже незначною – 366,0 тис грн, що 

забезпечувало рентабельність на рівні 1,14 %. Виходячи з цього, ми 

припустили, що необхідно в першу чергу зосередити увагу на пошуку шляхів 

підвищення рівня ефективності виробництва. 

Прибуток є визначальною метою і мотивом нашого дослідження, 

оскільки з його зростанням примножується власність підприємства і 

держави, а також можливість збільшити дохід, що йде в особисте 

споживання. Як критерій оптимальності визначимо максимізацію прибутку. 

Тоді цільова функція матиме такий вигляд:  

  
  


k k kk Jj Jj Jj

jh

Tb

jhij

P

jiih

t

jhi

Jj

j

t

ji xqxqxCxCFmax (3.1) 
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Щодо системи обмежень, то вона складається з: 

1. Обмеження з раціонального використання сільськогосподарських 

угідь: 

)( IiBx
i

Jj
j




(3.2) 

2. Обмеження з асортименту виробництва товарної продукції 

рослинництва відповідно до попиту: 

)( TtBxa t

Jj
j

t

ij i




(3.3) 

3. Обмеження з асортименту виробництва продукції тваринництва в 

тому числі з урахуванням попиту: 

),( HhTtBxa t

ih
Jj

jh

t

ihj




(3.4) 

4. Обмеження з виробництва та потреби кормів в асортименті (в тому 

числі кормових одиниць та перетравного протеїну) для виробництва 

планових обсягів тваринницької продукції господарством: 

)( Hhxbxd
hj

Jj
ihj

Jj
jij




(3.5) 

5. Обмеження з балансу посівних площ та використання окремих куль-

тур відповідно до сівозмінних вимог: 

)( IiBx
ii

Jj
j



























 (3.6) 

6. Обмеження з визначення вартості товарної продукції рослинництва 

підприємства: 

)( IiBxc ТП

i

Jj

j

t

ji 


(3.7) 

7. Обмеження з визначення виробничої собівартості продукції 

рослинництва, в тому числі  і по елементах витрат: 

)(3 IiBxq П

i

Jj

j

p

ji 


(3.8) 

8. Обмеження з визначення виробничої собівартості продукції 

тваринництва, в тому числі  і по елементах витрат:  

),(3 HhIiBxq П

hi

Jj

jh

Tb

jhi 


(3.9) 

9. Обмеження з визначення вартості товарної продукції тваринництва 
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підприємства:    

),( HhIiBxc ТП

ih

Jj

jh

t

jhi 


(3.10) 

10. Обмеження з визначення вартості валової продукції тваринництва 

підприємства: 

),( HhIiBxc bB

hi
Jj

j

b

jhi




(3.11) 

11. Обмеження з визначення вартості валової продукції рослинництва 

підприємства: 

)( IiBxc bB

i
Jj

j

b

ji




(3.12) 

13. Обмеження невід’ємності  змінних: 

0,0 
jhj

xx (3.13) 

 

J – множина галузей підприємства (сільськогосподарські культури, які 

вирощуються для різних цілей, види тварин, виробництво різних видів 

продукції, що мають завершений цикл); 

j – індекс сільськогосподарської культури та виду тварин; 

I – множина видів ресурсів (сільськогосподарські угіддя, поголів’я 

тварин, обсяги виробництва продукції тощо); 

і – індекс виду ресурсів; 

xj – площа посіву  j-ої сільськогосподарської культури; 

a
t
ij – урожайність і-того виду товарної продукції з 1 га j-ої культури; 

Bi  – площі i-тих видів сільськогосподарських угідь; 

B
t
i– обсяги фіксованих або шуканих i-тої товарної продукції 

рослинництва;   

T – множина видів товарної продукції рослинництва, яка виробляється 

в господарстві; 

t – індекс виду товарної продукції; 

H – множина видів галузей тваринництва, вікових груп тварин; 

h – індекс групи тварин; 

B
t
ih - обсяги фіксованих або шуканих і-ої продукції h-того виду 

тваринництва; 
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B
TB

h – планове поголів’я і-го виду h-тої групи тварин;  

a
t
ihj – вихід і-го виду 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; 

xhj – поголів’я h-ої групи тварин в j-й галузі тваринництва; 

αj – питома вага j –ої культури в сівозміні, розміщеної на ріллі; 

C
t
ji - ринкова ціна j-го виду рослинницької продукції; 

B
ТП

i – вартість товарної продукції рослинництва підприємства; 

q
p

ji  - показник прямих витрат на виробництво продукції рослинництва з 

розрахунку на 1 га j-ої культури, i-го елементата структури витрат; 

B
ПЗ

i  - обсяг прямих витрат на виробництво продукції рослинництва i-го 

елементу структури витрат; 

q
TB

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

галузі тваринництва, i-го елемента структури витрат; 

B
ПЗ

hi  - обсяг прямих витрат на виробництво продукції тваринництва i-

го елементу структури витрат. 

C
t
jhi – ринкова ціна j-го виду продукції тваринництва, отриманої від h-ої 

галузі, вікової групи тварин; 

B
ТП

ih – вартість товарної продукції тваринництва підприємства; 

c
b

jhi – показник вартості (у співставних цінах) j-того виду 

тваринницької продукції від h-тої групи тварин;  

B
Bb

ih – вартість валової продукції тваринництва підприємства; 

c
b

ji – показник вартості (у порівнянних цінах) j-ої сільськогосподарської 

культури з 1 га;  

B
Bb

i – вартість валової продукції рослинництва підприємства. 

Сукупність умов за якими здійснюється пошук оптимального рішення, 

представлений системою змінних і обмежень, які для зручності групують у 
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блоки (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Блочна матриця моделі задачі сполучення галузей  

ДП ДГ “Кутузівка” 

Змінні 

П
о
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о
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за
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ат
 

Обмеження 

Баланси 

Площа посіву с.-г. 

культур  
1                 = 

Bi  

Виробництво  товар-

ної продукції 
                      

  рослинництва 
a

t
ikj 

      -1         = 0 

  тваринництва 

  a
t
ihj   

    -1     = 0 

Обмеження по ба-

лансу кормів та 

формуванню 

раціонів  

-1 

 

  

dij 

 

bihj 

      = 0 

Обмеження по ба-

лансу посівних площ 

відповідно до сівоз-

мінних вимог αj   

               0 

Валове виробництво 

продукції 
    

c
b

ji 

  

 c
b

jhi  

-1   > 0 

Затрати q
p

jk

i 

q
TB

jh

i 

            -1 = 0 

Цільова функція               1 -1 Max 

*Джерело: за дослідженням автора 

 

Перший блок обмежень з використання сільськогосподарських угідь.  

Другий блок обмежень з виробництва товарної продукції рослинництва 

і тваринництва. У процесі моделювання гарантовані обсяги виробництва 
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товарної продукції досягалися виходячи з наявності матеріальних ресурсів, 

потреб господарства та умов ринку. 

Блок обмежень з виробництва і потреби в кормах умовно можна 

розділити на дві частини:   

- у лівій частині (прибутковій) записується коефіцієнт виходу кормів з 

1 га посіву сільськогосподарських культур, що вирощуються на корми. Ці 

коефіцієнти розраховуються залежно від урожайності культур та вмісту 

поживних речовин в 1 ц корму тощо.  

У правій частині (витратній) записується потреба в кормах на 

виробництво 1 ц тваринницької продукції (раціон). 

Блок обмежень за сівозмінними умовами є основою для введення 

науково обґрунтованих схем чередування культур у сівозмінах, а також 

ураховує вимоги зональної системи землеробства, спеціалізації господарства 

тощо.  

Блок обмежень з визначення витрат на виробництво продукції 

рослинництва і тваринництва дає можливість детально по елементах 

з’ясувати вузькі місця в групі витрат та прийняти відповідне рішення.   

У сучасних умовах сільськогосподарського виробництва саме з 

ринкових позицій необхідно розглядати поєднання галузей рослинництва і 

тваринництва в підприємстві.  

Задача вирішувалася з допомогою персонального комп’ютера із 

використанням електронних таблиць Excel. У результаті було отримано 

оптимальне рішення, що задовольняє всі параметри розробленої моделі. 

Аналізуючи отримані результати оптимізації, почнемо з розгляду 

складу та структури посівних площ (табл. 3.2).  

Так, слід відмітити, що проектні та фактичні дані в середньому за 2010-

2011 рр. по посівній площі фактично збігалися, і дорівнювали 7161 і 7164 га 

відповідно. 

Відносно структурних зрушень, то головним чином вони торкнулися 

зміни розміру площі озимих зернових та ярих зернових. Величину перших у 
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відповідності з проектними даними планується збільшити з 611 га в 

середньому за 2010-2011 рр. до 2148 га, або на 1537 га, а величину других 

зменшити відповідно з 1169 до 822 га або на 347 га. 

Таблиця 3.2  

Склад та структура посівних площ сільськогосподарських культур  

ДП ДГ “Кутузівка”, % 

Культури 

У середньому за 

2010-2011 рр. 
Проектні дані 

Проект (+,-) до 

фактичних даних 

га % га % га % 

І. Зернові та зернобобові – 

всього 
3757 52,4 3806 53,1 49,0 0,7 

у т.ч.: зернові і зернобо-

бові 
3214 44,9 3090 43,2 -124,0 -1,7 

(без кукурудзи)  0,0   0,0 0 

з них: озимі зернові 611 8,5 2148 30 1537,0 21,5 

ячмінь ярий 1169 16,3 822 11,5 -347,0 -4,8 

зернобобові 899,5 12,6 119 1,7 -780,5 -10,9 

Кукурудза на зерно 543 7,6 716 10 173,0 2,4 

ІІ. Технічні культури – 

всього 
 0,0 898 12,5 898,0 12,5 

соняшник 765 10,7 716 10 -49,0 -0,7 

соя - 0,0 45 0,6 45,0 0,6 

ріпак - 0,0 137 1,9 137,0 1,9 

ІІІ. Кормові культури – 

всього 
2642 36,9 2456 34,3 -186,0 -2,6 

Кукурудза на силос і зе-

лений корм 
1222 17,1 744 10,4 -478,0 -6,7 

Однорічні та багаторічні 

трави – всього 
1420 19,8 1712 23,9 292,0 4,1 

Всього посівів 7164 100,0 7161 100 -3,0 0 

*Джерело: розрахунки автора 

 

Компенсувати це зменшення передбачено за рахунок збільшення 

посівної площі кукурудзи на зерно на 173 га. Причиною цього є більша 

величина прибутку на 1 га по цих культурах, ніж по ярих зернових. Відносно 

технічних культур, то планується незначне скорочення посівів соняшнику (на 

49 га), але при цьому повинні бути введенні в сівообіг соя та ріпак з 

посівними площами відповідно 45 та 137 га. 

Також планується скоротити площу посіву кукурудзи на силос з 
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1222 га до 744 га та збільшити при цьому посівну площу однорічних та 

багаторічних трав з 1420 га до 1712 га. У цілому структура посівної площі є 

оптимальною з точки зору агротехнологічних умов виробництва та 

забезпечує внутрішні потреби підприємства в кормах.  

Наступний момент, який відмічаємо, стосується структури товарної 

продукції, за результатами рішення оптимізаційної моделі (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Структура товарної продукції ДП ДГ “Кутузівка” 

Види продукції 

  

У середньому за 

2010-2011 рр. 

  

Проектні дані 

  

Проект +, - до фак-

тичних даних 

  

тис. грн % тис. грн % тис. грн % 

Зернові і зернобобові 

всього 
2736,0 9,5 6759,3 20,5 4023,3 11,0 

У тому числі     0,0 0,0 

- пшениця озима 3182,0 11,0 4790,4 14,5 1608,4 3,5 

- кукурудза на зе-

рно 
1006,0 3,5 1100,3 3,3 94,3 -0,2 

- ячмінь ярий 86,5 0,3 519,2 1,6 432,7 1,3 

- просо 105,0 0,4 225,5 0,7 120,5 0,3 

соняшник 2355,5 8,1 3021,9 9,1 666,4 1,0 

Разом по рослинництву 
5239,5 18,1 10006,7 30,3 4767,2 12,2 

молоко 20181,0 69,8 17850,0 54,0 -2331,0 -15,8 

Велика рогата худоба 2258,0 7,8 4768,5 14,4 2510,5 6,6 

свинина 384,5 1,3 426,4 1,3 41,9 0,0 

Разом по тваринництву 
22894,0 79,2 23044,9 69,7 150,9 -9,5 

Усього по сільському 

господарству 
28914,0 100,0 33051,6 100,0 4137,6 0,0 

*Джерело: розрахунки автора 

 

У першу чергу, слід відмітити, що загальний обсяг доходу, що планується 

від реалізації продукції, становить 33051,6 тис. грн, тоді як у середньому за 

2010-2011 рр. він становив 28914,0 тис. грн. Таким чином, передбачено 

збільшення цієї величини на 4137,6 тис. грн.  

Також слід звернути увагу, що суттєво планується збільшення доходів 

по галузі рослинництва, а саме з 5239,5 тис. грн до 10006,7 тис. грн тобто на 
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4767,2 тис. грн. Ця сума майже дорівнює сумі загального збільшення 

планових доходів. Головними культурами, за якими планується збільшення 

доходів від реалізації по галузі рослинництва є пшениця озима (+1608,4 тис. 

грн), ячмінь ярий (+432,7 тис. грн) та соняшник (+666,4 тис. грн). 

Відносно галузі тваринництва, то тут серед змін, що планується, можна 

відмітити зменшення доходів від реалізації молока з 20181,0 до 17850,0 тис. грн 

та зростання виручки від реалізації м’яса великої рогатої худоби з 2258,0 до 

4768,5 тис грн. 

Проаналізуємо також, як планується структура витрат по головних 

сільськогосподарських культурах підприємства (табл. 3.4). Ми бачимо, що по 

озимій пшениці планується незначне зменшення прямих матеріальних витрат (з 

87,0 до 85,1%).  

Таблиця 3.4 

Склад та структура витрат окремих сільськогосподарських 

культур ДП ДГ “Кутузівка”, грн. 

Статті 

Озима пшениця Кукурудза на зерно Соняшник на зерно 

у серед-

ньому за 

2010-

2011 рр. 

проектні 

дані 

у 

серед-

ньому за 

2010-

2011 рр. 

проектні 

дані 

у серед-

ньому за 

2010-

2011 рр. 

проектні 

дані 

% % % % % % 

Виробнича 

собівартість – усього, 

грн 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Прямі матеріальні 

витрати 
87,0 85,1 88,6 88,8 84,2 87,2 

у тому числі з них       

насіння та посадковий 

матеріал 
11,1 7,2 5,3 4,4 1,1 3,8 

мінеральні добрива 15,4 14 28,6 26,6 22,1 22,6 

нафтопродукти 19,6 20,7 16,7 16 21,3 23,6 

оплата послуг і робіт 

сторонніх організацій 
7,9 10,6 3,8 8,0 7,9 3,1 

решта матеріальних 

витрат 
33 32,6 34,4 33,8 31,8 34,2 

Прямі витрати на 

оплату праці 
4,3 6,9 3,3 5,3 3,9 3,5 

Інші прямі витрати та 

загальновиробничі 

витрати – всього 

8,7 8,2 8,2 5,8 11,9 9,3 
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Головним чином, це має відбутися за рахунок скорочення витрат по 

статті «Насіння та посадковий матеріал». Це повинно відбутися за рахунок 

оптимізації витрат на посіви та використання більш якісного насіння. 

Відносно інших плануємих структурних зрушень за статтями витрат, 

що плануються, то тут суттєвих змін не було. Фактично мова йде про 

коливання показників, що розглядаються. Подібна ситуація має місце і по 

кукурудзі на зерно. Таким чином, з нашої точки зору запропоновані проектні 

рішення відносно структури витрат головних сільськогосподарських культур 

є цілком реальні та прийнятні.  

Відносно планових змін структури витрат продукції тваринництва 

(табл. 3.5), то слід відмітити, що по молоку передбачається незначне 

скорочення питомої ваги витрат по статті «Корми» та «Оплата послуг і робіт 

сторонніх організацій».  

Таблиця 3.5 

Структура витрат продукції тваринництва ДП ДГ “Кутузівка”, грн 

Статті 

Молоко Велика рогата худоба Свині 

в серед-

ньому за 

2010-

2011 рр. 

проектні 

дані 

в серед-

ньому за 

2010-

2011 рр. 

проектні 

дані 

в серед-

ньому за 

2010-

2011 рр. 

проектні 

дані 

% % % % % % 

Виробнича 

собівартість – всього, 

грн 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Прямі матеріальні 

витрати 
80,6 79,3 89,2 82,5 78,2 69 

у тому числі з них       

корми 58,8 56,6 61,7 61,4 58,5 54,2 

нафтопродукти 4,1 6,0 4,6 7,8 0,8 1,0 

оплата послуг і робіт 

сторонніх організацій 
1,8 1,4 - - - - 

решта матеріальних 

витрат 
15,9 15,3 22,8 13,3 18,9 13,7 

Прямі витрати на 

оплату праці 
12,9 13,9 7,0 12,1 15,2 17,4 

Інші прямі витрати та 

загальновиробничі 

витрати - всього 

6,5 6,8 3,8 5,4 6,6 13,5 
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Що стосується приросту великої рогатої худоби, то в даному випадку, в 

першу чергу, планується зменшення питомої ваги витрат по статті «Решта 

матеріальних витрат». 

Подібна ситуація передбачається і по приросту живої маси свиней. 

Однак, у даному випадку, зменшення також повинно відбутися не тільки по 

статті «Решта матеріальних витрат» (з 18,9 до 13,7 %), а й по статті «Корми» 

(з 58,5 до 54,2 %). Останній факт дозволить зберегти продуктивність тварин 

при меншому загальному рівні витрат. 

Кінцевим результатом оптимізаційної моделі, виходячи з даної цільової 

функції, є підвищення ефективності витрат, що можливо лише при отриманні 

відповідного рівня прибутку. У табл. 3.6 наведені фактичні та проектні дані.  

 

Таблиця 3.6 

Фактичні та проектні показники розміру прибутку на виробництво 

сільськогосподарської продукції в ДП ДГ “Кутузівка”, тис. грн 

Вид продукції 

Показники прибутку 
Проект +, - до 

фактичних да-

них 
у середньому за 

2010 - 2011 рр. 
проектні дані 

Зернові і зернобобові всього -50 2885,5 2935,5 

У тому числі    

- пшениця озима 1656,5 2168,1 511,6 

- кукурудза на зерно 332 167,2 -164,8 

- ячмінь ярий -272,5 314,3 586,8 

- просо -350 85,7 435,7 

Соняшник 1035,5 1727,8 692,3 

Разом по рослинництву 959,5 4349,3 3389,8 

Молоко 5232,5 5164,5 -68 

М'ясо великої рогатої худоби -3262 -1546,8 1715,2 

М'ясо свиней -843,5 -580,4 263,1 

Разом по тваринництву 1142,5 3037,3 1894,8 

Усього по господарству 2147,0 7386,6 5239,6 

*Джерело: за оптимальним розв’язком економіко-математичної задачі 

 

Слід одразу підкреслити, що в цілому по підприємстві планується збі-
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льшення прибутку з 2147,0 тис. грн (у середньому за 2010-2011 рр.) до 

7386,6 тис. грн, тобто на 5239,6 тис. грн. Останній результат є наслідком то-

го, що прибуток по галузі рослинництва планується збільшити на 3389,8 тис. 

грн, а по галузі тваринництва з 1142,5 тис. грн до 3037,3 тис. грн. 

У рослинництві головним джерелом збільшення прибутку є зростання 

рівня прибутковості озимої пшениці (+ 511,6 тис. грн), ярого ячменя 

(+ 586,8 тис. грн) та збільшення прибутку по соняшнику (+ 692,3 тис. грн). 

У тваринництві планується збільшення величини прибутку по реаліза-

ції мяса великої рогатої худоби (на 1715,2 тис. грн) та зменшення збитку по 

приросту свиней на 263,1 тис. грн. 

Таким чином, розроблена нами економіко-математична модель 

оптимізації та рівень ефективності витрат на прикладі ДП ДГ “Кутузівка” має 

практичний характер і може бути реально впроваджена при вирішенні 

практичних завдань, крім того, розроблені принципи та методи її побудови 

можуть бути використані для інших підприємств з урахуванням їх 

особливостей. 

 

3.2. Вплив інтенсивності та розмірів підприємств на рівень 

беззбитковості виробництва окремих видів продукції 

 

Будь-який виробничий процес має ту характерну особливість, що при 

даній кількості постійного фактора необхідно нарощувати застосування 

змінного фактора, то виробничий випуск обов'язково досягне максимуму і 

почне знижуватися. Це обумовлено змінами у віддачі від змінного фактора. 

На початковому етапі, коли у виробництві задіяна незначна кількість 

змінного фактора, що кожна додаткова одиниця останнього обертається 

зростанням граничного продукту від цього чинника. Однак у міру 

збільшення застосування змінного фактора зростання його граничного 

продукту призупиняється, а потім починає знижуватися. Вказана залежність 

одержала назву “закону спадної віддачі” або “спадної граничної 
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продуктивності”, який говорить про те, що в міру збільшення застосування 

змінного фактора при фіксації всіх інших завжди досягається точка, 

починаючи з якої використання додаткової кількості змінного фактора веде 

до постійного зниження приросту продукту, а потім і до його абсолютного 

зниження. 

Причина дії закону спадної віддачі криється в порушенні 

збалансованості у виробництві між постійними і змінними витратами. Низька 

ефективність при слабкому завантаженні обладнання може бути підвищена 

за рахунок залучення у виробництво додаткової кількості змінного фактора, 

що призведе до збільшення виробництва в зростаючій мірі. Навпаки, зайве 

завантаження обладнання призведе до падіння ефективності і зниження 

випуску. 

Дія закону спадної віддачі дозволяє зробити ряд важливих висновків. 

По-перше, завжди існує область витрат, коли їх збільшення не веде до 

зниження сукупного продукту (всі перші приватні похідні позитивні), так 

звана “економічна область”. По-друге, в умовах короткострокового періоду, 

коли хоч один з факторів виробництва залишається фіксованим, завжди існує 

точка, починаючи з якою збільшення змінного фактора веде до зниження 

його граничного продукту. По-третє, в рамках економічної області існує 

точка, починаючи з якої подальше збільшення застосування змінного 

фактора призводить до зниження обсягу випуску. 

Дія закону спадної продуктивності фактора вказує на те, що 

можливості збільшення випуску при фіксації хоча б одного фактора є 

обмеженими. При цьому слід мати на увазі, що: а) “закон” застосовується 

лише до умов короткострокового періоду; б) інтенсивність дії “закону” 

обумовлена особливостями технології і в кожному виробництві різна. 

Застосування більш прогресивної технології, що дозволяє отримати в рамках 

короткострокового періоду більший випуск при меншій кількості фактора, 

аж ніяк не означає скасування дії закону спадної віддачі, а всього лише 

змінює характер його впливу [129]. 
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Так, закон спадної віддачі останнім часом привертає все більшу увагу 

науковців України. Різні аспекти його дії розглядаються в працях 

В.Г. Андрійчука [2], П.Т. Cаблука [129], С.І. Дем’яненка [52], В.П. Галушки 

[30], О.В. Олійника [125], Д.В. Шияна [136, 219, 218] та інших науковців.  

А. Маршалл у своїй роботі “Принципи економічної науки” писав, що 

одиниця приросту капіталу і праці, вкладена в обробіток грунтів, породжує 

взагалі пропорційно менше збільшення кількості отримуваного продукту, 

якщо тільки вказане прирощення не збігалося в часі з удосконаленням 

агротехніки [109]. Також в основі його досліджень дія закону спадної віддачі 

проявляється в двох тенденціях. По-перше, це полягає в покращанні 

агротехніки, що дає змогу збільшити віддачу від додаткового капіталу. По-

друге, полягає в системному зростанні капіталу, що в кінцевому підсумку 

знову призводить до зменшення додаткового продукту вже на новому рівні. 

Метою нашого дослідження було виявлення закономірностей зміни 

рівня рентабельності виробництва головних видів продукції рослинництва і 

тваринництва залежно від величини витрат на одиницю посівної площі 

культури та одну голову тварини в господарствах Харківської області у 

2011 р.  

Даний аналіз нами було здійснено з використанням всіх підприємств 

області в розрізі окремих культур та видів продукції рослинництва і тварин-

ництва, зокрема по пшениці, соняшнику, цукровому буряку, приросту вели-

кої рогатої худоби, приросту свиней, надою молока (табл. 3.7).  

Звернемося до конкретних результатів проведених розрахунків. Поч-

немо з аналізу залежності між рівнем витрат на 1 га посіву та рентабельністю 

виробництва пшениці (рис. 3.1). 

Як бачимо з отриманого рівняння регресії, що при кожному збільшенні 

витрат на 100 грн/га рівень рентабельності зменшується на 1,01 %, коефіці-

єнт детермінації (R2) виявився на низькому рівні (0,0689), що пов’язано зі 

значною варіацією даних, що аналізуються 
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Таблиця 3.7 

Залежність рівня рентабельності від величини витрат на 1 га посівної 

площі та на 1 голову при виробництві окремих видів сільськогосподар-

ської продукції підприємств у Харківській області, 2011 р. 
Показники Функція залежності 

Рослинництво 

Пшениця y = -1,01x + 58,971 

Соняшник y = -2,13x + 177,12 

Цукровий буряк y = -0,45x + 52,494 

Тваринництво 

Велика рогата худоба y = -0,46x – 13,257 

Свині  y = -0,76x – 14,606 

Молоко y = -0,03x + 12,911 

 

Рис. 3.1. Залежність рентабельності виробництва пшениці від величини 

витрат на 1 га в сільськогосподарських підприємствах 

Харківської області у 2011 р. 
*Джерело: за дослідженням автора 

 

По соняшнику (рис. 3.2), ми маємо також тенденцію рівня 

рентабельності зі зростанням величини витрат на 1 га. У даному випадку 

отримане рівняння регресії свідчить про те, що збільшення витрат на 

100 грн/га, призводить до зменшення рентабельності на 2,13 %, коефіцієнт 

детермінації (R
2 
= 0,1645). 
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Рис. 3.2. Залежність рентабельності виробництва соняшнику від 

величини витрат на 1 га в сільськогосподарських підприємствах 

Харківської області у 2011 р. 

*Джерело: за дослідженням автора 

 

По цукрових буряках сукупність підприємств була значно меншою ніж 

по двох попередніх групах і становила лише 146 підприємств. Це безумовно, 

пов’язано з тим, що підприємства відмовилися від вирощування даної 

культури. Також слід відмітити, що багато підприємств, на відміну від 

попередніх культур, при виробництві цукрового буряку мали збиток 

(рис. 3.3). 

 Отримані результати дають можливість зробити висновок, що 

збільшення витрат на 100 грн/га призводить до зменшення рівня 

рентабельності на 0,45 % і коефіцієнт детермінації дорівнював незначній 

величині (R
2
 = 0,0638).  

Таким чином, по всіх трьох основних сільськогосподарських культурах 

досліджуваного регіону дія закону спадної віддачі мала доволі чітке 

виявлення і математично нами охарактеризована. 
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Рис. 3.3. Залежність рентабельності виробництва цукрових буряків від 

величини витрат на 1 га в сільськогосподарських підприємствах 

Харківської області у 2011 р. 

*Джерело: за дослідженням автора 

 

Безумовно, незначні значення коефіцієнта детермінації дають підстави 

говорити про загальну тенденцію його дії. Перейдемо до розгляду 

взаємозв’язку між величиною витрат на одну голову худоби та 

рентабельності виробництва окремих видів продукції тваринництва. 

Розпочнемо цей аналіз з розгляду цієї залежності по приросту великої рогатої 

худоби (рис. 3.4). 

У цілому зі збільшенням витрат на 100 грн/гол. рівень рентабельності 

зменшується на 0,46 %, крім того, величина R
2
 (0,0782) характеризує дуже 

незначну залежність між даними показниками. 

По виробництву м’яса свиней теж необхідно відзначити, що кількість 

підприємств, що займаються вирощуванням свиней була незначною (119 

підприємства). У даному випадку тенденція прояву зменшення рівня 

рентабельності зі збільшенням величини витрат на одну голову також мав 

місце, що можна побачити на рис. 3.5. 
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Рис. 3.4. Залежність рентабельності вирощування великої рогатої худоби 

від величини витрат на 1 голову в сільськогосподарських підприємствах 

Харківської області у 2011 р. 
*Джерело: за дослідженням автора 

 

 
Рис. 3.5. Залежність рентабельності вирощування свиней від величини 

витрат на 1 голову в сільськогосподарських підприємствах  

Харківської області у 2011 р. 
*Джерело: за дослідженням автора 
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Отримане рівняння регресії дає підстави стверджувати, що зі 

збільшенням величини витрат на 100 грн/гол. рівень рентабельності 

зменшується на 0,76 %, величина коефіцієнта детермінації була рівною 

0,0676. 

Відносно ситуації зі зміною рентабельності виробництва молока, то 

необхідно відмітити, що спадна тенденція, в даному випадку, також мала 

місце. Рівняння характеризує цю залежність таким чином: кожне збільшення 

витрат на 100 грн/гол. призводить до зменшення рівня рентабельності на 0,03 

%, при значенні коефіцієнта детермінації на незначному рівні (R2 = 0,0013) 

(рис. 3.6). 

 

 

Рис. 3.6. Залежність рентабельності виробництва молока від величини 

витрат на 1 голову в сільськогосподарських підприємствах  

Харківської області у 2011 р. 
*Джерело: за дослідженням автора 

 

Слід приділити увагу на значення аргументу ао в усіх трьох рівняннях 

регресії по продукції тваринництва. У даному випадку воно було від’ємним, 

це характеризує рівень збитковості виробництва продукції тваринництва в 

регіоні.  

Як вище відмічено, існує доволі тісний зв'язок між урожайністю та 
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продуктивністю тварин і рівнем витрат на 1 га та витрат на 1 голову. 

Проаналізований фактичний матеріал засвідчив також існування зв’язку між 

рівнем витрат на 1 га та 1 голову та рівнем їх окупності по основних видах 

продукції. Відповідним чином виникає питання про взаємний зв'язок 

досліджуваних процесів. Ми провели таке дослідження використовуючи 

стандартний маржинальний аналіз, він також відомий як аналіз у системі 

постійні – змінні витрати. Цей аналіз спрямований на визначення точки 

беззбитковості виробництва, основні моменти, які з ним пов’язані, 

торкаються таких позицій. 

Аналіз беззбитковості виробництва застосовується на підприємстві для 

обґрунтування доцільності прийняття управлінських рішень у поточному 

управлінні, підготовки інноваційних проектів та оцінки цих проектів [74]. 

Цей показник дає можливість передбачити результати господарської 

діяльності на підставі прогнозованих даних про рівень витрат і ціну 

реалізації. 

Схема розрахунку беззбитковості характеризує обсяг виробництва 

продукції, після досягнення якого підприємство починає одержувати 

прибуток. Такі загальні положення розрахунку беззбитковості можна 

застосовувати у будь-якій галузі економіки. 

На сьогодні аналіз беззбитковості стає все більш актуальним, і як 

підкреслює член-кореспондент НААН України В.П. Галушко: беззбитковий 

аналіз витрат та окупності виробництва при прийнятті рішень на фермах 

розвинутих країн світу визначається розрахунком беззбиткового врожаю по 

змінних витратах, сумі змінних і постійних витрат, а також по всіх повних 

витратах [30]. 

Не менш важливим є і визначення межі беззбитковості за товарними 

видами продукції. Для цього система управління витратами передбачає 

спеціальну класифікацію витрат на постійні та змінні, CVP-аналіз (соst, 

volume, profit) та інші прийоми. До постійних належать витрати, розміри 

яких не пов’язані з обсягами виробництва продукції. Змінними є витрати, що 
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змінюються прямо пропорційно до обсягів виробленої продукції. 

Собівартість одиниці продукції для межі беззбитковості розраховується лише 

у змінних витратах, а сама межа є результатом ділення загальної суми 

постійних витрат на різницю між ціною реалізації та питомими змінними 

витратами. Межа беззбитковості називається також критичною точкою і 

може визначатися графічно, що ми і продемонстрували в нашому 

дослідженні. 

У нашому випадку по галузі рослинництва було вирішено провести 

аналіз з визначення беззбитковості по пшениці, соняшнику та цукровим 

бурякам. Причому, даний аналіз проводився з розподілом всіх підприємств, 

виходячи з розміру посівних площ цих культур.  

Така логіка нашого розрахунку була пов’язана з тим, як було відмічено 

у другому розділі дисертаційної роботи, що існує залежність між розміром 

підприємства та рівнем інтенсивності виробництва, крім того, розміри 

підприємства можуть суттєво впливати і на структуру витрат. Почнемо 

аналіз з розгляду ситуації по пшениці (табл. 3.8, рис. 3.7).  

Таблиця 3.8 

Залежність функцій витрат, доходу, та беззбитковості виробництва 

пшениці в Харківській області від розміру посівних площ у 2011 р. 

Групи підпри-

ємств за пло-

щею 

К-ть 

підпри-

ри-

ємств 

Функція витрат Функція доходу 

Точка без-

збитковості, 

ц/га 

Коефіцієнт 

беззбитко-

вості 

до 1000 га 206 
y = 55,635x + 

926,13 

y = 122,17х + 

133,96 
х = 11,9 К = 0,80 

від 1000 до 

2000 га 
143 

y = 58,825х + 

912,84 

y = 140,02x – 

354,53 
х = 15,6 К = 1,05 

більше 2000 га 145 
y = 53,705x + 

1163,0 

y = 151,84x – 

713,59 
х = 19,1 К = 1,29 

Всі підприєм-

ства 
494 

y = 57,749х + 

927,77 

y = 136,84х – 

244,59 
х = 14,8  

*Джерело: розрахунки автора 

Як бачимо з даних рисунка, доволі чітко фіксується точка 

беззбитковості. Ми вирішили математично точно її визначити, для цього 

необхідно знайти значення аргументу «у» в рівнянні функції доходу та 

витрат у точці, в якій вони збігаються. 
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Рис. 3.7. Точка беззбитковості виробництва пшениці 

сільськогосподарських підприємств Харківської області у 2011 р. 

*Джерело: за дослідженням автора 

 

Це легко зробити, прирівнявши їх один до одного, внаслідок цього 

отримуємо таке рівняння: 

136,84х - 244,59 = 57,749x + 927,77 та знайдемо «х» 

136,84х – 57,749x = 927,77 + 244,59 

79,1х = 1172,4 

х = 14,8 

Подібним чином ми знаходили точку беззбитковості по трьох групах 

підприємств, які були поділені, виходячи з посівної площі зернових.  

Для першої групи, з посівною площею до 1000 га точка 

беззбитковості = 11,9 ц/га, для другої групи з площею посіву від 1000 до 

2000 га точка беззбитковості = 15,6 ц/га, і для останньої групи з площею 

посіву більше 2000 га точка беззбитковості = 19,1 ц/га. Графіки з отриманими 

функціями по групах наведені на рис. 3.8, 3.9, 3.10.  

y = 57,749x + 927,77 

R² = 0,379 

y = 136,84x - 244,59 

R² = 0,7876 
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Рис. 3.8. Точка беззбитковості виробництва пшениці 

сільськогосподарських підприємств Харківської області  

у 2011 р.(посівна площа до 1000 га) 
*Джерело: за дослідженням автора 

 

Рис. 3.9. Точка беззбитковості виробництва пшениці 

сільськогосподарських підприємств Харківської області у 2011 р. 

(посівна площа від 1000 до 2000 га) 
*Джерело: за дослідженням автора 

 

y = 55,635x + 926,13 

R² = 0,343 

y = 122,17x + 133,96 

R² = 0,7455 
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Таким чином, простежується тенденція до зміщення точки 

беззбитковості зі зміною величини площі посіву. Тобто ми можемо зробити 

висновок, що підприємства, які мають більшу площу посіву, пшениці, 

отримують і більшу урожайність, для того щоб окупилися понесені витрати. 

 

Рис. 3.10. Точка беззбитковості виробництва пшениці 

сільськогосподарських підприємств Харківської області у 2011 р. 

(посівна площа більше 2000 га) 
*Джерело: за дослідженням автора 

 

Також необхідно відмітити, що цю тенденцію можна констатувати 

математично. Пропонуємо для цього коефіцієнт, який можна назвати – 

коефіцієнт беззбитковості. Формула його визначення така:  

 

 Кб =
хі

хср
,      (3.15) 

де Кб. – коефіцієнт беззбитковості; 

хі–беззбитковість в і-тій групі підприємств; 

хср–беззбитковість у середньому по всій сукупності підприємств. 

Нами були здійснені відповідні розрахунки по пшениці, внаслідок чого 

y = 53,705x + 1163 
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отримані такі значення цього показника для виділених груп: 

І група (до 1000 га) – К = 0,80; 

ІІ група (від 1000 до 2000 га) – К = 1,05; 

ІІІ група (більше 2000 га) – К = 1,29. 

Фактично, в даному випадку, за допомогою запропонованого нами 

коефіцієнта, ми констатували переміщення точки беззбитковості, хоча 

розбіжності між групами були не дуже суттєві. Таким же чиним, знаходили 

беззбитковість сільськогосподарських підприємствах при виробництві 

соняшнику (табл. 3.9, рис. 3.11).  

Як видно з рис. 3.11 точка беззбитковості при виробництві соняшнику 

по всіх сільськогосподарських підприємствах становила 4,7 ц/га. 

 

Таблиця 3.9 

Залежність функцій витрат, доходу і точки беззбитковості 

виробництва соняшнику в Харківській області від розміру 

посівних площ у 2011 р. 

Групи підпри-

ємств за пло-

щею 

К-ть 

підпри-

ри-

ємств 

Функція витрат Функція доходу 

Точка без-

збитковості, 

ц/га 

Коефіцієнт 

беззбитко-

вості 

до 300 га 203 
у = 89,416х + 

1221,1 

у = 308,59х + 

85,913 
х= 5,1 К = 1,08 

від 300 до 600 

га 
131 

y = 94,302x + 

1153,9 

y = 302,6x + 

180,17 
х= 4,6 К = 0,97 

більше 600 га 127 
y = 117,17x + 

715,93 

y = 313,8x + 

226,65 
х= 4,8 К = 1,02 

Всі підприємс-

тва 
461 

y = 96,497x + 

1117,3 

y = 309,58x + 

122,52 
х= 4,7  

*Джерело: розрахунки автора 

Що стосується груп підприємств, які поділені за площею, то вона 

становила: в першій групі з посівною площею до 300 га -5,1 ц/га, в другій 

групі з посівною площею від 300 до 600 га – 4,6 ц/га та в третій групі, де 

посівна площа більше 600 га – точка беззбитковості – 4,8 ц/га. Графіки з 

отриманими функціями по групах наведені на рис. 3.12, 3.13, 3.14.  

Таким чином, ми бачимо, що точка беззбитковості також зміщується, 

але тенденція на відміну від пшениці інша. 
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Рис. 3.11. Точка беззбитковості виробництва соняшнику у 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області у 2011 р. 
*Джерело: за дослідженням автора 

 

Рис. 3.12. Точка беззбитковості виробництва соняшнику у 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області у 2011 р. 

(посівна площа до 300 га) 
*Джерело: за дослідженням автора 
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Рис. 3.13. Точка беззбитковості виробництва соняшнику у 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області у 2010 р. 

(посівна площа від 300 - 600 га) 
*Джерело: за дослідженням автора 

 

Рис. 3.14. Точка беззбитковості виробництва соняшнику у 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області у 2011 р 

(посівна площа більше 600 га) 
*Джерело: за дослідженням автора 
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Найбільшим рівень беззбитковості виявився в першій групі, а 

найменшим у другій. Відповідно, зазначені зміни будуть простежуватися і по 

коефіцієнтах беззбитковості по групах: 

І група (до 300 га) – К = 1,08; 

ІІ група (від 300 до 600 га) – К = 0,97; 

ІІІ група (більше 600 га) – К = 1,02. 

Хоча, в даному випадку, перша група мала найбільший рівень 

беззбитковості, але в двох інших групах тенденція до його зростання все ж 

таки збереглася. 

Даний аналіз по цукрових буряках ми провели по двох групах, це було 

обумовлено тим, що кількість підприємств, які займалися виробництвом 

цукрового буряку, як було вже підкреслено вище, значно скоротилося в 

останні роки, в 2011 р. їх налічувалося лише 146. 

Так, урожайність у точці беззбитковості цукрових буряків по всіх 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області становила 

136,6 ц/га (табл. 3.10, рис. 3.15).  

Таблиця 3.10 

Залежність функцій витрат, доходу та точки беззбитковості 

виробництва цукрових буряків у Харківській області від розміру 

посівних площ у 2011 р. 

Групи підпри-

ємств за пло-

щею 

К-ть 

підпри-

ри-

ємств 

Функція витрат Функція доходу 

Точка без-

збитковості, 

ц/га 

Коефіцієнт 

беззбитко-

вості 

до 150 га 93 
y = 18,031x + 

2703,9 

y = 42,525x – 

628,58 
х = 135,7 К = 0,99 

більше 150 га 53 
y = 13,195x + 

3719,4 

y = 39,104x + 

161,62 
х = 137,4 К = 1,0 

Всі підпри-

ємства 
146 

y = 17,879x + 

2750,7 

y = 40,89x – 

323,53 
х = 136,6  

*Джерело: власні розрахунки автора 

Що стосується підприємств, які поділені за площею, то точка 

беззбитковості в першій групі (до 150 га) = 135,7 ц/га, в другій групі (більше 

150 га) = 137,4 ц/га. Графіки з отриманими функціями по групах, наведені на 

рис. 3.16, 3.17. 
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Рис. 3.15. Точка беззбитковості виробництва цукрового буряку у 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області у 2011 р. 

*Джерело: за дослідженням автора 

 

Рис. 3.16. Точка беззбитковості виробництва цукрового буряку у 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області у 2011 р. 

(посівна площа до 150 га) 
*Джерело: за дослідженням автора 

Таким чином, ми бачимо, що підприємства, які мали більшу площу, 

також мали і вищий рівень беззбитковості витрат. 

Коефіцієнт беззбитковості по групах становив: 

І група (до 200 га) – К = 0,99; 

ІІ група (більше 200 га) – К = 1,0. 
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Рис. 3.17. Точка беззбитковості виробництва цукрового буряку у 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області у 2011 р. 

(посівна площа більше 150 га) 
*Джерело: за дослідженням автора 

 

На жаль, здійснити подібні розрахунки по галузі тваринництва нам не 

вдалося, це було обумовлено тим, що галузь збиткова, і математично 

визначити точку беззбитковості неможливо, оскільки функції витрат і доходу 

не перетинаються. 

 

3.3. Державна підтримка як фактор підвищення ефективності витрат 

 

Ціна є грошовим вираженням вартості продукції, що визначається 

кількістю живої і уречевленої праці, необхідної для її виробництва. 

Урівноваження інтересів сторін – головна проблема, що вирішується ринком 

і державою через ціновий механізм та запровадження політики регулювання 

міжгалузевих і ринкових відносин. Як регулятор господарсько-економічних 

відносин і процесів відтворення ціна має забезпечити еквівалентність обміну. 

Цей принцип є визначальним у розбудові перспективної системи 
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ціноутворення на аграрну продукцію. 

В умовах поетапного розвитку ринкової економіки проблеми 

формування цін на сільськогосподарську продукцію залишаються в центрі 

уваги вчених-економістів та практиків. Найбільш вдалий і точний 

теоретичний виклад абстрактної ринкової неврегульованої моделі 

ціноутворення знаходимо в роботах О.М. Шпичака, П.Т. Саблука, 

В.П. Ситника, Ю.Ф. Мельника, М.В. Зубця, В.Я. Месель-Веселяка [195, 198, 

197, 196]. Дві передумови вільного ціноутворення на ринках: 

- ціна – наслідок вільної гри попиту та пропозиції в поєднанні з 

елементами державного регулювання; 

- обсяг виробництва – наслідок вільного переливу капіталу та 

наявності платоспроможного покупця. 

Ціни відіграють важливу роль економічного впливу держави на 

економіку. Водночас у перехідний період до ринкових відносин не можна 

забезпечити формування цін на основі попиту та пропозиції. Це зумовлено 

рядом важливих факторів, серед яких стимулювання інфляційних процсів, 

ліквідація диспропорцій і забезпечення паритетності у міжгалузевому 

обміні [151]. 

Головними факторами визначення попиту виступають споживче 

призначення товару, його ціна, платоспроможність покупців та пов'язаний з 

нею можливий обсяг споживання продукту, наявність взаємозамінюючого 

товару та його ціна, корисність даного виду товару та ін. На пропозицію, яка 

покликана задовольняти попит, також впливають ряд факторів, що діють 

безпосередньо у сфері виробництва, мета виробничої діяльності 

(нагромадження капіталу, задоволення внутрішніх потреб, завоювання ринку 

тощо). 

Цінова політика в аграрному секторі має ґрунтуватися на вільному 

ціноутворенні в поєднанні з державним регулюванням і посиленням 

антимонопольного контролю за цінами на матеріально-технічні ресурси, 

енергетичні носії та послуги для товаровиробників [151]. 
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Система цінового регулювання аграрного сектора характеризується 

складною структурою, у зв’язку з чим її оптимальне функціонування 

ґрунтується на прийнятті великої сукупності політичних рішень щодо 

встановлення рівнів підтримки, квот виробництва, співвідношення цінових і 

нецінових заходів, що регулюються, а також співвідношення каналів цінової 

підтримки. Узагальнення світового досвіду дає можливість ідентифікувати 

два таких канали: позичкова ставка й цільова ціна, які використовують 

принципово різні економічні функції [192].  

За концепцією ціноутворення на продукцію АПК в умовах переходу до 

ринку [84], при визначенні основних принципів формування цінового 

механізму слід виходити з того, що найбільш адекватною для умов України є 

так звана соціально-орієнтована, змішана за соціально-економічною 

структурою, модель ринкової економіки з досить значною питомою вагою 

державного сектора у провідних базових галузях. За цією моделлю держава 

визначає основні правила гри на ринку, які однакові для всіх секторів 

суспільного виробництва на макро- та мікроекономічних рівнях [85]. 

 Слід відмітити кілька визначальних положень концепції: 

- ціновий механізм АПК є складовою загального цінового 

механізму народного господарства; 

- на всіх етапах перехідного періоду необхідно поєднувати 

принцип вільного формування цін з економічним регулюванням їх 

державою; 

- в умовах лібералізації цін важливе значення має врахування 

державою рівня платоспроможності населення, тому що істотне відставання 

попиту населення на продовольство зумовлює штучну кризу 

перевиробництва сільськогосподарської продукції і скорочення її обсягів; 

- ціновий механізм повинен стимулювати підвищення якості 

вироблюваної в країні продукції до рівня світових стандартів; 

- на першому етапі вступу України до світового ринку виникає 

необхідність введення протекціонізму цін на вітчизняні продукти АПК 
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порівняно з імпортними. 

Академік НААН України П.Т. Саблук вважає, що для кожного суб’єкта 

економічної діяльності метою є отримання прибутку в максимальному 

розмірі при мінімальних витратах. Вирішальну роль в отриманні доходів 

відіграють створювані державою умови економічної діяльності, чого не 

можна досягти без капіталізації землі і врахування її в системі ціноутворення 

для економічного регулювання міжгалузевих відносин [156]. 

У теперішній час ціноутворення на сільськогосподарську продукцію не 

забезпечує прибутковості авансованого капіталу, адекватної середньому 

рівню по національній економіці, а критерій норми прибутку ще не став 

регулятором економічних відносин на всіх рівнях управління державою і 

суб’єктами господарської діяльності. 

Недоліки ціноутворення негативно позначаються на мотивації 

сільськогосподарських товаровиробників. Сьогодні аграрна галузь 

неспроможна ефективно функціонувати як високодохідне виробництво без 

підтримки держави, а рівень економічного інтересу товаровиробників 

низький. Про це свідчать низькі ціни попиту, відсутність механізму 

забезпечення виробникам доходів на рівні встановленої ціни пропозиції. 

Одночасно монополізовані підприємства промислових і переробних галузей 

продовжують реалізувати політику збільшення власних прибутків за рахунок 

перерозподілу вартостей. 

Недостатня купівельна спроможність вітчизняних споживачів залишає 

ціни на сільськогосподарську продукцію низькими. Розв’язання цього 

питання потребує переходу до формування дохідності галузі на основі 

методології встановлення ціни виробництва і норми прибутку на 

авансований капітал (формула 3.16). 

Економічний механізм регулювання виробництва продукції: 

 

                Цв = Св + 
НП×К

100
 ,      (3.16) 
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де Цв – ціна виробництва; 

Св – середньогалузева собівартість продукції; 

НП – норма прибутку по економіці держави; 

К – капітал галузі [129]. 

Через відсутність еквівалентності міжгалузевого обміну сільське 

господарство втрачає свої активи, різко знижуються можливості не тільки 

розширеного, а й простого відтворення виробництва. Ця тенденція 

заслуговує на увагу й оцінку з огляду на необхідність негайного втручання на 

державному рівні [129]. 

В останні роки в Україні ситуація з цінами характеризувалася 

коливанням індексу споживчих цін та цін реалізації сільськогосподарської 

продукції (рис. 3.18).  

 

Рис. 3.18. Динаміка ланцюгового індексу споживчих цін та цін 

реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами  

України за 2000-2011 рр. 

*Джерело: за даними державного комітета статистики України 
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сільськогосподарських підприємств дорівнював 0,232 %, а по споживчих 

цінах середній темп зменшення становив 0,343 %. Відносно конкретних цін 

реалізації окремих видів сільськогосподарської продукції, то вони наведені в 

табл. 3.11.  

Таблиця 3.13 

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції за всіма 

напрямами по Україні, грн/т 

Найменування 

продукції 

Роки 
2011 р. в п.п. від 

2007 2008 2009 2010 2011 
2007 р. 2010 р. 

Зернові культу-

ри, 

 у т.ч. 

833,5 778,6 799,0 1120,9 1374,2 164,9 122,6 

пшениця 796,7 753,0 791,6 1085,8 1333,1 167,3 122,8 

жито 843,3 812,6 615,2 792,7 1281,5 152,0 161,7 

кукурудза 833,6 722,7 849,3 1246,1 1366,1 163,9 109,6 

ячмінь 889,2 839,4 719,9 955,1 1349,0 151,7 141,2 

Олійні культури 

у т.ч. 
1866,8 1734,6 2086,2 2942,6 3312,0 177,4 112,6 

насіння соняш-

нику 
1899,4 1367,3 1897,0 3018,7 3243,2 170,7 107,4 

Цукрові буряки 157,6 218,9 409,9 478,5 516,0 327,4 107,8 

Худоба та птиця 

(в живій вазі) у 

т.ч. 

6466,5 10184,3 10362,9 10797,1 11967,2 185,1 110,8 

Велика рогата 

худоба 
5854,9 9414,8 8711,2 9415,0 12096,1 206,6 128,5 

свині 7610,0 13178,0 14152,9 12527,2 13715,4 180,2 109,5 

птиця 6277,8 9390,2 9608,7 10494,5 11279,3 179,7 107,5 

Молоко 1660,6 2065,1 1888,8 2938,7 3041,6 183,2 103,5 

*Джерело: за даними державного комітета статистики України 

 

Відмітимо, що з 2010 р. ціни на зернові різко зросли, так якщо середня 

ціна реалізації 1 тонни в 2007 р. становила 833,5 грн, то в 2011 р. – вже 

1374,2 грн. Ще більша різниця була по житу, у 2007 р. середня ціна 

дорівнювала 843,3 грн/т, а у 2011 р. становила 1281,5 грн. По олійних 

культурах у т.ч. і соняшнику ціна зросла, порівняно з 2007 р. в 1,7 раза, і в 

2011 р. становила 3312,0 та 3243,2 грн/т. відповідно. Також суттєвим 

зростанням характеризувалася зміна цін на цукрові буряки, де ціна 

збільшилася порівняно з 2007 р. більш ніж у три рази. 
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Доволі суттєво збільшилися ціни майже на всю продукцію 

тваринництва і, в першу чергу, це стосується зростання цін на м'ясо великої 

рогатої худоби у 2010–2011 рр. Це безумовно, пов’язано з дефіцитом даної 

продукції на ринку і скоріше за все дана тенденція буде продовжуватися. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що в останні два роки цінова 

ситуація покращується для виробників продукції тваринництва та цукрових 

буряків. 

Відмітимо, що середні ціни продажу аграрної продукції 

сільськогосподарськими підприємствами по Україні, за всіма напрямами 

реалізації, за січень 2012 р. порівняно з січнем 2011 р. зросли на 11,9 %, у 

тому числі продукції рослинництва вони зменшилися – на 8,4 %, а на 

продукцію тваринництва зросли – на 20,1 % [56].  

Нами було поставлено за мету провести дослідження, як зміна цін на 

головні види продукції сільського господарства пов’язана зі зміною 

собівартості 1 ц. Розпочнемо цей аналіз на прикладі пшениці. Так, нами була 

побудована регресійна модель залежності даних показників, візуально вона 

відображена на рис. 3.19. 

З отриманого рівняння можемо сказати, що на кожну гривню приросту 

собівартості підприємства Харківського регіону у 2011 р. фактично отримали 

лише 0,211 грн приросту ціни. Це пов’язано з тією обставиною, що по-перше, 

простежується дія закону спадної віддачі; по-друге, формування цін на 

внутрішньому ринку України не є прозорим; по-третє, підприємства, які 

більше інвестують, все ж таки отримують і більш якісну продукцію, яку 

можна продавати за вищими цінами, хоча, як бачимо з отриманих 

результатів, в середньому ці зростання цін не компенсують понесених витрат 

на одиницю продукції.  
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Рис. 3.19. Залежність ціни реалізації від собівартості 1 ц пшениці  

в сільськогосподарських підприємствах  

Харківської області у 2011 р. 

*Джерело: за дослідженням автора 

Проаналізуємо таку ж залежність по соняшнику (рис. 3.20).  

 

Рис. 3.20. Залежність ціни реалізації від собівартості 1 ц соняшнику  

в сільськогосподарських підприємствах  

Харківської області у 2011 р. 

*Джерело: за дослідженням автора 

Отримане рівняння свідчить, що на кожну гривню приросту 
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собівартості, підприємства Харківського регіону у 2011 р. отримали 0,105 грн 

приросту ціни. 

Що стосується цукрових буряків (рис. 3.21), то з отриманого рівняння 

бачимо, що на кожну гривню приросту собівартості, підприємства 

Харківського регіону у 2011 р. отримали приріст ціни на 0,013 грн. Таким 

чином виробники даної продукції втрачають ще більше доходів зі зростанням 

собівартості продукції. 

Ми бачимо, що в теперішніх умовах підприємства не можуть у повній 

мірі покрити свої витрати за рахунок отримуваних доходів, це стримує 

процес інвестування коштів у галузь. Для приросту інвестицій вважаємо, що 

потрібно розробити державні механізми залучення інвестиційних ресурсів до 

аграрного сектора економіки, як це відбувається в розвинутих країнах. 

 

Рис. 3.21. Залежність ціни реалізації від собівартості 1 ц цукрових 

буряків у сільськогосподарських підприємствах  

Харківської області у 2011 р. 

*Джерело: за дослідженням автора 

Заради виявлення шляхів збільшення виробництва продукції в 

сільськогосподарських підприємствах значний інтерес викликає вивчення і 
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використання досвіду розвинених країн, особливо досвіду США – країни, 

сільське господарство якої не тільки забезпечує власні потреби, але і є 

основним експортером продовольчої продукції у світі [186]. Що стосується 

нашої держави, то перші реальні кроки в цьому напрямку вже здійснені 

бюджетом у 2009 р. 

Для підвищення ефективності вирощування цукрових буряків було 

прийнято цілий ряд законів та постанов Кабінету Міністрів. Зокрема, за 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №290 «Про 

державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 

1 вересня 2012 р. до 1 вересня 2013 року» мінімальна ціна за 1 тонну (без 

урахування ПДВ) цукрових буряків та цукру у період з 1 вересня 2012 р. по 

1 вересня 2013 р. становить 339,85 грн і 4925,14 грн відповідно [147]. 

Закон України “Про державне регулювання виробництва і реалізації 

цукру” від 17 червня 1999 року № 758 – XIV. Згідно ст. 6 п. 3 Закону, 

мінімальні ціни на цукровий буряк і цукор встановлюються на рівні, який 

забезпечує прибутковість виробництва [144].  

Основні положення системи ціноутворення у бурякоцукровому 

підкомплексі регулюються Законом України “Про державне регулювання 

виробництва і реалізації цукру” від 17 червня 1999 року № 758-ХІV, яким 

передбачено встановлення мінімальної ціни – нижньої межі  ціни при 

укладанні угод купівлі-продажу цукрових буряків для виробництва цукру в 

межах квоти “А” – щорічно Кабінетом Міністрів України за пропозиціями 

Міністерства агропромислового комплексу України з урахуванням базисної 

цукристості, із застосуванням щомісячних індексів інфляції та на рівні, що 

забезпечує прибутковість виробництва відповідних видів продукції [144]. 

Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 року 

№ 584 “Про внесення змін до пункту 2 Порядку використання у 2007 році 

коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки 

виробництва продукції рослинництва” сільськогосподарським 

товаровиробникам, які вирощують цукровий буряк для виробництва цукру 
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квоти “А” (виробництво цукру для внутрішнього ринку), надається дотація у 

розмірі 750 гривень на 1 га посіву [142]. Але, на жаль, починаючи з 2011 року 

ці дотації були припинені [145].  

Що стосується зерна, то в чинному законодавстві [71] виділено: 

суб’єкти виробництва зерна (власники, орендарі та користувачі земельних 

ділянок, які використовують їх для виробництва зерна); суб’єкти зберігання 

зерна; суб’єкти заставних закупок зерна та проведення інтервенційних 

операцій; акредитовані біржі; інші суб’єкти підприємницької діяльності, які 

діють на ринку зерна. 

Суб’єкти державного регулювання являють собою специфічну групу 

основних суб’єктів, яка відповідно до чинного законодавства за кошти, що 

Кабінет Міністрів України щорічно передбачає в Державному бюджеті 

України, здійснює державні заставні закупки зерна та інтервенційні операції. 

Крім інтервенційного фонду зерна в Україні також формують: фонд 

державного резерву; державний резервний насіннєвий фонд; регіональні 

фонди зерна. Зазначені операції нині доручено державним операторам на 

ринку зерна: державній акціонерній компанії (ДАК) “Хліб України”, 

Державному комітету з державного матеріального резерву (Держкомрезерву) 

та Аграрному фонду. Саме вони і є основними суб’єктами зернового ринку з 

класу “державного регулювання” [97]. 

Особливо доречно підкреслити певні особливості заставних закупок 

зерна із застосуванням заставних цін. По-перше, їх слід розглядати як 

своєрідний економічний інструмент захисту інтересів виробників зерна від 

несприятливих коливань ринкової кон’юнктури. Такі коливання можуть 

стати наслідком збільшення проти очікуваного валового збору і товарних 

ресурсів зерна, сезонного наростання пропозиції, узгоджених дій крупних 

трейдерів з метою знизити рівень ринкових цін тощо. По-друге, 

застосовуються гарантовані державою рівні заставних цін на зерно в розмірі, 

який забезпечує мінімально необхідний для відтворення виробництва 

прибуток. Іншими словами, в сезон підвищеної потреби оборотних коштів 
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держава гарантує товаровиробникові кредитування під заставне збіжжя в 

розмірі заставної ціни 1 т зерна відповідних культур. По-третє, заставні 

закупки зерна є своєрідною формою страхування виробників зерна від 

необхідності продавати його в умовах несприятливої кон’юнктури за 

надмірно низькими цінами [43].  

Закон України "Про державну підтримку сільського господарства 

України", встановлюючи так звані правила цінового регулювання 

сільськогосподарської продукції, передбачає, що держава здійснює 

регулювання гуртових цін окремих видів сільськогосподарської продукції, 

визначаючи мінімальні та максимальні закупівельні ціни з метою 

застосування державних інтервенцій на ринку відповідної агропродукції в 

обсягах, що дозволяють встановити ціни рівноваги (фіксінг) на рівні, не 

нижчому за мінімальну та не вищому за максимальну закупівельні ціни. 

Зокрема, колектив авторів під керівництвом академіка НААН 

О.М. Шпичака розробив методику розрахунку мінімальної іннерваційної ці-

ни [122, 159]. Пропонується такий варіант методики встановлення мінімаль-

ної інтервенційної (закупівельної) ціни на окремі об'єкти державного ціново-

го регулювання: 

1. Мінімальна інтервенційна (закупівельна) ціна окремого об'єкта 

державного цінового регулювання – продукції рослинництва (далі – 

мінімальна інтервенційна ціна) встановлюється з урахуванням 

середньогалузевих нормативних витрат з виробництва, мінімального рівня 

прибутку, кон'юнктури на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

2. Середньогалузеві нормативні витрати з виробництва об'єкта 

державного цінового регулювання (далі – нормативні витрати) визначаються 

по окремих видах продукції з урахуванням груп, підгруп та класу товару 

згідно з державними (національними) стандартами. 

3. Нормативні витрати розраховуються на одну метричну (вагову) 

одиницю продукції - одну тонну. 

4. Нормативні витрати визначаються, виходячи із сукупного рівня 
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витрат на виробництво і реалізацію продукції та складають повну 

собівартість продукції. 

5. Основою для визначення нормативних витрат слугують 

середньогалузеві витрати матеріально-технічних і трудових ресурсів у 

натуральному вираженні з розрахунку на 1 га площі посіву (зібраної площі) 

для отримання відповідної урожайності, та на одну метричну (вагову) 

одиницю продукції - одну тонну. 

6. При визначенні нормативних витрат застосовуються такі елементи 

та статті витрат (посилання на інструкцію, методику тощо): оплата праці 

(пряма і непряма); відрахування на соціальні заходи; вартість: насіння, 

мінеральних та органічних добрив, засобів захисту рослин, електроенергії, 

пально-мастильних матеріалів; амортизаційні відрахування; вартість 

поточного ремонту основних засобів; плата за оренду земельних ділянок або 

часток (паїв); інші витрати - в сукупності вони складають виробничу 

собівартість; витрати на збут - усі в сумі становлять повну собівартість 

продукції. 

7. Витрати на оплату праці включають заробітну плату за окладами і 

тарифами, надбавки й доплати до тарифних ставок та посадових окладів, 

премії та заохочення, компенсаційні виплати, інші витрати на оплату праці як 

працівників, безпосередньо зайнятих вирощуванням відповідних 

сільськогосподарських культур, так і обслуговуючих, здійснюючих 

забезпечення цього процесу - допоміжного виробництва, адміністративно-

управлінського персоналу (частково) шляхом розподілу між усіма видами 

продукції (послугами) сільськогосподарської галузі пропорційно прямим 

витратам на оплату праці. 

Ці витрати для розрахунку середньогалузевого рівня оцінюються за 

середньою оплатою 1 люд.-год. як відношення середньомісячної оплати 

праці (визначеної за коефіцієнтом середньостатистичного співвідношення 

оплати праці у виробництві конкретного виду продукції рослинництва та в 

сільському господарстві у цілому) до середньомісячного балансу робочого 
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часу в сільському господарстві. 

Баланс робочого часу і відповідно оплата праці 1 люд.-год у кожній 

галузі рослинництва визначається, виходячи з нормальної тривалості 

робочого часу працівників - норми робочого часу на певний рік за Кодексом 

законів про працю України, офіційно повідомленої Міністерством праці і 

соціальної політики України. 

8. Відрахування на соціальні заходи відображають відрахування до 

Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, відрахування на 

індивідуальне страхування персоналу підприємства та відрахування на інші 

соціальні заходи за встановленими законодавством нормами від загального 

розміру витрат на оплату праці. 

Для платників фіксованого сільськогосподарського податку (за 

Законом України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 

17 грудня 1998 р. № 320-ХІV) [132] збір на обов'язкове пенсійне страхування 

визначається окремо за спеціальною ставкою залежно від об'єкта 

оподаткування. 

9. Витрати на насіння визначаються за нормами (розміром 

здійсненого) висіву на одиницю площі з урахуванням структури посівного 

фонду щодо видового складу (сортів, гібридів), якості, технологічних 

особливостей. 

10. Вартість мінеральних добрив обчислюється, виходячи з кількості 

їх внесення під урожай продукції, що є об'єктом державного цінового 

регулювання у встановлений період по видах для забезпечення певної 

структури діючої речовини (співвідношення NPК), яка дає можливість 

очікувати певний рівень врожайності культури, та цін придбання добрив 

(франко-виробник) з урахуванням витрат на доставку в господарство. 

11. Витрати на органічні добрива встановлюються виходячи із 

кількості внесення під урожай продукції, що є об'єктом державного цінового 

регулювання у встановлений період та вартості їх одиниці з урахуванням 

структури щодо власного виробництва та покупної частини. 
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13. Витрати на засоби захисту рослин обчислюються на підставі 

кількості застосування під урожай продукції, що є об'єктом державного 

цінового регулювання у встановлений період та цін їх придбання.Витрати на 

пально-мастильні матеріали визначаються нормативами використання 

певними видами техніки та цінами їх придбання на умовах франко-

господарство за оптово-відпускними цінами . 

14. Витрати на електроенергію визначаються за нормативами 

споживання та встановленими тарифами і вартістю власного виробництва. 

15. Сума амортизаційних відрахувань, що включається до 

собівартості продукції, залежить від питомої ваги, яка склалася, кожного із 

застосовуваних методів нарахування амортизації. 

16. Витрати на поточний ремонт основних засобів відносяться на 

собівартість одиниці аграрної продукції прямо або пропорційного обсягу 

виробництва продукції кожного виду чи відведеній площі земельних угідь 

під кожну культуру, або за середньостатистичним відсотком до суми 

амортизації. 

17. Плата за оренду земельних ділянок або часток (паїв) визначається 

за угодами між їх власниками та господарствами-орендарями. 

18. В інших витратах відображаються всі витрати на виробництво 

продукції (прямі і непрямі), що не ввійшли до попередніх статей витрат. До 

них відносяться, зокрема, загальногосподарські витрати, пов'язані з 

управлінням та обслуговуванням підприємств, які не були включені у 

попередні групи витрат, а також суми фіксованого сільськогосподарського 

податку. Інші витрати оцінюються за середньостатистичним показником їх 

питомої ваги у виробничій собівартості продукції за останні три роки. 

19. Витрати на збут включають витрати, пов'язані з реалізацією 

готової продукції: на транспортування, перевалку, експедицію, маркетинг і 

т.п., у тому числі оплату послуг збутових, посередницьких та торговельних 

організацій. 

20. Величина нормативних витрат встановлюється на відповідний 
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маркетинговий період залежно від об'єкта державного регулювання. 

21. Рівень мінімального рівня прибутку становить 5 % нормативних 

витрат окремого об'єкта державного цінового регулювання. 

22. Урахування кон'юнктури на зовнішньому ринку здійснюється 

шляхом коригування суми витрат та мінімального прибутку у зв'язку з 

коливанням цін на зовнішньому ринку в розмірі ±5 %. 

23. У порядку вдосконалення в методику можуть бути внесені зміни 

та доповнення. 

За розробленою методикою здійснено розрахунок мінімальної ціни 

пропозиції молока на 2013р. Вказана методика дозволить оперативно 

здійснити перерахунок показника в разі зміни будь-якого з наведених 

елементів витрат (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Розрахунок нормативної собівартості та мінімально допустимого 

рівня ціни 1 т молока на 2013 р. 

Елементи витрат 

Витрати на 1 т продукції Структу-

ра 

виробни-

чих 

витрат, % 

у натураль-

ному вира-

женні 

у вартісному 

вираженні, 

грн 

1. Оплата праці (пряма і непряма), люд.-год 65,2 769,7 21,5 

2. Відрахування на соціальні заходи - 351,3 9,8 

3. Корми – всього, т к. од. 1,0 1554,1 43,4 

4. Засоби захисту тварин - 18,9 0,5 

5. Пально-мастильні матеріали, кг 44,9 416,6 11,6 

6. Електроенергія, кВтгод 150 89,7 2,5 

7. Амортизація - 155,7 4,3 

8. Погонний ремонт основних засобів - 115,1 3,2 

9. Інші матеріальні витрати  - 108,4 3,0 

10. Виробничі витрати, всього  - 3579,5 100,0 

11. Витрати на побічну продукцію (вирахо-

вується) 
- 202,3  

12. Виробнича собівартість - 3377,2  

13. Витрати на збут - 303,0  

14. Повна собівартість товарної продукції - 3074,2  

15. Мінімально допустимий рівень ціни 

(10 %)* 
- 3381,6  

 
*рівень рентабельності 

Вона значно повніше враховує всі передбачувані зміни у складових 

собівартості на період існування мінімальних закупівельних цін, що з 
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об'єктивних причин не може бути враховано у статистичних даних минулих 

років. 

Однією з визначальних тенденцій сучасного етапу розвитку 

сільськогосподарського виробництва є значне підвищення його 

інтенсивності, що знаходить свій вираз, зокрема, в зростанні витрат з 

розрахунку на одиницю земельної площі. У зв’язку з цим виникає питання 

особливої ваги, і як це впливає на окупність додаткових витрат. 

Оскільки дослідженнями останнього часу переконливо доведено, що 

підвищення врожайності базується, як свідчать чисельні дані, на додаткових 

витратах, а потреба в них буде зростати, остільки передбачається значне 

збільшення в перспективі переважній більшості продукції сільського 

господарства.  

Так, затвердженою Кабінетом Міністрів України Державною цільовою 

програмою розвитку українського села на період до 2015 року [56] 

передбачено значне зростання виробництва, а проектом стратегії розвитку 

аграрного сектора АПК та соціальної сфери села на період до 2020 року – 

подальший його розвиток (табл. 3.13) Це, безумовно, можливо лише при 

відповідному рівні інтенсивності виробництва. 

Таблиця 3.13 

Виробництво продукції сільського господарства в Україні,  

тис. т 

Продукція 
Роки  

1990 2010 2011 2015 2020 

Зерно 51009 39271 56747 50000 80000 

Цукрові буряки 44264 13749 18740 25000 25000 

Соняшник 2571 6772 8671 4500 5000 

*Джерело: [124, с.9] 

 

У виробництві сільськогосподарської продукції повинні відбутися 

структурні зміни. Подальший розвиток матиме зернове господарство, 

продукція якого користується попитом на міжнародних ринках і 
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використовується для харчування населення. Планується, що посіви зернових 

культур у 2020 р. зменшаться з 15,4 млн га до 14 млн га, валовий збір при 

цьому зросте з 56,7 до 80 млн т, а урожайність відповідно з 37,0 до 57,1 

центнерів з гектара. 

Стабілізуватиметься виробництво цукрового буряку. Цукор 

вітчизняного виробництва більше використовуватиметься для внутрішніх 

потреб, оскільки не має належного попиту на світовому ринку. 

Виробництво соняшнику планується дещо зменшити при скороченні 

посівних площ з 4,7 млн га у 2011 р. до 2 млн га – у 2020 р., а виробництва – з 

8,7 до 5 млн т. 

Але, з нашої точки зору, досягти таких результатів без суттєвих 

інвестицій неможливо. Проведений аналіз свідчить, що для інвестиційної 

привабливості сільськогосподарських підприємств, має значення розмір 

підприємства та рівень понесених витрат. Виходячи з того, що можливості 

держави доволі обмежені і вони також регламентуються умовами СОТ ми 

вважаємо, що витрати, які плануються на 1 га визначених культур мають 

бути диференційовані залежно від зазначених факторів. Формула розрахунку 

виглядає так: 

 

                                  Дс = Кб. × До,     (3.17) 

 

де Дс – скоригована величина дотацій на посівну площу даної 

культури; 

Кб. – коефіцієнт беззбитковості; 

До – початкова сума дотацій, що планується, на 1 га посівної площі 

даної культури. 

Зроблена нами пропозиція дозволить господарствам отримати більшу 

величину дотацій і мати більші стимули для виробництва продукції саме в 

тих господарствах, які більше інвестують у виробництво та отримують вищі 

урожаї сільськогосподарської продукції.  
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На основі цього наведемо умовний приклад корегування величини 

дотацій по пшениці в сільськогосподарських підприємствах Харківської 

області залежно від площі посіву пшениці (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

 

Розрахунок скоригованої величини дотацій по пшениці в окремих 

підприємствах Харківської області 

Сільськогосподарське 

підприємство 

Державна підтримка 

виробництва пшениці 

за рахунок бюджетних 

дотацій,  

тис. грн 

Посівна 

площа 

пшениці, 

га 

Коефіцієнт 

беззбитко-

вості,  

Кб 

Скоригована 

величина до-

тацій посівної 

площі 

пшениці,  

Дс 

Підприємство № 1 50,0 700 0,80 40,0 

Підприємство № 2 75,0 1250 1,05 78,7 

Підприємство № 3 200,0 4000 1,29 258,0 

*Джерело: розрахунки автора. 

 

Ми бачимо, що по останніх двох підприємствах величина дотацій по-

винна збільшитися через те, що коефіцієнт беззбитковості більше одиниці. 

На основі наведеного розрахунку можемо сказати, що ці підприємства 

повинні отримати більшу суму з державного бюджету через те, що ведуть 

виробництво на більш інтенсивному рівні, ніж у середньому по області. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати дослідження дозволяють сформулювати висновки та 

пропозиції, які мають теоретичне і практичне значення. 

1. Проблема вартості як економічна категорія є однією з базових в 

економічній науці. Початок дискусій із цієї проблеми пов'язаний з першими 

роботами класиків економічної науки. Але, незважаючи на це, залишається 

спірною значна кількість теоретичних і практичних аспектів під час аналізу 

категорій “вартість”, “витрати” і “собівартість”. Зокрема, це стосується 

впливу розмірів виробництва, структури витрат, інфляційних процесів та 

рівня інтенсифікації. Всі вони потребують подальших розробок та 

додаткових досліджень. 

2. Дискусійність теоретичних положень зумовлює наявність різних 

підходів до класифікації витрат і їх аналізу. Найбільш поширеними ознаками 

класифікації витрат є їх поділ на постійні та змінні, прямі й непрямі. У 

вітчизняній практиці саме останній варіант був обраний для використання як 

базовий. На наш погляд, це є цілком виправданим.  

3. Широкий зміст поняття витрат зумовлює різні підходи до 

виявлення й аналізу чинників, що формують і підвищують їх рівень. 

Основними чинниками формування витрат у сільському господарстві є 

техніко-технологічний рівень виробництва, його організація, зміна структури 

та обсягу продукції, галузева структура, матеріальна зацікавленість 

працівників у результатах своєї праці. Однак в останні роки багато з них 

фактично були виключені з практики діяльності сільськогосподарських 

підприємств. Особливо це стосується такого чинника, як матеріальне 

стимулювання робітників за економію матеріально-ресурсних засобів. На 

нашу думку, цей механізм повинен бути відновлений. 

4. В останні роки мала місце тенденція до зростання витрат у 

сільськогосподарських підприємствах, головним чином через зростання 

вартості на сировину і матеріали. Так, загальна сума витрат 
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сільськогосподарських підприємств України у 2010 р. була значно більшою, 

ніж у попередні роки. Крім того, проведені дослідження свідчать про 

зменшення питомої ваги оплати праці в структурі витрат. Не можна не 

звернути уваги на значне зростання витрат по статті «Корми». У 2010 році 

вони збільшилися в цілому по сільськогосподарських підприємствах на 

8509,6 млн грн, або на 8,0 %. Також відбулося збільшення питомої ваги 

витрат на мінеральні добрива та нафтопродукти відповідно на 4,2 і 4,4 %.  

5. Встановлено наявність залежності між урожайністю 

сільськогосподарських культур та рівнем витрат на 1 га 

сільськогосподарських угідь у підприємствах Харківської області. Так, під 

час виробництва пшениці у підприємствах з рівнем витрат до 1000 грн/га 

середня урожайність становила до 10,8 ц/га, а з рівнем витрат від 3000,1 до 

4000 грн/га – 29,6 ц/га. Під час виробництва соняшнику відзначаємо, що в 

першій групі, з рівнем витрат до 1000 грн/га, урожайність становила 13,9 

ц/га, а в останній групі, з рівнем витрат понад 4000 грн/га, – 23,7 ц/га. 

Подібна залежність була і по цукровому буряку. 

6. Виявлено відмінність між економічною ефективністю витрат у 

природно-кліматичних зонах України у 2010 р. Найбільша урожайність 

пшениці була отримана в зоні лісостепу і дорівнювала 28,3 ц/га. Відносно 

самої величини витрат по зонам, то в лісостепу її середня величина становила 

2745,9 грн/га, в степу 2277,6 грн/га, а в поліссі 2668,2 грн/га. Щодо 

рентабельності виробництва, в лісостеповій зоні вона в середньому 

дорівнювала 6,2 %, в степу – 14,3, а в поліссі – 1,3 %. Виробництво 

соняшнику найбільш ефективним було в степовій зоні. Серед виражених 

залежностей необхідно відзначити зв'язок рівня витрат з урожайністю і 

собівартістю одиниці продукції. Щодо особливості виробництва цукрового 

буряку, то найбільша урожайність була в зоні полісся і дорівнювала 

335,0 ц/га. Цей показник по зоні лісостепу та степу був рівним відповідно 

279,2 ц/га. 

7. Проведено оптимізацію галузевої структури ДП ДГ “Кутузівка” 
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Харківського району Харківської області і визначено напрями підвищення 

ефективності витрат. На підставі розв’язку задачі величина прибутку може 

збільшитися з 2147,0 тис. грн у середньому за 2010 – 2011 рр. до 7386,6 тис. 

грн, тобто на 5239,6 тис. грн. Останній результат є наслідком того, що 

прибуток по галузі рослинництва збільшиться на 3389,8 тис. грн, а по галузі 

тваринництва з 1142,5 тис. грн до 3037,3 тис. грн. 

8. Розраховано рівні беззбитковості виробництва пшениці, 

соняшнику та цукрового буряку залежно від розміру посівної площі. 

Виявлено залежність, яка полягала в тому, що зі збільшенням посівної площі 

рівень беззбитковості майже по всіх культурах підвищується. Це зумовлено 

тим, що підприємства, які мають більші розміри, більше інвестують 

грошових коштів на одиницю земельної площі, відповідно підвищуючи 

рівень беззбитковості. На підставі виявленого факту було запропоновано 

розраховувати коефіцієнт беззбитковості як відношення рівня беззбитковості 

по цій культурі в цій групі підприємств за розміром посівної площі до рівня 

беззбитковості в середньому по регіону. За проведеними розрахунками 

зазначеного показника встановлено, що по пшениці з площею посіву до 

1000 га коефіцієнт беззбитковості становив 0,80; від 1000 до 2000 га – 1,05; 

більше 2000 га – 1,29.  

9. Одним із чинників підвищення ефективності витрат є 

відповідний механізм ціноутворення на аграрному ринку. У підприємствах з 

більш високою інтенсивністю виробництва має місце як зростання величини 

витрат, так і урожайності культур. Однак у середньому по сукупності 

підприємств Харківської області темпи збільшення додаткової продукції та її 

ціни були меншими, ніж самих витрат.  

10. Вважаємо за необхідне встановлення мінімальної 

інтервенційної (закупівельної) ціни на окремі об'єкти державного цінового 

регулювання. При цьому необхідно враховувати розрахунки собівартості й 

орієнтовної реалізаційної ціни продукції, що дозволить господарникам 

приймати більш виважені управлінські рішення щодо вибору спеціалізації 
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виробництва, терміну, обсягів та каналів збуту продукції. Це дасть змогу 

встановити мінімально допустимий рівень цін у разі погодження умов 

реалізації продукції на ринку.  

11. Для стимулювання виробництва в підприємствах з вищим 

рівнем інтенсивності пропонується диференціювати виплати, які отримали 

підприємства з бюджету, пропорційно до коефіцієнта беззбитковості. 

Проведені розрахунки на прикладі сільськогосподарських підприємств 

Харківської області свідчать, що по підприємствах величина дотацій повинна 

збільшитися там, де коефіцієнт беззбитковості більше одиниці.  
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