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ВСТУП 

Актуальність теми. На сьогодні концентрація виробництва в галузях 

національної економіки, особливо в аграрному секторі, набуває значних 

масштабів й істотно впливає на ефективність діяльності суб’єктів 

господарювання і подальший їх розвиток на інноваційній основі. 

Сформувалися нові тенденції в зміні кількості аграрних підприємств та площ 

їх землекористування, в чисельності зайнятих працівників, обсягах продажу 

продукції і вартості капіталу. Дослідження цих тенденцій та ефективності 

концентрації стає важливим напрямом досліджень сучасної економічної 

науки.   

Концентрація виробництва досліджувалась у працях багатьох 

вітчизняних вчених, таких як Андрійчука В.Г., Гейца В., Данкевича В.Є., 

Дем’яненка С.І., Єранкіна О.О., Канінського П.К., Костицького В.В., 

Костусєва О.O., Кизима Н.А., Лагутіна В.Д., Месель-Веселяка В.Я.,    

Кропивка М.В., Мельник Л.Ю., Пасхавера Б.Й. та ін. Важливі питання 

концентрації висвітлювалися в роботах низки зарубіжних учених, таких як  

Бергмана X., Владимирова І.Г., Іванова Ю.В., Колеснева С.Г.,  Мільнера Б. та 

ін. 

Узагальнення наукових публікацій за даною проблематикою 

переконує, що теоретичні та практичні питання концентрації виробництва на 

агарних підприємствах залишаються не до кінця вирішеними та потребують 

комплексного наукового дослідження. Зокрема є дискусійним і вимагає 

поглибленого трактування поняття сутності концентрації виробництва, 

виявлення форм і видів вияву цього процесу, обґрунтування показників його 

виміру й оцінювання ефективності, нового підходу до виокремлення агарних 

підприємств за критерієм їх розміру і диференціювання за ними масштабів 

державної підтримки.  

Водночас виникає нагальна потреба в поглибленому розкритті сутності 

економічної концентрації, обґрунтуванні форм її вияву та державному 

регулюванні розвитку даного процесу з урахуванням сучасних тенденцій в 
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еволюції організаційно-правової будови сільського господарства і АПК в 

цілому.  

Наявність зазначених дискусійних, малодосліджених, нерозв’язаних 

питань концентрації виробництва на аграрних підприємствах у сучасному 

ринковому середовищі зумовили вибір теми дисертації, постановку мети і 

завдань дослідження, логіку її структури. 

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

Дисертацію виконано згідно з планом науко-дослідних робіт кафедри 

економіки агропромислових формувань ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою «Розробка 

напрямів підвищення ефективності діяльності агропромислових формувань в 

умовах глобалізації і посилення конкуренції на ринках сільськогосподарської 

продукції і продовольства» (державний реєстраційний номер 0111U007425). 

В її межах основу самостійних досліджень автора становлять теоретичні та 

практичні аспекти концентрації виробництва в аграрних підприємствах, що 

відзначаються науковою новизною і практичною значущістю. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є наукове 

узагальнення теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо 

концентрації виробництва аграрних підприємств, що здійснюється на основі 

низки узагальнень розвитку даного процесу, а також обгрунтування 

методичних підходів до аналізу й оцінювання його ефективності, 

регулювання розміру суб’єктів господарювання і диференціювання величини 

їх державної підтримки. 

Відповідно до зазначеної мети в дисертаційній роботі поставлено і 

вирішено такі завдання: 

- дослідити теоретичні основи концентрації виробництва, визначити 

основні її форми та види й показники вимірювання з урахуванням 

особливостей аграрних підприємств; 
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- дослідити теоретичні засади економічної концентрації в АПК,  виявити 

форми вияву даного процесу, означити його переваги і загрози, розкрити 

необхідність державного регулювання;  

- здійснити класифікацію галузей аграрних підприємств за їх розміром і 

на її основі обґрунтувати змістову відмінність понять «спеціалізація 

підприємств» і «виробничий напрям підприємств», а також методичні 

підходи до визначення структури товарної продукції та її аналізу за умов 

зміни цінового фактору; 

- обґрунтувати методичний підхід до розподілу підприємств за їх 

розміром, що передбачає виділення мікропідприємств, дрібних, малих, 

середніх, великих і надвеликих та визначити межі кожного із запропонованих 

взаємоузгоджених критеріїв такого розподілу; 

- довести існування істотної залежності рівня ефективності 

функціонування галузей підприємства не лише від їх розміру за показниками 

концентрації, але і від статусу галузі за критерієм її місця і ролі в економіці 

підприємства; 

- здійснити аналіз методичних підходів до визначення і взаємозв’язку 

показників концентрації виробництва в рослинництві і тваринництві, 

відстежити їх вплив на ефективність функціонування цих комплексів 

галузей; 

- дослідити технічну ефективність концентрації виробництва на основі 

input- та outpot-орієнтованих моделей за варіабельності її інтенсивності і 

повноти урахування факторів формування, виявити найбільш істотні з них 

щодо впливу на інтенсивність результативності даного процесу; 

- розробити методичний підхід до диференціації рівня державної 

підтримки аграрних підприємств залежно від їх розміру з орієнтацією на 

посилене стимулювання розвитку малого бізнесу; 

- обґрунтувати рекомендації щодо державного регулювання граничних 

меж розміру землекористування для великотоварних агро- та 

агропромислових формувань з урахуванням їх спеціалізації.  
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Об’єктом дослідження є процес розвитку концентрації як важливої 

форми його суспільної організації в аграрному секторі економіки.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 

прикладних питань виміру аналізу й оцінювання ефективності концентрації 

виробництва аграрних підприємств  та державного регулювання розвитку 

даного процесу.  

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

комплексний та системний підходи до вивчення економічних процесів та 

явищ. 

В роботі використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження. Серед загальнонаукових: абстрактно-логічний – для 

узагальнення теоретичних засад концентрації виробництва; аналізу і синтезу 

– для вияву основних видів і форм концентрації; системний – для 

дослідження взаємозв’язку концентрації виробництва зі спеціалізацією 

підприємств та їх галузевою структурою. До використаних спеціальних 

методів належать: економіко-статистичний (прийоми статистичних 

групувань, екстраполяції, середніх величин) – для аналізу сучасного стану та 

тенденцій розвитку процесу концентрації виробництва та концентрації 

земельних ресурсів; економіко-математичного моделювання (за методом 

DEA здійснено дослідження технічної ефективності концентрації 

виробництва аграрних підприємств; за симплекс методом – оптимізацію 

аграрної сфери агропромислових підприємств; за методом імітаційного 

моделювання визначено ефективність концентрації в агропромислових 

формуваннях); кореляційно-регресійний метод (для визначення впливу 

окремих чинників на ефективність концентрації). 

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є фундаментальні 

положення та результати теоретичних надбань, опубліковані у наукових 

працях вітчизняних і зарубіжних авторів, матеріали наукових конференцій, 

періодичних видань та мережі Інтернет, матеріали нормативно-правового 

характеру (Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України тощо), 
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офіційні матеріали Державної служби статистики України за проблематикою 

дисертації, матеріали інформаційних агентств та консалтингових фірм, а 

також фінансово-господарська документація низки аграрних підприємств, а 

також результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні результати, що 

становлять наукову новизну та отримані у ході вирішення завдань, 

поставлених у дисертаційному дослідженні, полягають в наступному: 

вперше:  

- обґрунтовано розподіл підприємств за їх розміром, що 

передбачає виділення мікропідприємств, малих, дрібних, середніх, великих і 

надвеликих на основі розробленого інструментарію взаємоузгодження 

запропонованих критеріїв розподілу – площа землекористування, обсяг 

грошової виручки і чисельність працівників, що характеризують рівень 

концентрації виробництва,  визначено їх межі, за якими здійснюється 

ідентифікація відповідного суб’єкта господарювання стосовно віднесення 

його до відповідної групи підприємств, а також доведена необхідність та 

обґрунтовані базовий принцип і глибина диференціації за такими групами 

підприємств державної підтримки і податкового навантаження; 

удосконалено: 

- визначення поняття «концентрація виробництва» як процесу 

зосередження засобів виробництва, землі й трудових ресурсів та обсягів 

виробництва продукції на одному й тому самому підприємстві з метою 

підвищення ефективності його діяльності. Завдяки такому тлумаченню 

концентрації стає можливим здійснювати аналіз її розвитку за двома 

напрямками: ресурсної і ресурсно-продуктової концентрації; 

- класифікацію форм концентрації виробництва залежно від 

характеру розвитку даного процесу: інтенсивну, екстенсивну, їх проміжних 

форм та поглинально-злиттєву. На основі оцінювання таких форм вияву стає 

можливим здійснювати глибокий аналіз її розвитку і вживати ефективні 

заходи щодо забезпечення інтенсивної або інтенсивно-екстенсивної форм 
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розвитку, як найбільш бажаних для зміцнення економічного стану 

підприємства; 

- визначення сутності економічної концентрації як реальної 

можливості здійснення вирішального впливу однієї або декількох пов’язаних 

юридичних (фізичних) осіб на господарську діяльність інших суб’єктів 

господарювання чи їх частин, а також методичні підходи до форм її вияву: 

корпоративно-управлінську та владно-управлінську; 

- підходи до оцінювання ефективності концентрації виробництва 

на основі застосування методу DEA. Завдяки побудові за цим методом input- 

та output- орієнтованої моделі за факторами ресурсно-продуктової і ресурсної 

концентрації з урахуванням ступеня її інтенсивності стало можливим 

виявляти найбільш істотні фактори впливу на підвищення технічної 

ефективності, визначати, які з факторів концентрації не є лімітуючими в 

даних умовах господарювання і на цій основі розробляти адекватні 

управлінські заходи щодо посилення впливу інтенсивності концентрації, 

насамперед, за фактором капіталу і продуктового фактору, на інтенсивність її 

результативності; 

набуло подальшого розвитку: 

- обґрунтування понять «спеціалізація підприємств» і «виробничий 

напрям підприємств» та методичні підходи до визначення структури товарної 

продукції, її аналізу за зміни цінового фактору, що надає можливість 

об’єктивніше визначати місце і роль окремих галузей в економіці 

підприємств, а також коефіцієнт концентрації (зосередження) галузей в 

цілому по підприємству і тим самим обгрунтованіше формувати його 

галузеву структуру на перспективу; 

-  обґрунтування градації галузей за їх розміром, виокремивши 

серед них підсобні, дрібні, малі, додаткові та головні, що надає змогу 

керівникам і спеціалістам підприємства розробляти адекватні заходи щодо 

управління розвитком цих галузей у напрямі досягнення такої комбінації їх 
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співвідношення в галузевій структурі, яка спроможна забезпечити вищу 

ефективність виробництва; 

- оцінювання галузей за їх статусом відповідно до критерію їх 

місця і ролі в економіці підприємства, завдяки якому стає можливим 

об’єктивно судити про вплив менеджменту на формування його галузевої 

структури на перспективу; 

- спосіб визначення і оцінювання взаємозв’язку показників 

концентрації виробництва в рослинництві і тваринництві, що надає змогу 

більш глибоко аналізувати ефективність цих галузей і визначати вплив на її 

рівень таких показників; 

- методичний підхід до визначення граничних меж розміру 

землекористування великих аграрних та агропромислових компаній, 

орієнтація на які надасть змогу не допускати надконцентрації земельних 

ресурсів в одних руках і монополізації ринку оренди землі. 

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що 

представлений у дисертаційній роботі спосіб розподілу підприємств за їх 

розміром надає змогу здійснювати об’єктивну оцінку їх діяльності, а також 

диференціювати по них розмір державної підтримки і податкове 

навантаження за обґрунтованим в дисертації алгоритмом, що може бути 

доведений до відповідних органів державної влади у вигляді конкретних 

пропозицій для подальшого розгляду та впровадження на законодавчому 

рівні. Розроблений методичний підхід щодо встановлення граничних меж 

землекористування великотоварних компаній різної спеціалізації може бути 

представлений відповідним органом державної влади в якості конкретних 

орієнтирів для подальшого врегулювання через прийняття адекватних 

нормативних актів. 

Ключові висновки та головні результати наукового дослідження 

використані управлінням агропромислового розвитку Богуславської районної 

державної адміністрації Київської області для аналізу економічного розвитку 

аграрного сектору регіону. Зокрема, враховано методичний підхід до 
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визначення структури  товарної продукції аграрними підприємствами за 

зміни цінового фактору, що надало можливість об’єктивніше визначати 

статус галузі в ієрархії галузевої структури (довідка № 2-2-19/2444 від 

15.02.2016 р.). 

Напрацювання дисертаційної роботи були використані: СТОВ «Рось», 

у діяльності якого було запроваджено методику визначення й оцінювання 

показників концентрації галузей рослинництва і тваринництва на 

підприємстві, що надало можливість  всебічно аналізувати ефективність цих 

галузей і визначати вплив на їх рівень динамічних змін означених 

показників, цілеспрямовано формувати їх рівень з метою підвищення 

результативності виробництва  (довідка № 72 від 12.02.2016 р.); ПСП «Яна 

Плюс», у діяльності якого використано градацію галузей, що дало 

можливість обґрунтовано визначати їх місце і роль в економіці підприємства, 

і, відповідно, розробляти адекватні заходи щодо управління розвитком цих 

галузей (довідка № 152 від 10.03.2016 р.); ПАТ «Блок Агросвіт», в роботі 

якого використано методичні рекомендації щодо оцінки показників 

концентрації рослинництва і тваринництва (довідка № 184 від 14.03.2016 р.).  

Теоретичні та практичні аспекти дослідження концентрації 

виробництва на аграрних підприємствах використані у навчальному процесі 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» при викладанні дисципліни «Економіка підприємств» (довідка від 

09.02.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, методичні 

підходи, висновки та рекомендації, що містяться у роботі, одержані автором 

самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації 

використано ті ідеї  та положення, що становлять індивідуальний внесок 

автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати, 

висновки та пропозиції дисертаційної роботи доповідалися на міжнародних 

та всеукраїнській конференціях: VI Міжнародній науково-практичній 



11 
 

 
 

конференції «Актуальні питання економічних наук» (м. Запоріжжя, 2015 р.); 

Міжнародній науково-методичній конференції «Проблеми управління у 

великотоварних агропромислових формуваннях» (м. Київ, 2015 р.); ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова система країни: 

тенденції та перспективи розвитку» (м. Острог, 2015 р.); XV всеукраїнській 

науковій конференції «Проблеми розвитку соціально-економічних систем у 

національній та глобальній економіці» (м. Вінниця, 2015 р.); VIII 

Міжнародній науково-практичній конференції «Условия экономического 

роста в странах с рыночной экономикой»   (м. Переяслав-Хмельницький, 

2015 р.). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 11 

наукових праць загальним обсягом 4,7 д.а., з них 4 – у наукових фахових 

виданнях, 1 – у зарубіжному виданні, 3 – у наукових фахових виданнях 

України, що входять до міжнародних наукометричних баз, 3 – в інших 

виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 198 сторінок комп’ютерного тексту. Робота містить 53 

таблиці на 55 сторінках, 21 рисунок на 20 сторінках, 5 додатків на 16 

сторінках. Список використаних джерел налічує 144 найменування. 
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РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕНТРАЦІЇ 

ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК 

 

1.1. Теоретичні основи концентрації виробництва 

 

На сьогодні концентрація виробництва набуває значної актуальності. 

Розкриваючи сутність поняття “концентрації” як економічної категорії, варто  

зазначити, що етимологічно це поняття походить від латинського 

“concentration” і в перекладі означає “центр”, “осередок”. 

Поняття “концентрація” різні школи розглядали по-різному. Умовно у 

розвитку теорії концентрації можна виділити такі етапи, які 

характеризуються різними підходами до трактування даного поняття [128,    

с. 54]: 

 XVIII - кінець XIX ст.; 

 кінець XIX ст. – перша половина  XX ст.; 

 друга половина XX ст. 

Представниками першого етапу розвитку теорії концентрації (XVIII - 

кінець XIX ст.)  були А.Сміт, Д.Рікардо, Дж.Мілль, К.Маркс та В.Ленін. Саме 

на цьому етапі були закладені загальні теоретичні основи поняття 

“концентрація”. Першою, найбільш вагомою характеристикою зазначених 

теоретичних основ концентрації стала та обставина, що головна увага в 

дослідженнях акцентувалася на концентрації виробництва та капіталу. 

Причому концентрація розглядалася у взаємозв’язку із конкуренцією та 

монополією.  

Дещо глибший аналіз сутності концентрації здійснили представники 

марксизму. К.Маркс сформулював закон концентрації, що полягає у 

зосередженні працівників і робочих машин на великих підприємствах, і, 

відповідно, виробництва на одному або кількох великих заводах [82, с. 194 ]. 

На відміну від представників класичної школи політичної економії, 

марксистська школа розмежовувала процеси концентрації виробництва та 

капіталу. ЇЇ представники вважали, що дані процеси є взаємопов’язаними і 
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взаємообумовленими. За К.Марксом процес концентрації відбувається як за 

збільшення виробництва у результаті приєднання частки додаткового 

продукту до первісних витрат (тобто відбувається накопичення капіталу), так 

і шляхом централізації (об’єднання підприємств та виробництв) [128].  

Представниками другого етапу (кінець XIX ст. - перша половина XX 

ст.) були вчені кембриджської школи політичної економії – А. Маршалл і 

Дж. Робінсон. Концентрація розглядалася ними як результат динамічних змін 

в економічному середовищі. Дослідники даного етапу зосереджувалися на 

концентрації виробництва, а саме на зниженні витрат за рахунок економії на 

масштабах виробництва. Так, А. Маршалл акцентував увагу на існуванні 

прямого взаємозв’язку між економією від масштабу та концентрацією 

виробництва. Економістом наголошується, що саме розширення масштабів 

виробництва надає підприємцю конкурентні переваги порівняно з його 

суперниками, а також сприяє зниженню рівня цін, оскільки за рахунок 

зниження собівартості продукції підприємець може дозволити собі продавати 

її за нижчими цінами [84, с.401]. 

У згаданій раніше праці [128] виокремлюють третій етап концентрації 

– ринкова концентрація, представниками якого є такі вчені, як є Дж. Бейн, Е. 

Мейсон, У. Баумоль, Д. Панзар, Р. Вілліг, Дж. Саттон. Автором даної праці 

наводиться узагальнене оцінювання поглядів даних вчених в розробку теорії 

концентрації. Наголошується зокрема, на ідентичності їх підходів до 

вивчення концентрації за істотної розбіжності висновків за результатами 

такого вивчення: якщо Дж. Бейн і Е.Мейсон вважали, що  концентрація – це 

одна з важливих характеристик структури ринку і що існує взаємозв’язок 

рівня концентрації та прибутковості галузі, то У. Баумоль, Д. Панзар, Р. 

Вілліг стверджують, що високий рівень концентрації ринку не тотожний 

наявності монопольної влади, маючи при цьому на увазі, що зростання рівня 

концентрації продавців на ринку не завжди призводить до збільшення їх 

ринкової влади. Дж.Саттон в свою чергу наголошує на неможливості 
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визначення однозначної залежності між рівнем ринкової концентрації та 

рівнем конкуренції і величиною галузевого прибутку [128, с.55]. 

Як бачимо, існують неоднакові підходи до розкриття сутності поняття 

“концентрація ринку”, що зумовлює необхідність подальшого дослідження 

цього складного економічного явища. Водночас зазначимо, що розглянуте 

трактування третього етапу розвитку теорії концентрації є неповним. На наш 

погляд, не виправдано розглядати концентрацію ринку у відриві від 

концентрації виробництва, а також обмежувати третій етап концентрації 

лише другою половиною XX століття. Ці процеси взаємопов’язані: зі 

зростанням концентрації виробництва зростає й концентрація ринків.  

Саме у другій половині XX ст. і понині концентрація виробництва 

набула свого подальшого прискореного розвитку, насамперед завдяки 

інтенсивному розвитку транснаціональних компаній (ТНК) у різних галузях 

економіки. На даному етапі в низці країн світу, зокрема в Бразилії, 

Аргентині, Російській Федерації, Казахстані й в Україні швидкими темпами 

стала розвиватися концентрація виробництва в агропромисловому комплексі. 

Зокрема, в нашій країні в XXI столітті виникло багато аграрних і 

агропромислових компаній, що обробляють великі масиви 

сільськогосподарських земель, маючи у своєму складі чимало дочірніх 

підприємств і філій. 

 Водночас в агропромисловому виробництві окремих країн виникли 

потужні ТНК, які є вертикально інтегрованими, а нерідко і 

диверсифікованими структурами в тому розумінні, що крім основного, вони 

також ведуть виробництво, яке технологічно не пов’язане ні з 

сільськогосподарською діяльністю, ні з переробкою сільськогосподарської 

продукції. Їх розмір за показником концентрації земельного банку нерідко 

сягає 1 млн. га. Детальніше про ці компанії йтиметься у наступному питанні 

даного розділу. 

В останні десятиліття теоретичні і практичні аспекти дослідження 

концентрації висвітлювалися в працях таких вітчизняних вчених, як 



15 
 

 
 

Андрійчука В. Г. [9,8], Канінського П. К. [64], Кизима Н. А. [67], 

Костицького В. В. [72], Костусєва О. O. [73], Кропивка М. В. [74],      

Лагутіна В. Д. [75], Макаренка П. М., Мельника Л. Ю. [93], Пасхавера Б. Й. 

[10] та ін. Деякими питанням концентрації присвячені роботи Данкевича В. 

[45, 46], зарубіжних вчених, як Александрова М. [4], Астаповича А. [20], 

Бергмана X. [22], Владимирова І. [29], Воробйова І. [30], Гусєва Ю. [38], 

Іванова Ю. [62], Ільчева М. [63]. Колеснева С. [70],  Мільнера Б. [97], 

Степанова В. [122] та ін. 

Опрацювання значної кількості сучасної економічної  літератури дає 

підстави для висновку, що науковцями поняття “концентрація” вживається в 

різних значеннях. Це свідчить про відсутність загальноприйнятої точки зору 

на його зміст. У Великому економічному словнику за редакцією А. Азріліяна 

концентрація тлумачиться як збільшення розмірів капіталу в результаті 

накопичення та капіталізації ринкової вартості, створеної найманими 

робітниками і привласненої власниками засобів виробництва [24]. Професор 

В. Лагутіна розглядає концентрацію як процес об’єднання економічних 

ресурсів під єдиним контролем [75]. Таке трактування концентрації в 

розглянутому контексті є спірним, оскільки містить ознаки консолідації 

ресурсів і обсягів виробництва. 

В економічному словнику-довіднику поняття “концентрації 

виробництва” трактується як зосередження виробництва одного чи декількох 

аналогічних видів продукції чи послуг у великих організаціях, у межах 

невеликого регіону [55]. 

Такі вчені, як Л.Ю. Мельник [93], X. Бергман [22], П.К. Канінський  

[64] та С.Г. Колеснев [70] вважають, що концентрація – це процес, 

результатом якого є збільшення розмірів господарських підприємств, 

збільшення та зосередження засобів виробництва та робочої сили на великих 

підприємствах, створення транснаціональних компаній, різних альянсів. В 

Особливістю є той аспект, що такі компанії можуть накопичувати значний 

обсяг ресурсів й створювати їх згідно розвитку науково-технічного прогресу. 
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Концентрація виробництва супроводжується збільшенням розмірів 

підприємств, зосередженням робочої сили, засобів виробництва й випуску 

продукції на все більших підприємствах. Таким чином, чим більшою є частка 

продукції, що виробляється на великих підприємствах, тим вищим є рівень 

концентрації виробництва. 

Узагальнення розглянутих підходів до тлумачення сутності 

концентрації виробництва дає підстави трактувати це поняття як процес 

зосередження засобів виробництва, землі й трудових ресурсів та обсягів 

виробництва продукції на одному й тому самому підприємстві з метою 

підвищення ефективності його діяльності.  

Отже, загальноприйнятою можна вважати точка зору, згідно якої 

концентрація в сільському господарстві, в переробній промисловості та в 

інших галузях національної промисловості може відбуватися як в межах 

окремо взятого підприємства шляхом зосередження (накопичення) ресурсів, 

так і шляхом централізації – злиттям підприємств і поглинанням одним 

підприємством інших. Для сільського господарства крім названих є оренда 

сільськогосподарських земель. 

Зазначені напрями концентрації хоча і є різними за характером 

здійснення, все ж вони переслідують одну і ту ж мету – збільшення розмірів 

підприємств за ключовими показниками. Для аграрних підприємств – це 

збільшення площі сільськогосподарських угідь, основного і оборотного 

капіталу, ресурсу праці і обсягу виробництва продукції. Зростання 

концентрації виробництва на початковому етапі не завжди зразу призводить 

до якісних змін, а саме зростання обсягів виробництва і підвищення його 

ефективності. Але, інтегруючи об’єднані (накопичені) ресурси, таке 

підприємство починає одержувати ефект масштабу і тим самим набуває 

істотних переваг над малими формами господарювання, створюючи нові 

передумови для подальшої концентрації виробництва.  

Як справедливо зазначається в праці [10, с. 687], поняття концентрації 

виробництва має деякі спільні риси з поняттям інтенсивності, оскільки в обох 
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випадках йдеться про зосередження (концентрацію) на підприємствах 

ресурсів і обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Але якщо 

концентрація виробництва характеризується загальною величиною ресурсів 

підприємства – площею сільськогосподарських угідь, вартістю основного і 

оборотного капіталу та обсягу продажу продукції, то інтенсивність 

вимірюється питомими показниками – вартість цих ресурсів і обсягу 

продажу на 1 га сільськогосподарських угідь. Як бачимо, поняття 

концентрації та інтенсивності є взаємодоповнюючими і в сукупності дають 

змогу об’єктивно судити про причини, що зумовлюють зміну ефективності 

діяльності підприємств. 

Для виміру концентрації виробництва доцільно використовувати 

показники, що характеризують її абсолютний і відносний рівні. Перший із 

названих показників може бути визначений як середній розмір аграрного 

підприємства відповідної організаційно-правової форми господарювання по 

певному регіону чи по країні в цілому. В переробній промисловості 

абсолютний рівень концентрації доцільно визначати як середній розмір 

підприємства певної галузі – цукрової, олійно-жирової та  інших. Відносний 

рівень концентрації можна визначати діленням великих агарних підприємств 

певної організаційно-правової форми господарювання за відповідним 

показником концентрації на загальну кількість таких підприємств по регіону 

чи країні в цілому [10,  c. 687]. 

Як ми переконалися, концентрація виробництва – це складний 

багатоаспектний процес розвитку аграрних підприємств і сільського 

господарства в цілому. Даною обставиною і зумовлюється необхідність його 

поглибленої ідентифікації за відповідними критеріями. Так, залежно від 

характеру розвитку концентрації виробництва вважаємо доцільним виділити 

такі її форми (рис.1.1). 

Інтенсивна форма концентрації виробництва передбачає, що 

підприємство на одиницю земельної площі у межах сталого 

землекористування нарощує вкладання капіталу (що здійснюється на основі 
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розширеного відтворення) на новітній основі (основних засобів, оборотного 

капіталу сфери виробництва, а за необхідності і праці (в умовах розвитку 

трудомістких галузей) з метою одержання більшого обсягу виробництва 

продукції і підвищення його ефективності. Якщо при цьому аграрне 

підприємство розвиває лише сільськогосподарські галузі, тоді має місце 

односпекторна інтенсивна форма концентрації. Але в тому разі, коли таке 

підприємство розвиває і переробні виробництва, що об’єктивно збільшує 

потребу в спеціалізованому обладнанні, тобто в основному капіталі, а також 

в оборотному капіталі і людських ресурсах, то такий різновид 

досліджуваного процесу можна назвати як вертикально-інтенсивна форма 

концентрації виробництва. Отже, розглянута форма концентрації є 

результатом накопичення капіталу підприємства на одиницю земельної 

площі в процесі його саморозвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1 Форми концентрації виробництва залежно від характеру її розвитку 

Джерело: власна розробка автора 
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Екстенсивна форма концентрації виробництва відбувається в умовах 

збільшення підприємством посівних площ і відповідно нарощування капіталу 

на тому ж технічному і технологічному рівнях, необхідного для обробітку 

додатково задіяних земельних ресурсів. Ця форма концентрації також може 

мати два різновиди: односпекторно-екстенсивна, коли підприємство розвиває 

лише сільськогосподарські галузі, і вертикально-екстенсивна, в разі розвитку 

ним переробного виробництва з використанням його традиційної техніко-

технологічної бази.  

В практичній діяльності аграрних підприємств часто має місце 

переплетіння інтенсивної та екстенсивної форм концентрації виробництва, 

коли підприємство розширює посівні площі і водночас здійснює 

нарощування капіталу на одиницю земельної площі частково як на старій, 

так і частково на новій  техніко-технологічній основі. Залежно від їх 

співвідношення (старої і нової), є підстави виділити інтенсивно-екстенсивну 

форму концентрації виробництва та екстенсивно-інтенсивну. У першій із них 

нарощування капіталу відбувається переважно на новій техніко-

технологічній базі, а в другій – навпаки, переважно на традиційній. Ці форми 

концентрації можуть бути, як і в попередніх випадках, односпекторними, або 

вертикальними. 

В сучасних умовах з розвитком глобалізаційних процесів, в країнах 

світу, в тому числі і в Україні, все більшої масштабності набуває ринок 

злиття/поглинання (M&A – від англ. “merger” – злиття, “acquisition” – 

поглинання). Особливо динамічно цей процес став розвиватися в АПК і його 

провідній сфері – сільському господарстві. Часто великі агропромислові 

компанії поглинають аграрні підприємства, перетворюючи їх у відокремлені 

підрозділи, або навіть у структурні підрозділи. В даному випадку поглинання 

ми розглядаємо саме в такому аспекті, коли поглинуте підприємство втрачає 

право юридичної особи і набуває статусу відокремленого або структурного 

підрозділу. Що ж стосується перетворення самостійних аграрних 
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підприємств у дочірні підприємства холдингів, то цей процес ми розглядаємо 

як економічну концентрацію, про яку йтиметься в подальшому викладі. 

В дещо меншій мірі простежується процес злиття компаній 

(підприємств) і утворення на їх основі нової юридичної особи, до якої 

переходять права і обов’язки компаній (підприємств), що злилися. Тобто, в 

даному разі відбувається централізація капіталу, зосередження його в одних 

руках. В процесі поглинання і злиття виникає, на нашу думку, поглинально-

злиттєва форма концентрації виробництва. Вона також може формуватися і 

тоді, коли підприємство здійснює купівлю окремих майнових комплексів чи 

структурних підрозділів інших підприємств, а також коли воно придбає 

активи суб’єктів господарювання, що ліквідуються [11]. 

Вважаємо, що за своїм характером виникнення поглинально-злиттєва 

форма концентрації може мати два різновиди – інтенсивно-екстенсивна і 

екстенсивно-інтенсивна. Перша з них має місце і тоді, коли в процесі злиття 

чи поглинання підприємство (компанія), що зливається (поглинається), має 

новітню техніко-технологічну базу, завдяки чому стає локомотивом для 

розвитку компанії, що здійснила поглинання, чи для виниклої нової компанії, 

що є продуктом злиття. Прикладом тут може служити компанія “Райз-

Максимко”, яка мала сучасну техніко-технологічну базу і ефективний 

менеджмент, і яка була поглинута компанією “Укрлендфармінг”, ставши 

двигуном розвитку останньої. Якщо ж за злиття чи поглинання компанія, що 

злилася чи була поглинута має стару техніко-технологічну базу і їх розміри 

займають досить високу або навіть переважну частку у спільному 

виробництві, то в такому разі має місце екстенсивно-інтенсивна 

поглинально-злиттєва форма концентрації виробництва.  

Концентрація виробництва має дві складових – ресурсну складову 

(концентрацію) і продуктову складову (концентрацію). 

Наведені на рис.1.1 форми концентрації виробництва репрезентують 

собою зазначені складові у їх єдності. Кількісно вона характеризується 

низкою ресурсних показників, які насамперед розкривають її суть, а також 
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важливим продуктовим показником. На рівні підприємства найголовнішими 

серед ресурсних показників є: площа сільськогосподарських угідь 

підприємства, включаючи й орендовану землю; авансований капітал 

підприємства, взятий разом з орендованим майном; середньооблікова 

чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості. Тут звернемо увагу 

на таку важливу обставину. Зосередження ресурсів на окремих 

підприємствах призводить до збільшення ними обсягів виробництва і 

продажу сільськогосподарської продукції. Але при цьому потрібно брати до 

уваги, що за одного і того ж рівня зосередженості ресурсами, підприємство 

може виробляти і реалізовувати різний обсяг продукції, що зумовлюється 

впливом різних факторів: спеціалізацією підприємств (про що йтиметься 

далі),  кваліфікацією менеджменту, кон’юнктурою ринку тощо. Тому 

економічно виправдано обсяг продажу продукції підприємством розглядати, 

як уже зазначалося, в якості продуктової складової концентрації виробництва 

– надто важливого показника концентрації, що поряд із ресурсними 

показниками має самостійне оцінне значення для дослідження даного 

процесу. 

За такого підходу концентрацію виробництва, що представлена 

ресурсними показниками і показником обсягу продажу, визначення якої 

наведено на с.16, правомірно надати синонімічну назву – ресурсно-

продуктова концентрація. В подальшому викладі для оцінювання 

концентрації виробництва ми будемо використовувати як ресурсні, так і 

продуктові показники, оперуючи термінами ресурсної і ресурсно-

продуктової концентрації. 

Зазначимо також, що зосередження на одних і тих же підприємствах 

вказаних ресурсів і обсягу виробництва та продажу продукції означає і 

збільшення їх розмірів. Тому справедливо вважати, що показники 

концентрації виробництва є і показниками, що характеризують розмір 

підприємств. Вони дають змогу здійснювати їх градацію за розміром і 
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завдяки цьому формувати відповідну державну регуляторну політику щодо 

розвитку дрібних, малих, середніх і великих підприємств.  

Окрім концентрації виробництва ми виділяємо  й економічну 

концентрацію. Складність і важливість даного виду концентрації вимагає її 

окремого детального розгляду (див. питання 1.2). 

Варто зазначити, що концентрація виробництва й надає здатність 

підприємству застосовувати різні заходи, що спрямовані не лише на 

зростання родючості землі, захист її від водної та вітрової ерозії, а й 

впроваджувати прогресивні системи ведення землеробства і тваринництва, 

енергоощадні технології [32].  

Для визначення рівня концентрації виробництва в окремих 

сільськогосподарських галузях, важливо використовувати і такі її показники, 

які б повніше відображали їх специфіку. Так, у рослинництві вважаємо 

доцільним використовувати такі два основні показники: площа посіву 

культури та обсяг виробництва продукції даної культури по підприємству. 

Допоміжний показник – питома вага площі посіву культури в загальній 

посівній площі підприємства. У тваринництві – поголів’я певного виду 

тварин на одне підприємство та обсяг виробництва тваринницької продукції 

певного виду по підприємству. Доповнюючий показник – щільність поголів’я 

тварин на 100 га відповідних земельних угідь. В обох галузях для оцінювання 

концентрації доцільно також використовувати і показник витрат – 

виробничо-спожиті ресурси. 

Як бачимо з викладеного, для аграрних підприємств надзвичайно 

важливим показником концентрації є площа сільськогосподарських земель. І 

це очевидно, оскільки збільшення площі землекористування вимагає 

збільшення основного і оборотного капіталу, додаткової робочої сили, 

необхідних для забезпечення виконання технологічних операцій в більших 

масштабах. Проте спеціалізація сільськогосподарських підприємств на 

виробництві різних видів сільськогосподарської продукції інколи створює 

такі умови, коли площа землекористування, як показник концентрації, 
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втрачає свою вагомість, натомість особливу значущість набувають інші 

показники концентрації. 

До таких підприємств відносяться вузькоспеціалізовані аграрні 

підприємства (птахофабрики, бройлері фабрики, тепличні комбінати, 

свинокомплекси та ін.), а також переробні підприємства. По цих 

підприємствах абсолютний рівень концентрації виправдано розраховувати за 

обсягом продажу продукції, середньообліковою чисельністю працівників і 

річною (добовою) потужністю, яка вимірюється різними показниками 

залежно від спеціалізації зазначених підприємств. 

Підвищення рівня концентрації виробництва супроводжується 

зростанням його ефективності. Проте таке зростання відбувається лише до 

певної межі – точки екстремуму, за якої починається зниження ефективності. 

Графічно викладене можна зобразити так: 

                            Точка екстремуму ефективності 

 

 

 

 

  

 

Зниження ефективності відбувається насамперед через управлінський 

чинник: ускладнюється процес прийняття управлінських рішень і контроль за 

їх виконанням та контроль за якістю виконаних робіт. Нерідко зростають 

транспорті витрати через просторове розосередження виробництва. 

Слід зауважити, що бар’єром для надмірної концентрації виробництва 

виступає екологічний фактор. Скажімо, захоплення будівництвом великих 

тваринницьких комплексів несе в собі серйозні загрози навколишньому 

середовищу. Тому важливо досягати оптимального рівня концентрації, що 
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пов’язано з встановленням раціональних граничних меж землекористування 

для аграрних і агропромислових інтегрованих формувань. 

У вітчизняному сільському господарстві радянської доби після 

колективізації було декілька хвиль укрупнення, насамперед колгоспів, в 

результаті чого в кінці 80-х років XX століття в Україні функціонували 

великі за розміром аграрні підприємства: 8542 колгоспів, 2630 радгоспів із 

середньою площею землекористування 3482 га. Проте, в період переходу до 

ринкових відносин в економіці України почався зворотний процес – 

деконцентрації виробництва, який супроводжувався поділом існуючих великих 

підприємств та утворенням широкої мережі малих та середніх підприємств. Так, у 

1990-х роках було реформовано і змінили юридичний статус 10833 КСП. На 

їх базі у 2000 р. створено 14241 нове приватного типу агроформування,  

тобто кількість підприємств збільшилась в 1,3 рази, й відповідно зменшився 

їх розмір, що є відображенням деконцентрації), у тому числі фермерських 

господарств – 1254 (8,8%), приватних підприємств (приватно-орендних) – 

2901 (20,4), господарських товариств (переважно товариств з обмеженою 

відповідальністю) – 6761 (47,5%), сільськогосподарських виробничих 

кооперативів – 3325 (23,3%) [10, с.61]. 

Уже в першому десятилітті XXI столітті в сільському господарстві 

Україні розпочався новий етап реструктуризації аграрних підприємств 

шляхом створення агропромислових формувань, результатом якого стало 

зростання рівня концентрації виробництва в агропромисловому комплексі.  

Загалом, концентрація виробництва є об’єктивним і прогресивним 

процесом. Саме тому в ринковій системі господарювання в усіх галузях 

національного господарства діє тенденція зростання концентрації 

виробництва. 

Розглядаючи процеси концентрації виробництва, а відтак, і 

концентрацію матеріальних і людських ресурсів та консолідацію земельних 

ресурсів, що є взаємопов’язаними, не можна оминути переваг та недоліків 

великого та малого господарювання, оскільки є важливим висновок щодо 



25 
 

 
 

того, які форми господарювання є більш економічно ефективними та 

найбільш прийнятними для розвитку економіки країни. 

Російський вчений професор О.В. Чаянов у своїх працях говорив про 

те, що доводити переваги великого виробництва над дрібним немає потреби. 

Дане питання є вирішеним основним економічним законом на користь 

великого підприємства. Однак, якщо в промисловості великі форми 

виробництва легко переважали дрібні, то у землеробстві, як вважав згаданий 

вчений, така концентрація неможлива. Сама природа сільськогосподарського 

виробництва обмежує його укрупнення [33]. 

Існує думка, що малі підприємства є ефективними, але в той же час у 

світі спостерігається збільшення розмірів підприємств, а саме земель в 

обробітку, а отже, обсягу виробництва та інших показників концентрації. 

В праці Шульца “Трансформация традиционного сельского хазяйства” 

[68] обґрунтована перевага малого сільськогосподарського виробництва та 

його вміння адекватно реагувати на нові ринки та технології.  Успіх 

Азіатської “зеленої революції” підняв питання розвитку агросектору. 

Завданням її стало збільшення робочих місць і цим самим зменшення 

бідності в Азіатських країнах. Робота Міллера (1976 р) та інших вчених 

показали, що збільшення виробництва у малих господарствах дали найкращі 

результати для економічного зростання. 

Вважається, що сімейне ведення господарювання має ряд переваг, 

оскільки причинами його надійності є: 

 1) сімейні працівники працюють старанніше, ніж наймані, що вимагає 

додаткових витрат на систему контролю за ними; 

2) приватні працівники мають глибокі знання ґрунтів та кліматичних 

змін на місцевості, що змінюються роками; 

3) сімейне фермерство володіє гнучкістю перекладання обов’язків 

робочої сили в період сезонності. 

Перевагою господарювання, що утримується власником, над 

господарюванням, що включає найм, рельєфніше може проявитися на 
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вирощувані багаторічних насаджень, наприклад в садівництві, оскільки ефект 

масштабу у сфері переробки та необхідність тісної координації виробництва 

й переробки можуть зробити аграрне виробництво достатньо ефективним.  

Водночас, в інших країнах, насамперед в Бразилії, успіхом стало 

створення потужного сільськогосподарського сектору на основі великих 

холдингів, що стало поштовхом для інших країн розвивати даний напрям, як 

можливість модернізації галузей сільського господарства.  

Варто наголосити, що дане явище ставить акцент на трудо-економну, 

а не на земле-економну технологію. Дана тенденція посилена появою низки 

нових явищ, зокрема й створенням великих “мега ферм” у Латинській 

Америці та Східній Європі, де великий приплив інвестицій у сільське 

господарство назвали “захватом земель” [144]. 

Останні події у світовому агробізнесі викликають інтерес стосовно 

ступеня, у якій інновації в технології та управлінні, а також ефекти масштабу 

можуть допомогти стимулювати нові бізнес-моделі, де великі форми 

господарства відіграють ключову роль у допомозі країнам використавши свій 

земельний та людський потенціал у повній мірі [135]. 

Ключовим питанням залишається наступне, чи зможуть великі 

підприємства створити робочі місця та забезпечувати доступ до ринків та 

послуг для малих підприємств, а також наскільки спроможна держава, як 

регулятор, забезпечувати інтереси усіх сторін. 

Основною причиною збільшення розмірів сільськогосподарських 

підприємств в часі у зарубіжних країнах було зростання заробітної плати в 

несільськогосподарському секторі, а також бажання зрівняти заробітну плату 

в різних секторах економіки. Вважається, що лише три події зможуть 

вплинути на це, а саме: нова технологія, збільшення попиту на продукцію, 

прагнення до розширення орних земель, що раніше не оброблялися [141]. 

Просторова концентрація може збільшити ефективність за рахунок 

зниження транспортних витрат із поля до пункту переробки.  
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Великі підприємства порівняно із малими мають перевагу у 

висококваліфікованих менеджерах, оскільки завдяки їм такі підприємства 

можуть отримати перевагу за зміни умов ринку і технології, а також за 

відкриття нових напрямків діяльності для сільського господарства. Таким 

чином, у великих підприємствах важливу роль відіграє людський фактор, 

фактор менеджменту.  

Хоча невеликі сільськогосподарські підприємства, з одного боку, 

мають перевагу в придбанні робочої сили та мають широкі знання стосовно 

розташування своїх земельних угідь, мікроклімату та природних 

особливостей регіону, з іншого боку, часто мають складнощі при придбанні 

капіталу. Коли ж постає питання кредитування, кредитори неохоче надають 

кредити малим фермерам, та й до того ж застосовують завищену відсоткову 

ставку.   

Останні інновації у сферах вирощуванні культур, обробітку ґрунту та 

інформаційних технологіях можуть забезпечити контроль за робочою силою 

й зменшити негативні ефекти масштабу великих ферм. Наприклад, сорти 

рослин, що стійкі до шкідників та застосування гербіцидів, сприяли 

широкому розповсюдженню нульового обробітку ґрунту, зменшенню 

трудомісткості виробництва, й тим самим постає можливість управління 

великими площами земель. Використовуючи сучасні GPS технології, власник 

господарства  позбавляється необхідності безпосереднього суворого 

контролю за робочим процесом,  тим самим спроможний нарощувати площі 

й дистанційно контролювати роботу.  

Оскільки питомі витрати знижуються із збільшенням розміру ферми, 

це значить, що великі господарства, які використовують 

висококваліфікованих менеджерів, можуть отримати вищу ефективність, в 

умовах змін на ринку та технологіях [137]. 

В контексті сказаного викликає інтерес особливості і форми 

становлення великих за розмірами форм господарювання в інших країнах 

світу. Розвиток даного процесу в Латинській Америці розпочався в кінці 1980 
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року після лібералізації товарних ринків за рахунок зростання світового 

попиту на продукцію сільського господарства. Шляхом вирубки лісів та 

створенням на них ділянок для ведення сільського господарства в період з 

1990 по 2006 роки, поголів’я великої рогатої худоби збільшилося в два рази, 

а площа сільськогосподарських угідь була збільшена на 24 млн. га [143].  

Як наслідок, на сьогодні середній розмір господарства в Бразилії 

становить 1 тис. га, та багато компаній працюють на більше ніж 100 тис. га 

орних земель. Деякими дослідженнями встановлена економічна ефективність 

великих за розміром компаній, зокрема розміром більше 10 тис. га: якщо 

розмір компанії в межах до 500 га – ефективність зменшується, а якщо розмір 

в межах 10-20 тис. га – ефективність збільшується [139].  

Що ж стосується Аргентини, то тут спостерігається інша ситуація. 

Компанії, що виникли на її території, як правило не є власниками земель на 

яких функціонують. Вони орендують як землю, так і обладнання для ведення 

господарства.  Сільськогосподарське виробництво в Аргентині також можна 

вважати концентрованим, оскільки 30 найбільших компаній володіють 2,4 

млн. га земель [142]. 

Щодо країн Південно-Східної Азії, то відомо що Малазія та Індонезія 

славетні виробництвом пальмової олії. Із часом, площа вирощування даної 

культури збільшилася на 3,4 млн. га (2007/1997 роки). Варто наголосити, що 

в минулому процес консолідації виробництва та поява великих компаній по 

виробництву пальмової олії, що володіють по 200-600 тис. га, відбувся 

завдяки поглинанню та вертикальної інтеграції.  

Таким чином, розвиток та вплив великомасштабного виробництва 

відрізняється залежно від країни. Характерною особливістю залишається те, 

що великі холдинги є конкурентними на глобальному ринку.  

Оскільки залежно від країни та  її специфіки існують різні межі малих 

та великих форм господарювання, постає необхідним дослідити їх розміри. У 

табл.1.1 наведені середні розміри фермерських та холдингових структур по 

всьому світу, що говорить про різний ступінь розмежування залежно від 
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регіону. Наприклад, в Південній Америці середній розмір господарства – 

111,7 га, тоді як в Центральній Америці – в 10 разів менше.  

Таблиця 1.1 

Середні розміри фермерських і холдингових структур  

по всьому світу  

Країна Га 

Центральна Америка 10,7 

Південна Америка 111,7 

Східна Азія 1 

Південна Азія 1,4 

Південно-Східна Азія 1,8 

Західна Азія/Північна Африка 4,9 

На південь від Сахари 2,4 

Європа 32,3 

США 178,4 

Джерело: побудовано на основі [141]. 

Безумовно, обґрунтування меж землекористування є невід’ємною 

складовою аналізу.  Більш детально питання розмірів господарств як в 

Україні, так і в інших країнах світу будемо розглядати у наступному розділі. 

В Україні, станом на 1 листопада 2014 року середній розмір 

сільськогосподарських підприємств становив 479  га сільськогосподарських 

угідь, що на 4,1 % більше, ніж у 2012 році, а без урахування фермерського 

укладу – 1629 га. 

Варто наголосити, що надмірна концентрація земель може привести 

до довготривалих і часто негативних наслідків для рівноправного розвитку 

всіх учасників ринку. 

Держава відіграє важливу роль у розвитку малих власників та їх 

організацій шляхом надання консультаційних та бізнес-послуг.  Важливим 

моментом є встановлення однакових умов гри на ринку щодо доступу як до 

технології, так і до інфраструктури. Великі ферми спроможні відігравати 

важливу роль у доступі малим формам господарювання до фінансування, 
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нових технологій та до ринків збуту. Важливо, щоб держава стимулювала 

розвиток такого процесу. 

Для країн, що мають значні запаси земель, наприклад  Бразилія, Росія, 

ряд країн Африки, Казахстан, а також Україна, основним напрямком для 

ефективного ведення як малого, так і великого підприємництва є можливості 

співробітництва великих господарювань із малими, і тим самим сприяти 

припливу інвестицій у нові технології та в співробітництво із даним 

приватним сектором.  

Таким чином, Україні важливо розвивати багатоукладну 

організаційно-правову будову сільського господарства, тобто коли водночас, 

крім великих компаній, функціонуватимуть особисті селянські господарства 

(як своєрідний уклад), фермерські господарства, а також різного юридичного 

статусу достатньо великі аграрні підприємства (ТОВ, АТ, ПП, СВК і 

державні підприємства), оскільки вони можуть вирішувати великі завдання й 

цим самим дати шанс для прискореного розвитку українського сільського 

господарства, що може стати локомотивом національного економічного 

відродження. 

 

1.2. Економічна концентрація: сутність і форми вияву 

 

В Україні після створення аграрних підприємств ринкового типу 

(1999-2000 рр.) швидкими темпами стала розвиватися економічна 

концентрація, яка набула широкого розповсюдження у країнах з розвинутою 

ринковою економікою. Економічну концентрацію не слід розглядати як 

альтернативу ресурсної концентрації. Ці два види концентрації співіснують, 

або ж як самостійні процеси або тісно переплітаються між собою, коли 

відбувається самозростання підприємств і водночас відбувається  набуття 

прямого контролю чи опосередкованого одних суб’єктів господарювання над 

іншими, створення асоціацій, концернів та корпорацій як форми об’єднань 

товаровиробників.   
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Окремі важливі питання економічної концентрації залишаються 

дискусійними або недостатньо розробленими. Вимагає, зокрема, уточнення 

поняття сутності економічної концентрації, обґрунтування форм її вияву з 

урахуванням сучасних тенденцій в еволюції організаційно-правової будови 

сільського господарства і АПК в цілому що й стало метою написання даного 

питання. 

Визначення економічної концентрації на теоретичному рівні 

розглядає ряд вчених-економістів й трактують її дещо по-різному. Зокрема, 

Н. М. Карпенко, економічну концентрацію називає  процесом усуспільнення 

виробництва через збільшення розмірів підприємств, зосередження процесів, 

засобів виробництва та випуску продукції на дедалі більших підприємствах, 

який характеризується зростанням питомої ваги великих підприємств 

у загальному випуску продукції певної галузі або в її сумарній потужності 

[64, с. 9]. З такою думкою ми не погоджуємося, адже дане визначення 

розкриває сутність ресурсної концентрації, але аж ніяк не економічної. 

К.Р. Макконнелл і С.Л. Брю трактують економічну концентрацію 

(“economic concentration”), як описання чи міру рівня монополізації або 

конкуренції галузі [79, с.937], а показником концентрації  (“concentration 

ratio”) виступає відсоткова частка чотирьох (або іншої кількості) найбільших 

продавців в загальному обсязі продажу даної галузі [79, с. 921]. Дане 

визначення щодо трактування поняття економічної концентрації викликає 

сумнів, оскільки в ньому йдеться про рівень концентрації ринку. 

Розглядають окремі аспекти економічної концентрації у своїх працях і 

такі зарубіжні вчені, як: Авдашева С. [1], Авилова Г. [2], Бурмистрова Т., 

Мартиненко Г. [26], Радигін А. [109] та інші. 

Поняття “економічної концентрації” суб’єктів господарювання у 

юридичній літературі визначають як поглинання, злиття, приєднання і всі 

інші способи встановлення одним суб’єктом підприємницької діяльності 

контролю над всією або частиною господарської діяльності іншого суб’єкта 

підприємництва [118]. 
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Варто наголосити, що трактувати поняття “економічна концентрація” 

на рівні із поняттям “злиття та поглинання” не є виправданим як з 

економічної, так і з практичної точки зору. Адже запозичені із 

західноєвропейського та американського права поняття “злиття і 

поглинання” не можуть повною мірою відображати зміст терміну 

«економічна концентрація» і не є тотожними, оскільки вказані поняття мають 

різні походження і з нашої точки зору відображають одну із форм вияву 

ресурсної концентрації. 

Як бачимо, в економічній літературі є певні розбіжності в тлумаченні 

поняття економічна концентрація. Зазначимо, що у законодавстві України 

таке поняття не виокремлюється. Натомість в Законі України “Про захист 

економічної конкуренції” (ч. 2 ст. 22) наголошується на концентрації, як 

такій без означення, який саме вид концентрації мається на увазі. Зокрема, 

лише сказано, що концентрацією є: 

«1) злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта 

господарювання до іншого;  

2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або 

кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами 

господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, зокрема, шляхом:  

 а) безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у 

власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу 

або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в 

управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права 

користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або 

структурного підрозділу суб'єкта господарювання, в тому числі придбання 

активів суб'єкта господарювання, що ліквідується;  

б) призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника 

спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу 

суб'єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених 
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посад в інших суб'єктах господарювання,  або створення ситуації, при якій 

більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших 

наглядових чи виконавчих органів двох чи  більше суб'єктів господарювання 

обіймають одні й ті самі особи;  

 3) створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами 

господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно 

здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не 

призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами 

господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та 

новоствореним суб'єктом господарювання;  

 4) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність 

іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що 

забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому 

органі управління відповідного суб'єкта господарювання» [59]. 

Наводимо повний перелік вияву концентрації згідно зазначеного Закону, що зумовлено 

потребою використання його для систематизації і виокремлення форм концентрації виробництва в 

АПК. 

Як бачимо, існують істотно різні економічні ситуації, які 

законодавством трактуються як концентрація. 

На основі теоретичного і логічного аналізу цих ситуацій та 

систематизації підходів щодо визначення концентрації суб’єктів 

господарювання, ми прийшли до висновку, що окремі їх напрями є підстави 

відносити до економічної або поглинально-злиттєвої концентрації як однієї із 

форм вияву ресурсної концентрації. При цьому, економічну концентрацію, на 

нашу думку, доцільно трактувати так: економічна концентрація – це реальна 

можливість здійснення вирішального впливу однієї або декількох пов’язаних 

юридичних (фізичних) осіб на господарську діяльність інших суб’єктів 

господарювання чи їх частин. Спираючись на викладене, пропонуємо таку  

класифікацію концентрації із урахуванням ресурсної концентрації, яка 

розглянута нами у попередньому підрозділі (рис.1.2).  
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Рис.1.2.  Види і форми концентрації виробництва 
Джерело: власна розробка автора. 

Економічна концентрація на наш погляд, має дві форми вияву: 

корпоративно-управлінську та владно-управлінську. Корпоративно-

управлінська економічна концентрація здійснюється завдяки контролю за 

діяльністю юридично-самостійних суб’єктів господарювання через володіння 

чи одержання в управління їх корпоративними пакетами акцій (паїв), що 

забезпечують 50 і більше відсотків голосів у вищому органі управління таких 

суб’єктів. Під владно-управлінською розуміємо таку, що здійснюється через 

управлінський контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, коли 

керівництво (голова, заступники) спостережної ради, інших наглядових 

органів одного такого суб’єкта водночас обіймають аналогічні посади в 

інших суб’єктах господарювання. 

Економічна концентрація особливо потужного розвитку набула після 

2000 року з виникненням холдингових структур в АПК. Детальний аналіз 

цього процесу буде здійснено у другому розділі роботи. Тут лише зазначимо, 

що коли йдеться за корпоративно-управлінську концентрацію, то мається на 

увазі, що контроль у її межах може здійснюватися через: 
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а) створення дочірніх підприємств; 

б) створення дочірніх підприємств і відокремлених підрозділів. 

Мається на увазі, що до складу холдингу можуть входити лише 

дочірні підприємства: аграрні, переробні, торгівельні та інші, або ж дочірні 

підприємства і відокремленні підрозділи (філії), які можуть 

підпорядковуватися дочірнім підприємствам або безпосередньо головному 

підприємству. 

Наступний вид концентрації, який ми виокремлюємо, це ресурсно-

економічна концентрація, що виникає в результаті одержання суб’єктом 

господарювання в управління, лізинг чи набуття в інший спосіб права 

користування цілісним майновим комплексом чи структурним підрозділом 

іншого суб’єкта господарювання. 

В Україні сформувалася специфічна форма вияву економічної 

концентрації, яку ми називаємо «квазіекономічна концентрація». ЇЇ 

виникнення спричинене появою великих господарських структур – 

квазіхолдингів. 

У праці [7, с. 116] зазначається, що квазіхолдинг – це несправжній 

холдинг, або псевдохолдинг – господарське утворення, що формується одним 

власником, який володіє стовідсотковим пакетом акцій, паїв, часток (або 

близько до 100 %) багатьох підприємств, причому не лише аграрних, а й 

нерідко переробних, торговельно-збутових, постачальницьких. Але, при 

цьому, корпоративні права зазначених підприємств згідно з міжнародними і 

вітчизняними стандартами бухгалтерського обліку мають відображатися в 

активі балансу головного підприємства, яке також повністю належить цьому 

власнику. Проте ця вимога порушується, тобто корпоративні права згаданих 

підприємств не відображаються на балансі головного підприємства. 

Порушується також вимога ст.140 Цивільного кодексу України щодо 

заборони одноосібно створювати більше ніж одне господарське товариство 

однією особою. 
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На квазіхолдингах через велику концентрацію влади в одних руках 

формується жорстка централізована система управління, що посилює 

монополізацію аграрного виробництва, створює бар’єри для вияву творчої 

ініціативи безпосередньо на економічно залежних підприємствах. Тому 

постає необхідність у організаційно-правовій перебудові квазіхолдингів у 

напрямі трансформації їх в агрохолдинги чи агропромислові холдинги 

відповідно до чинного законодавства. Побіжно зазначимо, що в Україні 

функціонує чимало агро- та агропромислових формувань, які називають себе 

холдингами, але за своєю організаційно-правовою будовою не є такими. 

Наприклад, АПФ як цілісне підприємство, в якому агросфера функціонує на 

засадах відокремлених підрозділів. Отже, і це питання вимагає законодавчого 

врегулювання.  

Ресурсна концентрація і економічна концентрація у їх різновидах веде 

до концентрації ринків окремих видів продукції, а отже, і до можливої появи 

монопольного становища окремих господарських структур. Адже монополіст 

може встановлювати ціни на товари та послуги й при цьому вони мало 

залежатимуть від попиту на нього, а залежатимуть значною мірою від волі 

монополіста. 

Питання ринкової концентрації (концентрації ринків) на 

теоретичному і прикладному рівні займалося ряд вчених присвятивши свої 

праці даній проблематиці: Єранкін О. О. [56], Горняк О. В [34], Пасхавер Б. 

[104] та інші. Окремі аспекти даного питання у своїх працях розглядали й 

інші науковці, це Б. Є. Грабовецький, О. В. Чаплигіна, Л. В. Козяр [37],        

В. Г. Чирков [131] та ін. 

Дана проблема є архіважливою, але враховуючи її складність і 

масштабність вона заслуговує окремого розгляду і може стати самостійним 

об’єктом наукового дослідження. За цієї причини в подальшому ми даної 

проблеми не будемо торкатися.  

Тут лише зазначимо, що концентрація виробництва дуже тісно 

пов’язана із концентрацією продовольчих  ринків, коефіцієнт кореляції між 
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ними може сягати одиниці. Проте концентрація виробництва в сільському 

господарстві і концентрація ринку сільськогосподарської продукції має не 

такий однозначний зв’язок. Наприклад, якщо підприємство спеціалізується 

на виробництві сільськогосподарської продукції, то воно може виробляти 

великі обсяги рослинницької продукції, але реалізовувати її лише частково, 

оскільки її частина може йти на потреби тваринництва. Якщо ж це холдинг, 

що має у своєму складі комбікормові заводи, то він спрямовує значну 

частину виробленого зерна, іншої рослинної продукції на виробництво 

комбікормів шляхом внутрішньо фірмової реалізації, через внутрішньо 

фірмові ціни, а також через пряму передачу продукції. 

Значне поширення процесу економічної концентрації притаманне 

країнам, де є великі холдингові компанії, оскільки йдеться про концентрацію 

капіталів, на базі яких розвиваються ці виробництва. 

Щоб запобігти негативним наслідкам економічної концентрації 

здійснюється державний контроль за їх розвитком відповідними  органами 

влади. Такий контроль насамперед спрямований на запобігання появи 

монопольних товарних ринків. Він застосовується як в Україні (починаючи із 

1995 року), так і в багатьох зарубіжних країнах світу (Німеччина, 

Словаччина, Росія та ін) [125]. 

Згідно із законодавством Федеративної Республіки Німеччини для 

укладання угоди про злиття (поглинання) суб’єкта господарювання, 

сукупний річний оборот якого перевищуватиме визначену законом суму, 

необхідно спершу повідомити Федеральне картельне відомство. В разі, коли 

передбачається, що таке злиття посилюватиме домінуюче становище на 

ринку суб’єкта господарювання, Федеральне картельне відомство забороняє 

його здійснення.  

У Франції всі проекти, які здатні погіршити конкуренцію (до них 

також входить концентрація та заходи боротьби з нею) можуть бути піддані 

(за запитом міністра економіки) експертизі Ради з конкуренції. На основі 
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висновку Ради можуть видати постанову про скасування, відновлення або 

вжиття заходів щодо задоволення проекту концентрації. 

У країнах з перехідною економікою діють у законодавстві ідентичні 

правові інститути. Відтак у Російській Федерації концентрація підприємств 

здійснюється за попередньою згодою федерального антимонопольного 

органу. За такою згодою за окремих умов здійснюється придбання акцій 

(часток) із правом голосу у статутному капіталі господарського товариства, 

набуття у власність або користування одним господарюючим суб’єктом 

основних виробничих засобів або нематеріальних активів іншого 

господарюючого суб’єкта. У випадку, коли клопотання задоволенні 

відповідним органом і таке задоволення, в решті решт, може призвести до  

посилення домінуючого становища господарюючого суб’єкта та (або) 

обмеження конкуренції – Федеральний антимонопольний орган має право їх 

відхилити (клопотання). Якщо вищезазначені дії можуть призвести до 

виникнення або посилення домінуючого становища господарюючого 

суб’єкта та (або) обмеження конкуренції, особи, які їх здійснюють, 

зобов’язані на вимогу федерального антимонопольного органу у визначені 

ним строки вжити заходів щодо поновлення необхідних умов конкуренції 

[125]. 

Регулювання економічної концентрації суб’єктів господарювання в 

Україні здійснюється органами влади та такими нормативними актами, як 

закон України “Про захист економічної конкуренції” та “Про 

Антимонопольний комітет України”.  

Порушується справа проти суб’єктів господарювання, які 

недотрималися законодавства щодо захисту економічної концентрації, й тим 

самим займають монопольне становище на ринку. Антимонопольний комітет 

України за результатами розгляду справи може прийняти рішення 

примусового поділу такого суб’єкта господарювання, накласти штрафи, 

блокувати цінні папери, тощо. 
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Необхідно також пам’ятати, що за певних обставин суб’єкти 

господарювання зобов’язані брати дозвіл в Антимонопольному комітеті на 

здійснення ресурсно-економічної концентрації.  

Ще на початку 2000-х років на законодавчому рівні були встановлені 

порогові значення показників діяльності суб’єктів господарювання, перехід 

за які вимагав дозволу органами влади на економічну концентрацію. 

Зокрема, це стосується випадку, коли сукупна вартість активів або сукупний 

обсяг реалізації товарів учасників концентрації за останній фінансовий рік, у 

тому числі і за кордоном, перевищує суму 12 млн. євро і при цьому вартість 

(сукупна вартість) активів або обсяг реалізації продукції, в тому числі за 

кордоном, не менше як у двох учасників концентрації перевищує суму, 

еквівалентну 1 млн. євро. Це ж стосується випадку, коли вартість активів або 

обсяг реалізації товарів в Україні хоча б в одного учасника концентрації 

перевищує суму, еквівалентну 1 млн. євро, визначену за курсом 

Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року [59]. 

Оскільки встановлені порогові величини та процедури не 

відповідають потребам сьогодення, Верховною радою України 26 січня 2016 

року був прийнятий Закон України “Про захист економічної конкуренції” 

(щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними 

концентраціями) (реєстраційний номер 2168а від 25.06.2015 р.) із внесенням 

змін й відповідно з підвищеними вартісними показниками. Відтак, в 

сучасних умовах, зазначених Законом, наводиться ряд випадків в яких 

необхідне отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання. 

Зокрема, у випадку, коли сукупна вартість активів або сукупний обсяг 

реалізації товарів учасників концентрації за останній фінансовий рік, у тому 

числі і за кордоном, перевищує суму 30 млн. євро і при цьому вартість 

(сукупна вартість) активів або обсяг реалізації продукції, в тому числі за 

кордоном, не менше як у двох учасників концентрації перевищує суму, 

еквівалентну 4 млн. євро. Це ж стосується випадку, коли вартість активів або 

обсяг реалізації товарів в Україні хоча б в одного учасника концентрації 
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перевищує суму, еквівалентну 8 млн. євро, і при цьому обсяг реалізації 

товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин 

контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує 

суму, еквівалентну 150 млн. євро, визначену за курсом Національного банку 

України, що діяв в останній день фінансового року [61].  

Сучасний агробізнес в Україні переходить у новий етап свого 

розвитку, що пов’язане, перш за все, з тим, що в аграрному секторі активно 

розвиваються ринкові відносини. В результаті, домінуючим трендом стали 

процеси капіталізації сільського господарства, утворення великих формувань 

та складних інтегрованих структур, що поступово формують нову карту 

агробізнесу в Україні. В цих умовах у найбільшій мірі реалізовують свій 

шанс великотоварні самостійні підприємства і холдингові структури, які 

нарощують свій земельний фонд.  

Економічна концентрація у формі холдингів відображається у їх 

складових, до яких відносять: дочірні підприємства і відокремлені підрозділи 

(філії), що є у їх складі. Таке явище супроводжується появою ефекту 

масштабу, але водночас несе в собі загрозу появи складнощів в управлінні. 

Така структура на певному етапі зростання стає не повороткою, не достатньо 

мобільною, що породжує перепони для подальшого розвитку такого суб’єкта 

господарювання. З чисто теоретичної точки зору, підвищення концентрації 

виробництва виправдане, коли збільшення ефекту масштабу покриває втрати 

від ускладнення управління компанією. Урівноваження такого ефекту і 

витрат це є та гранична межа розміру такої структури, перехід за яку 

призводить до зниження ефективності. 

В Україні згідно вітчизняного законодавства монопольним вважається 

становище такого суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товарів 

перевищує 35 %. Вважаємо, що цей норматив для умов агропромислового 

виробництва із великою кількістю суб’єктів господарювання є завищеним, і 

також вимагає диференційованого коригування у розрізі галузей.  
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Зазначена норма монопольного законодавства передбачає лише 

загальне обмеження на частку в ринку окремих суб’єктів господарювання. 

Але з огляду на специфіку сільського господарства, де головним засобом 

виробництва є земля як вагоміший показник концентрації, то логічно було б 

законодавчо ввести і обмеження на розміри аграрних підприємств, зокрема 

передбачити нормативні межі землекористування холдингами 

(агропромисловими структурами). Основним напрямком такого обмеження 

має слугувати площа орендованих земель одним суб’єктом господарювання 

[9].  

Розв’язання цієї надскладної проблеми є надзвичайно важливим, 

оскільки економічна концентрація набуває все більших масштабів: 

створюються нові холдинги відповідно нарощується їх земельний банк, що 

гостро ставить питання раціональних розмірів холдингових структур і 

раціональних розмірів підприємств.  

Визначення раціональних розмірів сільськогосподарських 

підприємств і холдингових структур за площею їх землекористування є 

нагальною потребою для вітчизняного сільського господарства. Державне 

регулювання цього процесу, на нашу думку, створить додаткові реальні 

передумови для його виходу з кризи і, зокрема галузі тваринництва, та 

підвищить рівень економічної й продовольчої безпеки України, а також 

забезпечить підвищення рівня прибутковості сільськогосподарського 

виробництва та зробить його продукцію більш конкурентоспроможною на 

світових ринках. 

Більш детально дане витання буде нами розглянуто у подальшому 

викладі. 

Узагальнюючи сказане, ще раз наголосимо, що процес економічної 

концентрації з економічної точки зору є явищем корисним, яке спроможне 

забезпечити значне підвищення ефективності діяльності підприємства, 

зниження виробничих витрат, вихід на нові ринки та ін. Таке забезпечення 

значних переваг у конкурентній боротьбі досягається шляхом координації 
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зусиль на відповідному напрямку діяльності. Але даний процес може набути 

й небезпечного характеру, оскільки створює умови для виникнення суб’єктів 

господарювання, що займатимуть монопольне становище на ринку, яке в 

свою чергу призводить до негативних наслідків. 

 

 

1.3. Взаємозв’язок концентрації виробництва зі спеціалізацією 

підприємств та його теоретико-прикладний аналіз 

 

Концентрація і спеціалізація виробництва суб’єктів господарювання є 

важливими економічними процесами в системі ведення господарства в 

агропромисловому комплексі. Вужча спеціалізація товаровиробників 

дозволяє зосередити обмежені ресурси господарств на виробництві одного 

або декількох видів технологічно поєднаних продуктів, і водночас 

організувати його в більших масштабах. Таким чином,  ці два процеси 

взаємопов’язані і взаємозумовлені, що є одним із вагомих чинників 

раціональної організації виробництва і зростання рентабельності аграрних 

підприємств. 

Є всі підстави також вважати, що між рівнем концентрації певної 

галузі аграрного підприємства  і рівнем його спеціалізації на продукції цієї 

галузі є тісний взаємозв’язок. В загальному він може бути описаний такою 

тенденцією: чим вищий рівень концентрації певної галузі, тим вищий рівень 

спеціалізації підприємства та виробництва її продукції. Ми тут наголошуємо, 

що це лише загальна тенденція, від якої можуть бути істотні відхилення 

через певні причини. Скажімо, підприємство може досягати великих обсягів 

виробництва, наприклад молока, мати велику кількість поголів’я корів, але 

водночас, питома вага виручки від реалізації цієї продукції на підприємстві 

може бути відносно невеликою через те, що воно має великі розміри і 

досягає значних обсягів виробництва та продажу інших видів продукції. І 

навпаки, підприємство може мати відносно невелике поголів’я корів, але 
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через високу їх  щільність та відносно малу площу земельних угідь це 

підприємство може досягти високої питомої ваги виручки від реалізації 

молока, тобто бути спеціалізованим. Як бачимо, проблема концентрації і 

спеціалізації виробництва є достатньо складною, взаємопов’язаною і вимагає 

детального дослідження. 

Перш ніж його здійснити і досягти об’єктивних результатів 

дослідження в даному аспекті важливо витримати науковий підхід до 

визначення спеціалізації чи виробничого напрямку підприємств за 

показником структури грошової виручки.  

В цьому контексті насамперед зазначимо, що в літературі не має 

чіткого розмежування між вживанням понять “виробничий напрям” і 

“спеціалізація” підприємства. Ми розглядаємо ці два поняття як самостійні, 

виходячи із того місця і ролі, які займає та чи інша галузь в економіці 

підприємства. В цьому зв’язку важливо здійснити градацію розміру галузей 

за даним критерієм. На основі аналізу фактичного матеріалу по багатьох 

підприємствах за показником структури грошової виручки ми прийшли 

висновку, що доцільно використовувати таку шкалу градації розміру галузей: 

 підсобні галузі, тобто такі, продукція яких виробляється для 

внутрішньогосподарських потреб і не набуває товарної форми; 

 дрібні галузі, частка яких в структурі грошової виручки 

підприємства становить до 5 %; 

 малі галузі з часткою в структурі грошової виручки від 5 до 10 %; 

 додаткові галузі, коли така частка перебуває в межах 10-19 %; 

 головні галузі з часткою грошової виручки 20 і більше відсотків. 

Вважаємо обґрунтованою точку зору, згідно з якою виробничий 

напрям підприємства формують додаткові і головні галузі аграрного 

підприємства і що назву такого напрямку доцільно формулювати саме з 

числа названих галузей, які за питомою вагою займають перших три місця в 
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ранжируваному ряді структури грошової виручки, побудованому за спадним 

принципом [10, с.632]. 

Якщо серед усіх товарних галузей підприємства є лише, скажімо, дві 

галузі, що відповідають  критеріям додаткових і головних галузей, то 

виробничий напрям слід формувати лише за такими двома галузями. 

Спеціалізацію підприємства формують лише головні галузі, які 

займають домінуюче становище в економіці підприємства, а отже, і в 

структурі грошової виручки. Прийнято вважати, що в разі, коли на 

підприємстві певна галузь займає 90 і більше відсотків у структурі грошової 

виручки, то воно є вузькоспеціалізованим, якщо ж галузь займає 50 і більше 

відсотків, то підприємство спеціалізується саме на такій одній галузі. 

Підприємство спеціалізується на двох галузях, якщо їх сумарна частка в 

структурі грошової виручки становить 67 % і більше, але при цьому кожна з 

галузей займає не менше 25 % в структурі грошової виручки. І нарешті, 

підприємство спеціалізується на трьох галузях, якщо їх сумарна частка 

становить 75 і більше відсотків, а кожна з таких галузей займає не менше 

20% [10, с. 634]. 

На основі викладеного є підстави здійснити таке розмежування у 

використанні понять “виробничий напрям” і “спеціалізація” підприємства. 

Зокрема, поняття спеціалізація підприємства використовується тоді, коли на 

основі розрахованої структури грошової виручки є змога ідентифікувати 

підприємство за означеними критеріями або як вузькоспеціалізоване, або 

спеціалізоване на двох чи на трьох галузях. Якщо така ідентифікація 

неможлива, то слід вживати поняття виробничий напрям підприємства, 

визначений за раніше викладеним методичним підходом. 

Дослідження впливу розміру галузей на їх місце та роль в економіці 

підприємства нами здійснено на прикладі окремих  підприємств Київської 

області (табл. 1.2).  
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Таблиця 1.2 

Групування підприємств окремих районів Київської області за 

розміром  їх галузей, 2014  
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Підприємства, що мають дрібні галузі 

65 202 3 301,7 1,67 2506,3 120,4 -69,85 -27,87 -23,15 2,12 371,57 

Підприємства, що мають малі галузі 

58 101 1,7 1362,3 7,33 2459,4 553,9 -71,67 -29,14 -5,26 8,08 1434,00 

Підприємства, що мають додаткові галузі 

55 122 2,2 2011,8 13,96 2143,9 938,4 144,72 67,51 7,19 13,74 1867,04 

Підприємства, що мають головні галузі 

76 123 1,6 5571,7 39,58 1883,5 2958,1 649,90 345,04 11,66 37,70 4921,84 

 Богуславський, Миронівський, Кагарлицький, Білоцерківський, Рокитнянський, 

Таращанський райони 

Джерело: Побудовано автором на основі власних розрахунків 

За результатами отриманого дослідження виявлено, що підприємства, 

які є меншими за розмірами, не дозволяють собі розвивати галузі, що є 

меншими за розміром (дрібні і малі), тому в них домінують головні і 

додаткові галузі.  Як правило, дрібні галузі мають можливість розвивати 

підприємства великі за розміром земельної площі, в той час коли 

підприємства, які роблять акцент на основні галузі, мають меншу земельну 

площу, використовуючи її головним чином для забезпечення функціонування 

головної галузі. Результати такого дослідження також показали, що малі та 

дрібні галузі є мало ефективними, принісши збиток в розмірі 27,87 та 29,14 

грн/га, тоді як додаткові та головні галузі принесли прибуток в розмірі 67,51 
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та 345,04 грн/га. Аналогічну тенденцію має і такий показник ролі галузі в 

економіці підприємства, як рентабельність продажу – від -23,15% у дрібних 

галузях до 11,66% у головних. 

Особливу увагу привертають показники місця різних за розміром 

галузей в економіці підприємства. Як видно з даних табл.1.2, частка витрат 

дрібних і малих галузей в загальних витратах підприємства (відповідно 2,12 і 

8,08%) перевищує частку цих витрат в структурі грошової виручки (1,67 і 

7,33%), чим і зумовлюється їх збитковість. Для додаткових і головних 

галузей характерне протилежне співвідношення цих показників, а саме: 13,74 

і 37,7% проти 13,96 і 39,58%. Тобто, в економіці підприємства місце дрібних 

і малих галузей через їх неефективність завищується порівняно з їх роллю і 

вкладом в розвиток таких підприємств. І навпаки, роль додаткових і 

особливо головних галузей стає вирішальною у зміцненні економіки 

суб’єктів господарювання.  

Однією із найбільш важливих умов формування далеко не однакової 

ролі в економіці підприємств різних за розміром галузей став фактор 

концентрації. В даному контексті економічний інтерес представляє 

своєрідний рух показників концентрації – обсягу продажу на одне 

підприємство і обсягу витрат на одне підприємство,  одержаних від дрібних, 

малих, додаткових і головних галузей. Якщо середню виручку від дрібної 

галузі по підприємствах взяти за 100% (301,7 тис. грн), то середня виручка 

від малої галузі більша у 4,5 рази, додаткової – у 6,7 рази і головної – у 18,5 

рази (5571,7 тис. грн). В той же час зростання концентрації за показником 

витрат відбувається меншими темпами: операційні витрати в середньому 

зросли порівняно з таким показником на одну дрібну галузь у 3,86 рази, на 

одну додаткову – в 5 разів і головну – в 13,2 рази. 

Такий своєрідний рух досліджуваних показників концентрації і 

зумовив, з одного боку, зменшення збитковості малих галузей порівняно з 

дрібними, а з іншого – прибутковість додаткових галузей і помітно вищу 

рентабельність головних. 
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Для більш детального дослідження впливу концентрації на місце і 

роль галузі для економіки підприємства нами здійснено комбінаційне 

групування з виокремленням підгруп по кожній з виділених за критерієм 

розміру галузей. Підгрупи формувалися за показником одержаної від 

відповідної галузі грошової виручки (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Групування підприємств окремих районів Київської області за 

розміром їх грошової виручки в розрізі дрібних, малих, додаткових і 

головних галузей, 2014 р.  
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Підприємства, що мають дрібні галузі 

до300 128 87,90 0,64 2120,76 41,45 -42,61 -20,09 -48,47 

Від 301 до 500 35  385,36 2,34 2377,89 162,06 -106,79 -44,91 -27,71 

501 і більше 39 928,42 2,75 3886,81 238,86 -126,09 -32,44 -13,58 

Підприємства, що мають малі галузі 

До 600 28 357,76 6,56 988,51 361,92 -7,18 -7,27 -2,01 

Від 601 до 800 15 675,09 6,51 1546,61 436,49 -84,58 -54,69 -12,53 

Більше 801 58 2025,04 7,49 3405,58 594,62 -99,46 -29,21 -4,91 

Підприємства, що мають додаткові галузі 

До 900 33 590,31 12,88 916,61 644,01 8,15 8,90 1,38 

Від 901 до1800 32 1238,30 13,74 1516,01 816,82 69,22 45,66 5,59 

Більше 1801 57 3268,93 14,13 3206,85 1019,36 266,18 83,00 8,14 
Підприємства, що мають головні галузі 

До 2000 31 969,90 29,09 648,13 1496,47 130,92 201,99 13,50 
Від 2001 до 

5000 54 3417,29 28,98 1735,03 1969,58 483,22 278,51 14,14 

Більше 5001 38 12387,47 47,48 3102,39 3992,89 1310,15 422,30 10,58 

Джерело: Побудовано автором на основі власних розрахунків 

За результатами дослідження методом аналітичних групувань можемо 

зробити такі узагальнення. У групах підприємств з дрібними та малими 

галузями є підгрупи галузей з майже однаковим рівнем концентрації 

виробництва (обсягом продажу продукції): відповідно у другій підгрупі 
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першої групи (дрібні галузі) цей показник становить 385,36 тис. грн, а в 

першій підгрупі другої групи  (малі галузі) 357,76 тис. грн. 

Проте результат функціонування цих підгруп галузей істотно 

відрізняється за ключовими показниками їх ролі в економіці підприємств. 

Дрібні галузі порівняно з малими за однакової концентрації виробництва 

приносять значно більший збиток на одиницю земельної площі (майже 45 

грн/га) за високого рівня збитковості продажу (-27,1 %), тоді як у малих 

галузях ці показники значно менші – відповідно – 7,27 грн/га і – 2,01 %. 

Найбільш імовірною причиною меншої збитковості малих галузей 

порівняно з дрібними за однакових масштабів виробництва є та обставина, 

що менеджмент підприємств значно менше приділяє уваги розвитку дрібних 

галузей (їх частка в структурі грошової виручки становить лише 2,34 %) 

через їх незначну роль в економіці підприємств. Увага до малих галузей з 

боку менеджменту дещо вища, адже їх частка в структурі грошової виручки 

складає 6,56 %, тому і збитковість їх істотно знижується. 

Обґрунтованість даного узагальнення істотно посилюється за 

порівняння ефективності функціонування дрібних галузей з вищим рівнем 

концентрації (третя підгрупа підприємств першої групи – 928,42 тис. грн 

обсяг продажу), з ефективністю головних галузей (перша підгрупа 

підприємств першої групи), що мають майже такий же рівень концентрації 

виробництва – 969,9 тис. грн. Якщо зазначені дрібні для підприємств галузі є 

збитковими, то такі ж за розміром виробництва головні галузі є 

прибутковими з рентабельністю продажу 13,5 % і масою прибутку на 1 га 

202 грн. 

Причина цього явища знову ж таки криється у різній значущості 

(ролі) галузей – дрібних і головних – в економіці підприємств. Якщо дрібні 

галузі у зазначеній третій підгрупі в структурі грошової виручки займають 

лише 2,75%, то такі ж за  концентрацією виробництва головні галузі 

займають у такій структурі 29,09%, тобто відіграють істотну роль в економіці 

підприємства, тому і менеджмент для їх розвитку приділяє основну увагу.  
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Наближено спостерігається така ж тенденція і між малими галузями 

(друга підгрупа другої групи) і додатковими галузями (перша підгрупа 

третьої групи), в яких обсяг грошової виручки відповідно складає 675,09 тис. 

грн та 590,31 тис. грн, тобто за цим показником концентрації вони 

відрізняються не істотно. Але через різну роль даних галузей в економіці 

підприємств фінансовий результат від них протилежний – малі галузі 

принесли збиток в сумі 54,69 грн/га, а додаткові – прибуток –  8,90 грн/га. Як 

і очікувалося, за розміром цих галузей в структурі грошової виручки 

підприємства вони істотно відрізняються, займаючи відповідно 6,54 і 12,88% 

[134]. 

За результатами цієї частини дослідження можемо зробити такий 

важливий узагальнюючий висновок: на ефективність галузі впливає не лише 

рівень концентрації виробництва, а й істотний вплив на неї справляє статус 

галузі за критерієм її місця і ролі в економіці підприємства.  

Крім викладеного, важливим аспектом наукового підходу до 

визначення спеціалізації чи виробничого напрямку підприємства і 

дослідження взаємозв’язку з концентрацією виробництва є ціновий аспект. 

Йдеться про те, яку саме ціну обгрунтованіше використовувати при 

розрахунку структури грошової виручки підприємства.  

Нами доведено, що статус галузі впливає на ефективність її 

функціонування та на ставлення до неї з боку керівників. Тому, з цієї точки 

зору, нам важливо знати реальний статус галузі, який складається на 

підприємстві,  використовуючи ціновий фактор. Скажімо, якщо галузь по 

статусу є дрібною й відповідно від неї очікується нижчий економічний ефект, 

але якщо ця галузь згідно постійних цін відноситься, скажімо до вищого 

рангу – тоді ця галузь повинна забезпечувати нам вищу ефективність.  

Фактично, в даний час структуру грошової виручки, а отже 

спеціалізацію підприємства, чи його виробничий напрямок визначають за 

фактичними цінами продажу реалізованої продукції. В даному випадку 

розрахована таким чином структура грошової виручки, з одного боку, має ту 
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перевагу, що враховує сучасний рівень цін, але з іншого боку вона має 

серйозну ваду. Це зумовлено тим, що структура грошової виручки може 

істотно змінюватися за сталих обсягів продажу окремих видів продукції в 

натуральному вимірі. Причина – волативність цін реалізації. Цю тезу є 

можливість підтвердити на мезо-рівні, дослідивши співвідношення продукції 

рослинництва і тваринництва в загальному обсязі сільськогосподарської 

продукції, визначене за порівняльними (постійними) цінами 2005 та 2010 

років, які істотно відрізняються за своїм рівнем. 

Адже постійні ціни встановлюються відповідно до динаміки цін 

реалізації. Оскільки темпи зростання цін на різні продукти не однакові, то 

відповідно формуються постійні ціни із неоднаковим темпом зміни. 

Наприклад, постійна ціна на молоко у 2010 році порівняно із 2005 роком 

підвищена на 238%, тоді як на зерно – на 253 %. В результаті впливу 

цінового фактора можуть істотно змінюватись великі агреговані показники 

стану розвитку сільського господарства, зокрема відсоткове співвідношення 

між продукцією рослинництва і продукцією тваринництва.  Що ж стосується 

рівня підприємств, то за цієї причини одні і ті ж галузі за незмінних обсягів 

продажу продукції у натуральному виразі можуть перейти в розряд нижчих 

або вищих в ієрархічному ряді за їх розміром і оцінкою ролі в економіці 

підприємства.  

Прийнято вважати, що ступінь розвитку сільського господарства в 

цілому по країні значною мірою характеризується цим агрегованим 

показником за такого трактування: чим більша частка тваринницької 

продукції в загальному обсязі виробленої сільськогосподарської продукції, 

тим вищий ступінь збалансованості розвитку сільського господарства, і 

навпаки. 

В даному випадку, ціновий фактор, про який йшлося, може істотно 

вплинути на висновок щодо оцінювання ступеня розвитку сільського 

господарства, його збалансованості. Щоб переконатися в цьому, простежимо 
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вплив зміни  постійних цін на частку продукції рослинництва і тваринництва 

у загальній валовій продукції сільського господарства України  (таблиця1.4). 

На основі наведеної інформації, визначимо  вплив цінового фактора 

на зміну досліджуваного агрегованого параметру за всіма категоріями 

господарств (таблиця 1.4).  

На основі одержаних результатів можемо констатувати, що у 1990 

році за цінами 2005 року частка продукції тваринництва перевищувала 

частку продукції рослинництва, тоді як за постійними цінами 2010 року 

спостерігається протилежна ситуація: частка продукції рослинництва 

перевищує частку продукції тваринництва.  І тим самим є підстави змінювати 

висновок про ступінь розвитку сільського господарства, хоча реально фізичні 

обсяги виробництва окремих видів продукції в досліджуваних роках бралися 

незмінними.   

Таблиця.1.4 

Валова продукція сільського господарства за всіма категоріями 

господарств, 1990-2010 роки за постійними цінами відповідних 

років, млн. грн* 

У постійних  цінах 2005 

року 
1990 1995 2000 2005 2009 2010 

Валова продукція, всього 145874,9 94794,8 77889,4 92585,6 102092,6 100536,2 

у тому числі продукція 

рослинництва 
66559,7 49370,7 43573 53975,6 61544,6 58677,6 

продукція тваринництва 79315,2 45424,1 34316,4 38610 40548 41858,6 

       

У постійних цінах 2010 

року 
1990 1995 2000 2005 2009 2010 

Валова продукція, всього 282774,2 183890,3 151022,2 179605,8 197935,9 194886,5 

у тому числі продукція 

рослинництва 
145502 106329,6 92838,9 114479,9 129908,3 124554,1 

продукція тваринництва 137272,2 77560,7 58183,3 65125,9 68027,6 70332,4 

* Дослідження здійснено закінчуючи 2010 р. у зв’язку з тим, що в наступні роки (2011-

2014) валова продукція сільського господарства не визначалася за постійними цінами 2005 року. 

Джерело: Сільське господарство України 2012/Стат. зб. - .К., - С. 43. 

Концентрація впливає на спеціалізацію за двома напрямками: 

1) завдяки збільшенню обсягу виробництва продукції певного виду; 
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2) завдяки зміні цінового фактору на такий вид продукції. 

Варто сказати, що в період з 1990-2010 роки, частка продукції 

рослинництва у валовій продукції сільського господарства України у 

постійних цінах 2010 року постійно збільшувалась і у 2013 році становила 

69,6%, тоді як у 1990 році – 51,5%. Відповідно частка продукції 

тваринництва зменшувалася і становила у 2013 році 30,4%, а у 1990 р. – 

48,5%. Ці дані свідчать про посилення розбалансованості розвитку сільського 

господарства країни і необхідність вжиття дієвих заходів щодо 

стимулювання розвитку тваринництва.  

Таблиця.1.5 

Відмінності між рухом питомих ваг продукції рослинництва і 

тваринництва за постійними цінами відповідних років, 1990-2010 роки 

Показник 
Рік 

1990 1995 2000 2005 2009 2010 

Питома вага продукції 

рослинництва у валовій, за 

постійними цінами 2005 року,% 

45,6 52,1 55,9 58,3 60,3 58,4 

за постійними цінами 2010 року, 

% 
51,5 57,8 61,5 63,7 65,6 63,9 

Питома вага продукції 

тваринництва у валовій, за 

постійними цінами 2005 року, % 

54,4 47,9 44,1 41,7 39,7 41,6 

за постійними цінами 2010 року, 

% 
48,5 42,2 38,5 36,3 34,4 36,1 

Цінова різниця в частці продукції  

рослинництва, % 
5,8 5,7 5,5 5,4 5,3 5,5 

Цінова різниця у частці продукції 

тваринництва, % 
-5,8 -5,7 -5,5 -5,4 -5,3 -5,5 

Джерело: Розраховано автором на основі статистичних даних 

В умовах впливу цінового фактору на структуру 

сільськогосподарської продукції для одержання об’єктивної картини 

формування виробничого напрямку підприємства (його спеціалізацію), 

доцільно визначати структуру грошової виручки не лише у поточних цінах 

реалізації, а й у постійних цінах. Важливість такого підходу може бути 

підтверджена на прикладі підприємства ФГ «Широкоступ»  Кагарлицького 

району. Дані табл.1.6 показують, як змінюються структура товарної 
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продукції з урахуванням постійних цін 2010 року та поточних реалізаційних 

цін на підприємстві.  

За досліджувані роки, по абсолютній більшості продукції має місце в 

більшій мірі або меншій мірі відхилення у питомих вагах галузей в структурі 

товарної продукції. Особливо істотно такі відмінності спостерігаються у 2013 

році, зокрема на прикладі озимої пшениці, де різниця у питомих вагах галузі 

в структурі товарної продукції за цінами реалізації та порівняльними цінами 

становить 2,6 п. п. та цукрових буряків, різниця в частці яких також дорівнює 

2,6 п. п. 

Таблиця.1.6 

Структура товарної продукції рослинництва і тваринництва  

ФГ "Широкоступ", 2013-2014  роки 

№ Вид товарної  продукції 

2013 рік 2014 рік 
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1 Пшениця озима 3344,8 18,5 2141,8 15,9 2526,4 16,3 2701,2 14,5 

2 Жито - - - - 77,3 0,5 17,2 0,1 

3 Гречка 96,7 0,5 76,9 0,6 158,5 1,0 84,1 0,5 

4 Кукурудза на зерно 5803,4 32,1 4028,4 29,9 3530 22,8 5171,5 27,8 

5 Ячмінь ярий 127,1 0,7 98,1 0,7 500,2 3,2 783,7 4,2 

6 Овес 0,5 0,0 0,3 0,0 51,8 0,3 65,1 0,3 

7 Соняшник 3748,8 20,7 2905,2 21,6 3120,3 20,2 3794,2 20,4 

8 Соя 2637,6 14,6 1746,7 13,0 4095,5 26,5 2398,3 12,9 

9 Цукрові буряки 1027,3 5,7 1120,2 8,3 256 1,7 520,6 2,8 

10 Інша продукція 163,4 0,9 164,1 1,2 207,1 1,41 1555 8,4 

11 Молоко 797,6 4,4 836,2 6,2 862,4 5,6 1425,1 7,7 

12 Інша продукція тваринництва 178,2 1,0 178,2 1,3 31 0,2 31,0 0,2 

13 
Послуги в сільському 

господарстві 
169,0 0,9 169,0 1,3 56,8 0,4 56,8 0,3 

14 Усього 18094,4 100,0 13465,2 100 15473,3 100 18603,8 100 

Джерело: Розраховано автором на основі статистичних звітів підприємства. 

Відхилення більш істотно проявляється у 2014 році, зокрема по сої – 

13,6 п. п, кукурудзі – на 5п.п, що є підтвердженням вище викладеного щодо 

зміни статусу та ролі галузей підприємства. На прикладі сої у 2014  році з 
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врахуванням поточних та порівняльних цін 2010 року відбулися зміни в 

структурі грошової виручки, галузь змінила статус, була головна а стала 

додатковою. Молочна галузь у 2013 році, із врахуванням вказаних цін, також 

змінила статус, була дрібна, а стала малою, а от кукурудза у 2014 році 

істотно підвищила свою роль (значущість) в економіці підприємства як 

головна галузь. 

Визначимо коефіцієнт концентрації (зосередження) галузей за 

відомою формулою: 

 

,
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де Пві – питома вага і-ої галузі в структурі товарної продукції сільського 

господарства; Nі – порядковий номер і-ої галузі в ранговому ряді (табл.1.7). 

Таблиця.1.7 

Динаміка  рівня спеціалізації   ФГ "Широкоступ", 

 2012-2014 роки 

Показник 
Рік Середнє  

значення 2012 2013 2014 

Коефіцієнт концентрації 

(зосередження) товарного 

виробництва (Кз.)за 

фактичними цінами 

0,1949 

 

0,2197 

 

0,2054 

 

0,2067 

 

% 100 112,7 105,4 x 

Коефіцієнт концентрації 

(зосередження ) товарного 

виробництва, розрахований на 

основі постійних цін 2010 

року 

0,1639 0,2037 0,1715 0,1797 

% 100 124,3 104,6 x 

Джерело: Розраховано автором на основі статистичної звітності ФГ 

«Широкоступ». 

Отже, із одержаних результатів видно, що підприємство є 

багатогалузевим, про що свідчить коефіцієнт концентрації (зосередження) 

товарного виробництва (Кз.), який не перевищує 0,20 (крім 2013 року). 

Динаміка зміни даного коефіцієнта незначна і має низький рівень коливання. 
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Тому можемо стверджувати, що підприємство не підвищує рівень 

концентрації (зосередження) галузей. Якщо розглядати зміну даного 

коефіцієнта з урахуванням цінового фактора, то різниця між ними за три 

роки склала 2 %. Якщо враховувати постійні ціни, то Кз у 2013 році по 

відношенню до 2012 року збільшився на 24,3 %, тоді як за фактичними 

цінами даний показник збільшився на 12,7 %. Тобто підтверджується вище 

викладена думка щодо істотного впливу цінового фактору. 

Кз, розрахований на основі постійних цін, показує нищий рівень 

концентрації (зосередження) галузей порівняно із фактичними даними, що 

нівелює ринкове коливання ціни, тобто різниця між Кз за розрахованими 

даними на основі постійних цін та на основі фактичних даних показує те, що 

підприємство більше вирощувало культури та виробляло ту продукцію, ріст 

ціни якої мав тенденцію до збільшення. 

Таким чином, завдяки дії цінового фактору змінюється наше уявлення  

про коефіцієнт концентрації (зосередження) галузей з тенденцією до 

поглиблення, хоча фактично, реальних змін не відбулося. Наприклад, у 2012 

році завдяки дії цінового фактору Кз з урахуванням постійних цін зменшився 

на 16 (п.п) % порівняно із Кз товарного виробництва, розрахованого за 

фактичними цінами, у 2013 р. – на 7,3 п. п, а у 2014 році – на 16,5 п. п. 

відповідно. 

Тепер здійснимо теоретико-прикладний аналіз взаємозв’язку 

концентрації виробництва певних видів продукції зі спеціалізацією 

підприємств на такому виробництві за допомогою розрахунково-

конструктивного методу. 

На сьогодні абсолютна більшість аграрних підприємств, крім 

вузькоспеціалізованих, виробляють кілька видів продукції, тобто мають 

певну галузеву структуру. Розрахувавши структуру товарної продукції 

певного підприємства, ми можемо простежити, яка питома вага окремих 

видів продукції в загальному обсязі товарної продукції і виокремити ті галузі, 
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які займають найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції за n-ого 

рівня обсягу виробництва. 

Але важливо брати до уваги, що обсяги виробництва і реалізації 

окремих видів продукції по роках можуть змінюватися на фоні волатильності 

цін реалізації. Тому важливо дослідити, яким чином і наскільки може 

змінюватися частка галузі в структурі грошової виручки під впливом цих 

обставин, а отже, і її місце у формуванні спеціалізації чи виробничого 

напрямку підприємства. 

В цілях аналізу розглянемо три випадки: 

1) в разі зростання обсягу продажу продукції галузі на 1% за сталих 

цін і обсягів продажу по інших товарних галузях; 

2) за зростання ціни реалізації продукції на 1% за сталих інших умов; 

3) за умов зменшення обсягу продажу на 1% і сталих цін та обсягу 

продажу продукції по інших товарних галузях. 

Наприклад, підприємство спеціалізується на виробництві цукрового 

буряку (обсяг виробництва як показник концентрації становить 200 тис. ц./га, 

ціна реалізації – 40грн/ц, виручка 4000 тис. грн), зерна пшениці (обсяг 

виробництва 80 тис. ц/га, ціна реалізації – 130 грн, виручка 10400 тис. грн) та 

молока (обсяг виробництва 20 тис. ц, ціна реалізації – 350 грн, виручка 7000 

тис. грн). Таким чином, базова структура грошової виручки підприємства 

така: цукровий буряк займає 31,496 %, зерно пшениці – 40,945 %, молоко – 

27,559 %. 

В разі, коли зростає концентрація виробництва цукрового буряку і 

збільшується обсяг його продажу на 1%, виручка від його реалізації 

становитиме 8080 тис. грн (200000*1,01*40),  а частка в структурі 

збільшиться на 0,215 п.п. і дорівнюватиме 31,711 %. Таким чином, 1% 

приросту обсягу продажу приніс 0,215% приросту частки в структурі 

товарної продукції. За зростання концентрації виробництва продажу зерна на 

1%, за однакових інших умов, частка в структурі товарної продукції 

збільшиться на 0,24 п. п. і становитиме 41,185 %. І останній випадок, коли 
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зросте обсяг продажу молока на 1 %, його частка в структурі ТП збільшиться 

до 27,758 %, або на 0,199 п. п. Тобто, кожний відсоток зростання обсягу 

продажу по окремих галузях, що займають не однакову питому вагу в 

структурі товарної продукції, приносить різний приріст частки даної галузі в 

такій структурі. Це пов’язане з тим, що чим менша частка галузі в структурі 

товарної продукції, зростання обсягу її виробництва приносить і меншу 

частку приросту такої частки.  

Ми переконалися в тому, що обсяги приросту продажу продукції є 

взаємопов’язаними з їх частками приросту в структурі грошової виручки. 

Тепер, важливо цей взаємозв’язок представити в кінцевому вираженні. Для 

цього визначимо, скільки припадає відсотків приросту частки галузі в 

структурі грошової виручки, зумовленої зростанням обсягу продажу, на 1% 

фактичної частки галузі в структурі грошової виручки. Скажімо, такий 

приріст частки цукрового буряку становитиме 0,00682 п. п.  (0,215:31,496), 

зерна 0,0060 п. п. (0,246:40,945), молока 0,0072 п. п. (0,199:27,559). Одержані 

дані дають змогу сформулювати таку закономірність: чим вища питома вага 

даної галузі в структурі товарної продукції, тим менший приріст частки цієї 

галузі в такій структурі приноситиме кожен відсоток приросту реалізації 

даної продукції. 

Розглянемо інший випадок, коли будемо збільшувати ціну реалізації 

на 1% за тих же обсягів продажу продукції.  

За результатами здійснених розрахунків встановлено, що кожний 1% 

зростання ціни продажу дає абсолютно аналогічні результати, що й за 

зростання обсягу продажу на 1%. Наприклад, за збільшення на 1% ціни 

реалізації  цукрового буряку, його частка в структурі грошової виручки 

становитиме 31,711% (200000*(40*1,01)). Таким чином, за зміни ціни 

реалізації на 1% за інших однакових умов ми отримуємо аналогічні 

результати зміни частки галузі в структурі грошової виручки, що і за 

збільшення обсягу її виробництва на 1%. 
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Розглянемо наступний варіант, коли спостерігається деконцентрація 

(спад) виробництва, тобто за умови зменшення обсягу продажу на 1% 

певного виду продукції за сталих цін та обсягу продажу продукції по інших 

товарних галузях. З’ясовано, що в разі, коли обсяг продажу цукрового буряку 

зменшиться на 1%, то грошова виручка становитиме 200000*0,99*40 = 

7920000 грн, частка в структурі дорівнюватиме 31,2796% 

[(7920000/25320000)*100], або зменшиться на 0,216% (31,2796-31,496). Якщо 

зменшиться обсяг продажу зерна на 1%, то частка в структурі грошової 

виручки зерна  зменшиться на 0,243%, або становитиме 40,702%. І за 

останнім видом продукції, якщо зменшується обсяг продажу молока, його 

частка в структурі грошової виручки зменшиться на 0,200%, і становитиме 

тепер 27,359%. Отже, спостерігається протилежна закономірність, що й за 

збільшення обсягу продажу на 1%. 

Таким чином, із одержаних результатів можемо зробити такі 

узагальнюючі висновки:  

 чим більша частка галузі в структурі грошової виручки, тим 

вищий буде приріст цієї частки за зростання продажу на 1% за умови 

незмінного обсягу продажу і цін по інших товарних галузях; 

 чим менша частка галузі в структурі грошової виручки, тим 

менший її приріст зі збільшенням обсягу продажу на 1% в розрахунку на 

кожний відсоток такої частки; 

 аналогічна закономірність спостерігається за зростання ціни 

реалізації на 1%; 

 в разі зниження обсягу продажу продукції певної галузі на 1% за 

умови незмінних обсягів продажу і цін по інших товарних галузях, тоді 

чим більша частка галузі в структурі товарної продукції, тим більший 

матиме спад частки такої галузі в структурі грошової виручки.  

Тепер стає очевидним, що однакові обсяги виробництва певного виду 

продукції (показник концентрації) можуть займати різну питому вагу в 

структурі товарної продукції в різних підприємствах (показник спеціалізації). 
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Цей висновок набуває актуальності, оскільки інші галузі можуть бути більш 

або менш високотоварними. Варто зауважити, що це є багатоваріантний 

взаємозв’язок, але він існує, і ми в цьому переконаємося в наступних 

розділах роботи. В даному контексті центральним питанням дослідження має 

стати виявлення зв’язку між концентрацією галузі, її місцем і роллю в  

економіці підприємства та статусом в ієрархії його галузей. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Проведене дослідження і отримані на його основі результати 

спрямовані на теоретичне узагальнення і нове рішення наукового завдання, 

що полягає в науковому удосконаленні обґрунтуванні напрямів концентрації. 

На підставі проведеного дослідження сформульовані такі теоретичні та 

практичні висновки: 

1. Концентрація – це процес зосередження засобів виробництва, 

землі й трудових ресурсів та обсягів виробництва продукції на одному й тому 

самому підприємстві з метою підвищення ефективності його діяльності. Це – 

процес динамічний і є об'єктивною закономірністю розвитку 

сільськогосподарського виробництва, якісна зміна якого обумовлюється 

розвитком наукового техніко-технологічного прогресу. Кожному рівню 

розвитку продуктивних сил і організації виробництва відповідають певні 

рівні концентрації виробництва. 

2. Залежно від способу формування концентрації доцільно 

виокремити такі її види: концентрацію виробництва, економічну 

концентрацію, ресурсно-економічну та ринкову концентрацію. Залежно від 

характеру розвитку концентрації виробництва нами виділено такі її форми: 

інтенсивну, екстенсивну та поглинально-злиттєву. В свою чергу, інтенсивна 

форма концентрації може бути односпекторною та векртикально-

інтенсивною; екстенсивна – односпекторною та вертикально-екстенсивною, 

поглинальна – інтенсивно-екстенсивною, екстенсивно-інтенсивною та 
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зрівноваженою. Виокремлення видів і форм вияву концентрації виробництва 

дає змогу здійснити поглиблений її аналіз в напрямі оцінювання 

ефективності цього процесу і обґрунтування заходів з її підвищення. 

3. Вважаємо, що економічну концентрацію доцільно трактувати так: 

це реальна можливість здійснення вирішального впливу однієї або декількох 

пов’язаних юридичних (фізичних) осіб на господарську діяльність інших 

суб’єктів господарювання чи їх частин. Економічна концентрація, на наш 

погляд, має дві форми вияву: корпоративно-управлінську та владно-

управлінську. Корпоративно-управлінська економічна концентрація 

здійснюється завдяки контролю за діяльністю юридично-самостійних 

суб’єктів господарювання через володіння чи одержання в управління їх 

корпоративних пакетів акцій (паїв), що забезпечують 50 і більше відсотків 

голосів у вищому органі управління таких суб’єктів. Під владно-

управлінською розуміємо таку, що здійснюється через управлінський 

контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, коли керівництво (голова, 

заступники) спостережної ради, інших наглядових органів одного такого 

суб’єкта водночас обіймають аналогічні посади в інших суб’єктах 

господарювання. 

4. В Україні сформувалася специфічна форма вияву економічної 

концентрації – “квазіекономічна концентрація”. ЇЇ виникнення спричинене 

появою великих господарських структур – квазіхолдингів.  Оскільки, 

квазіхолдинги перебувають за межами правового поля і без відповідної 

організаційно-правової перебудови не мають права на існування, так і 

квазіекномічна концентрація як окремий вид економічної концентрації не має 

права на існування, хоча реально вона існує. 

5. Економічна концентрація з економічної точки зору є явищем 

корисним, бо спроможне забезпечити значне підвищення ефективності 

діяльності підприємства і його конкурентоспроможності, вихід на нові ринки 

збуту та ін. Таке забезпечення значних переваг у конкурентній боротьбі 

досягається шляхом координації зусиль на відповідному напрямку 
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діяльності. Але процес економічної концентрації може мати й небезпечний 

характер, оскільки створює умови для виникнення суб’єктів господарювання, 

що займатимуть монопольне становище на ринку, яке в свою чергу 

призводить до негативних наслідків. 

6. Відповідно до місця і ролі галузі в економіці підприємства 

запропоновано шкалу градації галузей за їх розміром, виокремивши серед 

них підсобні, дрібні, малі, додаткові та головні. Така градація галузей за їх 

розміром стала науковим підґрунтям для розмежування понять «виробничий 

напрям підприємства» і «спеціалізація підприємства». 

7. Поняття “виробничий напрям” і “спеціалізація” підприємства ми 

розглядаємо як самостійні, виходячи з місця і ролі, які займає та чи інша 

галузь в економіці підприємства. Зокрема, поняття “спеціалізація 

підприємства” доцільно використовувати тоді, коли на основі розрахованої 

структури грошової виручки є змога ідентифікувати підприємство за 

означеними критеріями або як вузькоспеціалізоване, або спеціалізоване на 

двох чи на трьох галузях. Якщо така ідентифікація неможлива, тоді 

виправдано вживати поняття «виробничий напрям підприємства», 

визначений за запропонованим методичним підходом. 

8. Дослідження впливу розміру галузей на їх місце і роль в 

економіці підприємств показало, що малі і дрібні галузі є збитковими, тоді як 

додаткові і головні є прибутковими і відіграють, особливо головні галузі, 

вирішальну роль у зміцненні економіки підприємств. Доведено, що дрібні 

галузі, як правило, дозволяють собі розвивати великі за розміром земельної 

площі підприємства, тоді як менші підприємства головну увагу 

зосереджують на розвитку додаткових і головних галузей. 

9. Встановлено також, що в економіці підприємства місце дрібних і 

малих галузей через їх неефективність завищується порівняно з їх роллю і 

вкладом в розвиток таких підприємств. І навпаки, роль додаткових і особливо 

головних галузей стає вирішальною в забезпеченні прибутковості 

виробництва. 



62 
 

 
 

10. За допомогою методу статистичних групувань також доведено, 

що на ефективність галузі впливає не лише рівень концентрації виробництва, 

а й істотний вплив на неї справляє статус галузі за критерієм її місця і ролі в 

економіці підприємства.  

11. Ціновий фактор істотно впливає на статус галузі, а отже, на місце 

і роль галузі для економіки підприємства. Тому при дослідженні спеціалізації 

підприємства та концентрації й місця і ролі галузі в структурі товарної 

продукції варто її розраховувати і за порівняльними цінами, щоб більш точно 

оцінювати рух галузей в економіці підприємства.  

12. Дослідження взаємозв’язку спеціалізації з концентрацією 

здійснено за розглядом трьох випадків: у разі зростання обсягу продажу 

продукції галузі на 1% за сталих цін і обсягів продажу по інших товарних 

галузях; за зростання ціни реалізації продукції на 1% за сталих інших умов; 

за умов зменшення обсягу продажу на 1% і сталих цін та обсягу продажу 

продукції по інших товарних галузях. Можемо стверджувати, що однакові 

обсяги виробництва певного виду продукції можуть займати різну питому 

вагу в структурі товарної продукції в різних підприємствах. Дана обставина 

набуває актуальності, оскільки змінюється підхід менеджменту до 

забезпечення ефективного їх функціонування. 

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора 

[11; 134]. 
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РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РЕСУРСНО-ПРОДУКТОВОЇ ТА 

ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ В АПК УКРАЇНИ 

 

2.1. Аналіз розвитку концентрації виробництва в цілому в 

аграрних підприємствах України та оцінювання його результатів 

 

Концентрацію виробництва можна розглядати не тільки в динаміці як 

процес, але й в статиці за певний період часу. У цьому випадку головним її 

показником є кількість і частка великих агроструктур у загальній їх кількості 

і обсягах товарної продукції. 

Як уже зазначалося, загалом концентрація виробництва є 

прогресивним процесом. Саме тому у ринковій системі господарювання в 

усіх галузях національного господарства діє тенденція зростання 

концентрації виробництва [78]. 

За даними Державного комітету статистики України стосовно 

кількості діючих господарюючих суб’єктів у сільському господарстві в 

період із 2002 року по 2015 рік спостерігається тенденція до скорочення їх 

кількості. Станом на 2015 рік всього в сільському господарстві зареєстровано 

45379 суб’єктів господарювання, тоді як у 2002 році – 61178, тобто відбулося 

їх зменшення на 15799, або ж на 26%. У 2015 році порівняно із 2013 роком 

кількість підприємств скоротилась на 3667 одиниць. Щодо площі 

землекористування підприємствами, то порівняно 2015 року із 2013 їх обсяг 

зменшився на 1877,4 тис. га  або на 8,6% [121] 

Таке зменшення кількості підприємств зумовлює  збільшення їх 

розміру. Іншими словами, відбувається процес концентрації. Історія розвитку 

світового сільського господарства яскраво демонструє, що у цій галузі уже 

давно простежується тенденція до концентрації виробництва, формою вияву 

якої стало скорочення кількості фермерських господарств і збільшення площ 

землекористування та обсягу продажу у тих, що функціонують. 
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Існує декілька основних показників, які характеризують концентрацію 

виробництва, проте основними з них, як уже зазначалося, є площа 

сільськогосподарських угідь, обсяг грошової виручки та чисельність 

працюючих на одне підприємство. Для аналізу концентрації виробництва за 

показником грошової виручки, скористаємося інформацією, яка представлена 

кількістю сільськогосподарських підприємств в розрізі окремих виділених 

груп у загальній їх кількості (табл. 2.1). 

 Таблиця 2.1 

Розподіл сільськогосподарських підприємств за рівнем чистого доходу 

(виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції та послуг 

Підприє

мства з 

чистим 

доходом  

У % до загального значення 

кількість підприємств 
обсяг чистого 

доходу(виручки) 

загальної чисельності 

зайнятих 
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

до 1 млн. 

грн 
23,3 25,5 17,2 16,4 1,3 1,0 0,6 0,6 4,9 4,3 3,6 3,8 

1,1-2,5 19,3 16,9 16,0 15,7 4,0 2,8 2,0 2,0 7,2 6,0 4,8 4,6 

2,6-5,0 19,6 17,8 16,4 16,7 8,6 6,4 4,5 4,6 12,2 9,6 7,9 7,4 

5,1-10,0 18,8 19,4 19,9 20,7 16,2 13,6 10,7 11,1 20,5 17,9 14,7 14,5 

10,1-20,0 11,3 13,0 16,2 16,4 19,1 17,9 17,0 17,0 19,4 19,5 19,6 19,6 

20,1-50,0 5,6 7,6 10,1 10,0 20,2 22,5 22,9 22,1 17,4 19,4 22,0 22,2 

50,1-100, 1,1 1,5 2,7 2,7 9,3 10,2 13,8 13,7 7,0 8,3 10,4 10,9 

більше 

100,0 млн. 

грн 

1,0 1,3 1,5 1,4 21,3 25,7 28,5 28,9 11,4 15,1 17,0 17,0 

Тут і далі в табл. 2.1-2.3 наведено інформацію лише по 2013 рік, оскільки за 

наступні роки такі дані в статистичному щорічнику України відсутні. 

Джерело: Сільське господарство України 2010-2012 роки/ Стат. зб.-К., 2013р.-

С.54. 

Наведені в цій таблиці дані демонструють розподіл 

сільськогосподарських підприємств за рівнем чистого доходу (виручки) від 

реалізації сільськогосподарської продукції та послуг, як одного з головних 

показників їх розміру, і відображають тенденцію до зменшення кількості 

дрібних підприємств та збільшення великих. Зокрема, дані таблиці 2.1 

показують, що за досліджувані роки кількість підприємств із обсягом чистого 

доходу від 1 млн. грн. до 2,5 млн. грн скорочується, а починаючи від 5,1 млн. 

грн – кількість підприємств збільшується. Найбільше скорочення відбулося в 

групі із чистим доходом до 1 млн. грн і становить 6,9%, тоді як найбільше 
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нарощення відбулося в групі підприємств із чистим доходом від 50,1 до 100,0 

млн. грн., а їхня частка в усій кількості підприємств зросла з 1,1 до 2,7%. 

Така ж закономірність спостерігається й щодо обсягу чистого доходу та 

кількості зайнятих працівників.  

Рентабельність підприємства характеризує економічну ефективність 

виробництва, за якої підприємство за рахунок грошової виручки від 

реалізації продукції (робіт, послуг) повністю відшкодовує витрати на її 

виробництво й одержує прибуток як головне джерело розширеного 

відтворення. Тому розглянемо, яка закономірність спостерігається при 

групуванні підприємств за розміром чистого доходу на одне підприємство і 

рівнем їх рентабельності та забезпеченістю персоналом (чисельністю 

зайнятих працівників) (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Залежність між обсягом чистого доходу на одне підприємство і рівнем 

рентабельності та забезпеченості персоналом, 2010-2013 роки 

Підприємст

ва з чистим 

доходом 

(виручкою) 

Рівень рентабельності, % 
У середньому на 1 підприємство 

чистий дохід (виручка), тис. грн. чисельність зайнятих, осіб 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

20,7 26,4 20,2 11,5 8246 10176 13400 13407 57 54 53 52 

До 1 млн. 

грн 
-5,9 -2,8 -7,2 -13,3 458 429 439 456 12 11 11 12 

1,1-2,5 9,2 13,6 6,9 0,3 1697 1688 1707 1708 21 19 16 15 

2,6-5,0 16,9 21,1 12,2 3,6 3619 3054 3652 3646 35 29 26 23 

5,1-10,0 19,1 23,3 16,0 6,8 7093 7148 7233 7206 62 50 36 36 

10,1-20,0 20,4 26,8 19,6 8,6 13946 13923 14001 13964 96 80 64 61 

20,1-50,0 19,2 22,2 18,5 9,5 30028 30271 30342 29744 177 138 114 113 

50,1-100, 19,6 26,2 19,1 6,6 68137 67873 68282 68215 361 292 206 207 

більше 

100,0 млн. 

грн 

31,1 36,8 27,5 22,8 183093 205828 247884 253608 715 645 590 590 

Джерело: Сільське господарство України 2010-2012 роки/ Стат. зб.-К., 2013р.-

С.54 

Вертикальний аналіз даних таблиці 2.2 показує, що рівень 

рентабельності зростає у кожному році від підприємств із меншим чистим 

доходом до підприємств із більшим чистим доходом. В даному випадку 

проявляється позитивна дія ефекту масштабу. Горизонтальний аналіз 

рентабельності засвідчує, що найвищий його рівень був досягнений у 2011 
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році, а найнижчий – у 2013 році. Представляє інтерес середній темп 

зростання рентабельності у переході від підприємств із меншим обсягом 

чистого доходу до підприємств із більшим чистим доходом в розрізі 

досліджуваних років.  

Результати проведеного екстраполяційного аналізу показують, що, по-

перше, рівень рентабельності в середньому по групах підприємств зростає на 

3,9 п.п (Рис 2.1). По-друге, що за досліджувані роки кількість зайнятих 

зростає від підприємств із меншим обсягом чистого доходу до підприємств із 

більшим обсягом. Ця тенденція характерна для всіх досліджуваних років, але 

водночас спостерігається й інша тенденція – до зменшення кількості 

зайнятих. В усіх групах підприємств у 2011-2012 роках по відношенню до 

2010 року спостерігається їх зниження. Найбільше скорочення кількості 

працівників спостерігається у групі підприємств із чистим доходом від 50,1 

млн. грн. до 100 млн, темп зниження якого становить 42,9 % у 2012 році і 

19,11 % у 2011 році відповідно. 

 

Рис. 2.1. Динаміка (зміна) рівня рентабельності за групами підприємств 
Джерело: Побудовано автором на основі даних таблиці 2.1 

Скорочення чисельності зайнятих пояснюється удосконаленням 

виробництва, розвитком НТТП, впровадженням інновацій та заміною ручної 
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праці механізованою. Обсяг чистого доходу за групами в розрахунку на одне 

підприємство зростає на 35% у підприємствах із чистим доходом більше 100 

млн. грн. 

Значний інтерес викликає виявлення закономірності щодо 

взаємозв’язку між обсягом чистого доходу на одне підприємство в розрізі 

виділених груп і продуктивністю праці. В даному випадку продуктивність 

праці ми визначаємо в розрізі виділених груп підприємств діленням обсягу 

чистого доходу (виручки) на загальну чисельність зайнятих (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Вертикальний і горизонтальний аналіз рівня продуктивності 

праці в підприємствах з різним рівнем концентрації за показником 

чистого доходу (виручки від реалізації) сільськогосподарської продукції 

та послуг 

Підприємст

ва з чистим 

доходом 

(виручкою) 

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

Продук-

тивність 

праці (тис. 

грн./чол.) 

Темп 

зміни 

продук-

тивності 

праці, % 

Продук-

тивність 

праці (тис. 

грн./чол.) 

Темп зміни 

продуктивн

ості праці, 

% 

Продук-

тивність 

праці (тис. 

грн./чол.) 

Темп 

зміни 

продук-

тивності 

праці, % 

Продук-

тивність 

праці 

(тис. 

грн./чол.) 

Темп 

зміни 

продук-

тивності 

праці, % 

До 1 млн. 

грн 
38,17 15 39,00 12 39,91 9 38,00 9 

1,1-2,5 80,81 32 88,84 28 106,69 25 113,87 26 

2,6-5,0 103,40 40 105,31 33 140,46 33 158,52 37 

5,1-10,0 114,40 45 142,96 45 200,92 48 200,17 47 

10,1-20,0 145,27 57 174,04 55 218,77 52 228,92 53 

20,1-50,0 169,65 66 219,36 69 266,16 63 263,22 61 

50,1-100 188,75 74 232,44 73 331,47 79 329,54 77 

більше 

100,0 млн. 

грн 

256,07 100 319,11 100 420,14 100 429,84 100 

Джерело: Розраховано автором на основі статистичних даних. 

Водночас визначимо показник, що показує, на скільки продуктивність 

праці у великих підприємствах перевищує продуктивність праці у малих 

підприємствах діленням досягнутого рівня продуктивності праці відповідної 

групи підприємств на продуктивність праці підприємств з найбільшим 

обсягом виробництва чистого доходу. 
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Горизонтальний аналіз показує, що продуктивність праці як у малих 

підприємствах, так і у великих за роками зростає. Проте темпи зростання 

цього важливого показника не однакові. Спостерігається важлива 

закономірність: у групах підприємств із меншим чистим доходом в 

розрахунку на одне підприємство темпи зростання продуктивності праці 

значно менші порівняно із темпами зростання у підприємствах з великим 

обсягом чистого доходу. Так, наприклад, якщо у перших трьох групах з 

обсягом чистого доходу до 1 млн. грн; 1,1 – 2,5; 2,6 – 5 млн. грн темпи 

зростання становлять відповідно 100% (38,9138,17), 141 %(113,8780,81) і 

153%, то в останніх трьох групах з обсягом чистого доходу 20,1 – 50 млн. 

грн; 50,1 – 100; більше 100 млн. грн складає в межах 155 – 175%. Це є 

яскравим підтвердженням ефекту концентрації виробництва. 

Вертикальний аналіз дає змогу визначити і оцінити, наскільки 

продуктивність праці в кожній виділеній групі підприємств є меншою від 

продуктивності праці у найбільш великих підприємствах. Наприклад, у 2012 

році в групі підприємств із чистим доходом до 1 млн. грн продуктивність 

праці порівняно із останньою групою підприємств становить лише 9%, а із 

чистим доходом від 1,1 млн. грн до 2,5 млн. грн цей показник порівняно з 

підприємствами із найбільшим обсягом грошової виручки складає 26% 

(113,87429,84*100) і т.д. 

Концентрація виробництва за грошовою виручкою супроводжується 

концентрацією окремих видів продукції. Таким яскравим прикладом є 

виробництво курятини в Україні. 

Постійне нарощення обсягів виробництва м’яса курятини окремими 

компаніями водночас супроводжується і зростанням їх частики на ринку 

цього продукту, а в підсумку і збільшенням концентрації ринку курятини 

загалом (табл. 2.4).  

Компанія «МХП» є надзвичайно потужною і як видно із наведених в 

таблиці даних, має колосальну динаміку зростання як обсягів виробництва, 
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так і частки ринку порівняно з іншими. При цьому існує тісний взаємозв’язок 

між відносним обсягами виробництва компаніями курятини в забійній вазі та 

їх частками в ринку, які практично співпадають. За даними Держкомстату 

України експорт м’яса курятини у 2015 р. виріс майже в 2 рази до 163 тис. т 

порівно із 2012 роком (82 тис. т). Зокрема, частка найбільшої компанії в 

ринку становить 51,4%, а сукупності досліджуваних підприємств – 77,2%. 

Таблиця 2.4 

Виробництво м’яса курятини провідними компаніями та їх 

частка в ринку, 2010-2012 роки 

Джерело: побудовано автором з використанням [53, с.55].  

Зарубіжний досвід і значною мірою вітчизняний засвідчують, що 

поряд з великими, значну роль відіграють малі форми господарювання у 

виробництві, а особливо в роздрібній торгівлі та сфері послуг. Невеликі за 

розміром підприємства мають мобільне, гнучке виробництво, можливість 

ризикувати, значно швидше оновлювати асортимент продукції та 

обладнання. Відповідно, вузька спеціалізація сприяє підвищенню якості 

продукції. При цьому, як переконує світовий досвід, більшість дрібних фірм 

технологічно і економічно тісно пов'язані з великими, й працюють за їхніми 

замовленнями. В Україні ж дана проблема ще вимагає свого подальшого 

розв’язання. Збільшення кількості підприємств чи фірм в межах однієї галузі 

характеризує горизонтальну інтеграцію виробництва. Вертикальна інтеграція 

знаходить свій вияв у комбінуванні та диверсифікації виробництва. 

Односпекторне трактування переваг концентрації виробництва призводить 

до гігантоманії, надконцентрації, структурної деформації тотального 

Компанія 

Забійна вага, у 

2012 р., 

тис. т 

Частка в ринку, % 

2010 рік 2011 рік 2012 рік 

«МХП» 406,4 26,80 28,18 51,4 

Комплекс «Агромарс» 114,2 12,40 13,67 14,5 

Птахокомплекс 

«Дніпровський» 
47,7 5,9 6,06 6,0 

«Агро-Овен» 41,9 4,10 5,05 5,3 
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монополізму. Тому вкрай актуальним є оптимальне поєднання великих, 

середніх та дрібних підприємств, демонополізація, диверсифікація 

виробництва, державна підтримка малого бізнесу [16]. 

Варто зазначити, що організаційно-правові форми господарювання 

еволюціонують. Багато товариств з обмеженою відповідальністю отримали 

статус ДП (дочірніх підприємств), тобто їх організаційна форма хоча 

формально залишилася, але вона істотно корегована системою управління. 

Тобто, таке підприємство є економічно залежним, що і є елементом 

економічної концентрації. Тому розглянемо в динаміці зміну кількості таких 

організаційних форм господарювання за останні роки ( табл.2.5). 

Таблиця 2.5 

Кількість діючих сільськогосподарських підприємств у 

сільському господарстві 

Форма господарювання 
Кількість підприємств, од 

Рік 
2011 2012 2013 2014 2015 

Господарські 

товариства 
8080 8235 8245 7750 7721 

Приватні підприємства 4244 4220 4095 3772 3627 

Кооперативи 917 848 809 674 596 

Фермерські 

господарства 
40965 40676 40752 39428 32303 

Державні підприємства 310 296 269 228 241 

Підприємства інших 

форм господарювання 
1731 1781 1460 691 891 

Всього 56247 56056 55630 52543 45379 

Джерело: побудовано автором з використанням [114, С.49]. 

Таким чином, за даними таблиці можемо сказати, що в Україні 

відбулося зменшення кількості діючих сільськогосподарських підприємств 

на 10868 одиниці у 2015 році порівняно із 2011роком. Найбільше зменшення 

спостерігається у категорії фермерських господарств (їх кількість 

зменшилось у 2015 році на 8683 одиниць порівняно із 2011 роком). Варто 

зазначити, що на фоні зменшення кількості підприємств відбувається 

збільшення площі їх землекористування, тобто зростає концентрація 

виробництва. А поряд з цим відбувається трансформація організаційно-



71 
 

 
 

правових форм господарювання на селі. Значна частина 

сільськогосподарських виробничих кооперативів трансформувалися у ТОВ 

або приватні підприємства. Це стосується і державних підприємств. 

Що ж стосується зміни площі землекористування 

сільськогосподарськими підприємствами, то особливо відчутно вона 

торкнулася фермерських господарств за останні роки. Для ілюстрації цього 

процесу скористаємося даними Державного комітету статистики України 

(табл.2.6): 

Таблиця 2.6 

Динаміка зміни площі діючих сільськогосподарських підприємств 

та їх площі землекористування в Україні, 1995-2015 роки 

 Рік 
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість діючих 

фермерських 

господарств, 

одиниць 

34778 38428 42445 41524 40965 40676 40752 39428 32303 

Загальна площа в 

користуванні 

фермерськими 

госп-вами, тис. га 

786,4 2157,6 3661,2 4290,8 4345,9 4389,4 4451,7 4707 4344 

Середній розмір 

одного ферм. 

госп-ва, га 

22,6 56,1 86,3 103,3 106,1 107,9 109,2 119,4 134,5 

Джерело: побудовано автором з використанням [114, С.152]. 

Дані таблиці 2.6 демонструють, що у 2015 році кількість фермерських 

господарств порівняно із 2005 роком зменшилася на 24%. Середній розмір 

землекористування цих господарств у 2010 році збільшився у 4,6 рази 

порівняно із 1995 роком, а в 2015 році – майже в шестеро. Таким чином, 

відбувається процес концентрації за загальною тенденцією, а саме 

відбувається зменшення кількості діючих фермерських господарств за 

збільшення площі їх землекористування. 

Розглянемо на прикладі Богуславського району зміну кількості 

діючих підприємств та їх площі в обробітку (табл. 2.7). Але варто зазначити, 

що такий аналіз не є достатньо інформативним, оскільки ми скористалися 

лише тими даними, які були подані до Районного комітету статистики в 
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даному районі. Все ж, дане дослідження має сенс, оскільки дало змогу 

підтвердити наші попередні узагальнення. 

Таблиця 2.7 

Динаміка зміни кількості сільськогосподарських підприємств та 

площі їх землекористування у Богуславському районі 

 Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість діючих с.г. п-в 

без фермерських 

господарств, од. 

 

Загальна площа с.г угідь в 

обробітку, га 

 

30 

 

28004 

 

31 

 

27932,3 

 

29 

 

27603,5 

 

28 

 

27521,1 

 

28 

 

26577 

 

26 

 

27731 

Середній розмір одного 

господарства, га 
933 901 951,8 982,9 949,2 1066,6 

Кількість фермерських 

господарств, од. 

 

Загальна площа с.г угідь в 

обробітку, га 

 

29 

 

2521,3 

 

28 

 

2556,4 

 

27 

 

2543,8 

 

28 

 

2703,6 

 

30 

 

2772,9 

 

24 

 

2274,5 

Середній розмір одного 

фермерського 

господарства, га 

86,9 91,3 94,2 96,6 92,43 94,8 

Джерело: побудовано автором на основі статистичних даних Богуславського 

району. 

Наведені дані таблиці 2.7 демонструють динаміку зміни кількості та 

площі землекористування діючих сільськогосподарських підприємств та 

окремо фермерських господарств Богуславського району Київської області. 

Впродовж 2011-2015 років спостерігаємо зменшення сільськогосподарських 

підприємств, кількість яких склала у 2015 році на п’ять одиниць менше. При 

цьому, середній розмір одного господарства збільшився на 133,6 га. Кількість 

фермерських господарств  за досліджувані роки зменшилась на п’ять 

одиниць, а середній розмір господарства збільшилась на 7,9 га. Провівши 

даний аналіз, ми підтвердили те, що процес концентрації є всеохоплюючим, 

притаманний окремим регіонам, у тому числі і підприємствам 

Богуславському району. 
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2.2. Аналіз сучасного стану концентрації земельних ресурсів в 

аграрних та агропромислових формуваннях України 

 

Агропромислові холдинги та агрохолдинги шляхом акумулювання 

значних земельних та інвестиційних ресурсів, динамічно нарощують обсяги 

виробництва сільськогосподарської продукції для задоволення попиту 

внутрішнього і зовнішнього агропродовольчих ринків. Водночас такі 

тенденції часто призводять до негативних наслідків для розвитку сільської 

місцевості, адже традиційно аграрні підприємства брали на себе турботу 

щодо підтримання соціальної сфери своїх працівників, тоді як АПФ нерідко 

таких зобов’язань на себе не беруть.  

Ситуація у сфері земельних відносин  характеризується накопиченням 

значної кількості проблем, найбільш гострими з яких є відсутність 

ефективної системи управління земельними ресурсами, оптимізація 

земельного фонду та системи землекористування і впровадження 

повноцінного обігу земель сільськогосподарського призначення.  

Водночас слід наголосити, що в даний час спостерігається процес 

поглинання більшими компаніями менших, у результаті чого збільшуються 

площі землекористування в руках одної компанії. Таким чином, якщо цей 

процес й надалі розвиватиметься стрімко, як це мало місце за останні 13 

років, то не виключено, що невдовзі в Україні надконцентрація земельних 

ресурсів може досягнути такого рівня, за якого 2-3 десятки агропромислових 

холдингів і агрохолдингів стануть майже єдиними суб’єктами аграрного 

бізнесу, оскільки дрібні і середні сільськогосподарські товаровиробники не 

витримуватимуть конкуренції, насамперед через неможливість виплачувати 

таку орендну плату, яку спроможні виплачувати холдингові структури 

завдяки одержанню ефекту масштабу. За 2014-2015 роки ситуація стосовно 

концентрації земельних ресурсів дещо змінилася і до цього питання ми 

повернемося у наступному викладі даного розділу. Питання концентрації 

земельних ресурсів є достатньо складним насамперед тому, що воно, в решті-
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решт, повинно дати відповідь стосовно раціональних меж концентрації, 

тобто коли можна вважати, що має місце надконцентрація земельних 

ресурсів. 

Значний внесок у вивчення даного питання в умовах агропромислової 

інтеграції зробили В.Г. Андрійчук [14], О.М. Бородіна [126], А.О. Гуторов 

[39], А.Є. Данкевич [40, 41, 43], В.Є. Данкевич [47-49], С.І. Дем’яненко 

[50],О.О. Єранкін [51, 56], С.О. Корецька [71], Т.Г. Маренич [80], В.Я. 

Месель-Веселяк [94], Ю.О. Нестерчук [101], В.М. Нелеп [100], П.Т. Саблук, 

М.М. Федоров [124], О.В. Садовник [117], В.Й. Шиян [132], М.В. Щурик 

[133] та ін. 

Концентрацію земельних ресурсів можна трактувати як збільшення 

площі землекористування окремих підприємств – юридичних осіб. При 

цьому слід розрізняти концентрацію земельних ресурсів як збільшення площі 

землекористування окремих юридично-самостійних підприємств, що не 

контролюються холдинговими структурами, і концентрацію, як збільшення 

площі землекористування дочірніх підприємств, що контролюються 

холдинговими структурами. 

Саме розвиток економічної концентрації як в Україні, так і в низці 

інших країн, зокрема в Російській Федерації, Казахстані, Бразилії, Аргентині 

й породив такий різновид концентрації, як консолідація земельних ресурсів 

холдинговими структурами. Мається на увазі, що виниклі в Україні та в 

інших країнах компанії контролюють діяльність багатьох 

сільськогосподарських підприємств (дочірніх), і тому земельні площі таких 

підприємств консолідуються холдингами, управляються ними. Відтак, у 

подальшому нашому аналізі ми будемо оперувати земельним банком 

агрохолдингів і АПФ, що і являє собою консолідовану площу 

сільськогосподарських земель, яка використовується дочірніми 

підприємствами, підпорядкованими цим холдингам та відокремленими 

аграрними підрозділами (в АПФ як цілісних підприємствах). 
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В Україні діють агрохолдинги в повному розумінні цього слова як 

структура, в якій здійснюється лише сільськогосподарське виробництво, але 

суто таких агрохолдингів дуже мало. В абсолютній же ж більшості в Україні 

функціонують агропромислові холдинги як вертикально-інтегровані 

структури та АПФ як цілісні підприємства, в яких функціонує промислова 

сфера (переробка сільськогосподарської продукції) і аграрна сфера, що 

представлена, як уже зазначалося, у перших з них дочірніми підприємствами, 

а в других – відокремленими чи структурними підрозділами.  

В низці областей України, холдингові структури контролюють значні 

масиви земель в обробітку, що є однією із сторін відображення 

надконцентрації земельних ресурсів. За повідомленням академіка 

М.Ф.Кропивка, у Черкаській області холдинговими структурами 

контролюється 44,4% земель в обробітку, в Чернівецькій – 39,8%, 

Чернігівській – 34,1%, Вінницькій – 33,6%, Хмельницькій – 32%, 

Полтавській – 30%. У зв’язку з цим виникає потреба в поглибленому вивчені 

та аналізі стану концентрації земельних ресурсів в Україні 

Оскільки процес нарощення  “земельних м’язів” компаніями АПК 

набуває значних масштабів, здійснимо аналіз земельного фонду одних із 

найбільших агропромислових та аграрних компаній. 

За результатами щорічного дослідження агенції AgriSurvey 

“Найбільші агрохолдинги України” земельний банк агрохолдингів (за 

термінологією видання) у 2014 році скоротився на 190 тис. га. Про це 

у  своєму блозі пише директор “УКАБ Сервіс” Тарас Висоцький. За його 

словами, основний “внесок”  у дане скорочення зробив наш північний сусід, 

адже площа земель в обробітку АПФ в анексованому Криму становить       

125 тис. га [84]. 

Для більш детальнішого аналізу стану земельних ресурсів України 

розглянемо, яка тенденція зміни площ землекористування аграрними та 

агропромисловими компаніями спостерігається у 2014 році порівняно із 2010 

роком. У 2010 р. на території України функціонувало близько 60 

http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/blog/visotskiy_taras_mikolayovich/sekvestr_zemelnogo_banku_agrokholdingiv_chista_ekonomika_chi_efekt_viyni/?utm_source=%20newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=blog_vys_lfm_27_08_2014
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агрохолдингів із площею землі понад 10 тис га, які контролювали близько 4 

млн. га. сільськогосподарських угідь. Протягом останніх років 

спостерігається збільшення кількості таких формувань та їх земельної площі. 

За даними журналу “ТОП-100 аграрних компаній” нами проаналізовано 

статистичні дані 79 АПФ станом на липень 2011 року, що використовують 

від 10 тис. га сільськогосподарських угідь і більше та здійснено їх 

групування за площею сільськогосподарських угідь. Встановлено, що 

загалом вони обробляли 5635,8 тис. га землі. Варіація АПФ за площею 

сільськогосподарських земель істотна і характеризується даними, що 

наведені в таблиці 2.8 і 2.9. 

Таблиця 2.8 

Групування аграрних та агропромислових компаній за площею 

сільськогосподарських угідь, тис. га станом на липень 2011 року 

Показники 
Аграрні та агропромислові компанії з площею с. г угідь, тис. га 

Разом 
I - 100 і більше II - 50-100 III - 30-50 IV - 20-30 V - 10-20 

Кількість АПФ в 

групах 
16 17 18 13 14 79 

Загальна площа 

с. г  земель, що 

обробляються 

АПФ, тис. га 

3246 1289 622 286,8 192 5635,8 

Земельна площа 

в середньому на 

1 АПФ, тис. га 

202,9 75,8 34,6 22,1 13,7 70,9* 

* В середньому на одну агропромислову компанію 

Джерело: побудовано автором з використанням [36, c.19-20].  

Отже, станом на 2011 рік сім агропромислових компаній обробляли 

200 і більше тис. га, а кількість АПФ, що обробляли по 50 і більше тис. га – 

33, ті що обробляли 30 і більше тис. га – 52, а які більше 20 тис. га – 65. 

Станом на січень 2014 року уже 100 агропромислових формувань 

України  використовували від 10 тис. га сільськогосподарських угідь і 

більше, в сукупності вони обробляли 6616 тис. га с. г землі. Дані, що наведені 

в таблиці 2.9, демонструють групування АПФ за площею 

сільськогосподарських угідь станом на січень 2014 року.  
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Таким чином, із одержаних результатів видно, що на початку 2014 

року 36 агропромислових компаній обробляли по 50 і більше тис. га землі, 

які обробляли 30 і більше тис. га – 54, а ті що обробляли більше 20 тис. га – 

76, сім компаній обробляли 200 і більше тис. га  

Таблиця 2.9 

Групування аграрних та агропромислових компаній за площею 

сільськогосподарських угідь станом на січень 2014 року, тис. га 

Показники 

Аграрні та агропромислові компанії з площею с. г угідь, тис. 

га 
Разом 

I - 100 і більше 
II - 50-

100 
III - 30-50 

IV - 20-

30 
V - 10-20 

Кількість АПФ в 

групах 
16 20 18 22 24 100 

Загальна площа 

с. г земель, що 

обробляються 

АПФ, тис. га 

3821 1315 652 504 324 6616 

Земельна площа 

в середньому на 1 

АПФ, тис. га 

239 65,8 36,2 22,9 13,5 66,16* 

* В середньому на одну агропромислову компанію 

Джерело: побудовано автором з використанням [36, c.19-20]. 

Порівнявши дані табл.2.8 із даними табл.2.9 можемо, здійснити такі 

узагальнення: 

 По-перше, за досліджуваний період кількість компаній що обробляють 

більше 10 тис. га землі, збільшилася на 21 одиницю, тобто відбувається 

подальша концентрація земельних ресурсів у великих агроформуваннях; 

 По-друге, збільшилась кількість компаній, які обробляють від 50 до 100 

тис. га землі (20 у 2014 році порівняно із 17 у 2011 році). Водночас, 

збільшилась і кількість компаній (на дев’ять одиниць), що обробляють від 

20 до 30 тис. га землі; 

 По-третє, відбувається подальший процес концентрації земельного банку 

у найбільших компаніях, що обробляють від 100 тис. і більше гектарів 

землі. Якщо в 2011 році середня площа землекористування таких 

компаній становила близько 203 тис. га, то у 2014 році – 239 тис. га. 
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 По-четверте, загальна площа в обробітку таких компаній у 2014 році 

збільшилася на 17,4 %, або на 980,2 тис. га. 

Для більш детального розкриття  даного питання, проаналізуємо, як 

змінювались показники діяльності окремих аграрних компаній, що 

відображають процес концентрації, а саме: чистий дохід (виручка) та їх 

земельний фонд. Прикладом таких АПФ можуть бути компанії 

“Миронівський хлібопродукт”, “Кернел”, “Ukrlandfarming” та інші. У 2012 

році чистий дохід (виручка) від реалізації продукції агропромислового 

холдингу «Кернел» зріс порівняно із 2011 роком до 17244,1 млн. грн, або в 

2,1 рази, а площа орендованих земель до 422 тис. га, майже в 5 разів. 

Компанія «МХП» грошовий дохід відповідно отримала в розмірі 13657,9 

млн. грн. (в 1,3 рази), а земельний банк становив 360 тис. га, або збільшення 

відбулося на 20 %. Чистий прибуток зріс в компаній «Кернел» до 1652 млн. 

грн. (на 37,9 %), в компаній “ МХП” відповідно 2369,5 і 39,2 %. 

Дані рис. 2.2 демонструють стан земельного банку агрохолдингів 

України, що мають понад 100 ти. га землі станом на 1 січня 2014 року. 

 

Рис. 2.2.ТОП-16 агрохолдингів за обсягом земельного банку в Україні 

станом на 1 січня 2014 року, тис. га 
Джерело: побудовано на основі [88]. 

670 

422 400 

320 320 
261 245 

197 
151 150 137 120 116 107 105 100 

0

100

200

300

400

500

600

700

800
Тис.га 



79 
 

 
 

Таким чином, із вище наведених даних стає зрозумілим, що компанії 

шляхом поглинання одна одної укрупнюються та нарощують при цьому свої 

земельні масиви.  

Для сільського господарства характерна багатоукладність, коли 

водночас, крім великих компаній, функціонують особисті селянські 

господарства (як своєрідний уклад), фермерські господарства, а також 

різного юридичного статусу достатньо великі аграрні підприємства (ТОВ, 

АТ, ПП, СВК і державні підприємства). Особливий інтерес викликає 

дослідження процесу концентрації у фермерському укладі, насамперед тим, 

що для нашої країни це відносно нова організаційна форма господарювання, 

що набула з початку виникнення динамічного розвитку.  

Проте за останні роки простежується чітка тенденція до зменшення 

фермерських господарств. Тому важливо дослідити зміну динаміки площі 

фермерських господарств за розміром сільськогосподарських угідь (таблиця 

2.10).  

Таблиця 2.10 

Розподіл фермерських господарств за розміром 

сільськогосподарських угідь, 2010-2013роки 
Групи 

підприємств 

за розміром 

землекористу

вання, га 

Кількість господарств, од 

Площа 

сільськогосподарських 

угідь, тис. га 

Площа с. г угідь на одне 

підприємство, га 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

до 1,0 341 404 327 315 0,3 0,4 0,2 0,3 0,9 1,0 0,6 1,0 

1,1-3,0 2375 2199 2137 1961 5,4 5,2 4,9 4,6 2,3 2,4 2,3 2,3 

3,1-5,0 2743 2569 2485 2357 11,6 10,9 10,5 9,9 4,2 4,2 4,2 4,2 

5,1-10,0 3774 3687 3539 3490 29,7 29,1 27,8 27,4 7,9 7,9 7,9 7,9 

10,1-20,0 4561 4438 4429 4384 70,5 68,6 68,5 67,9 15,5 15,5 15,5 15,5 

20,1-50,0 12973 12711 12568 12439 493,1 483,2 477,6 473,5 38,0 38,0 38,0 38,1 

50,1-100,0 4074 4090 4205 4398 289,5 290,1 299,9 317 71,1 70,9 71,3 72,1 

100,1-500,0 4542 4700 4776 4691 1042 1086,4 1102,5 1089,5 229,4 231,1 230,8 232,3 

500,1-1000,0 1013 997 1029 1078 706 700,8 719,1 749,5 696,9 702,9 698,8 695,3 

1000,1-2000,0 584 582 588 594 802,6 802,7 816,3 825,1 1374,3 1379,2 1388,3 1389,1 

2000,1-3000,0 128 135 144 143 309,8 328 351,7 343,2 2420,3 2429,6 2442,4 2400,0 

3000,1-4000,0 54 54 48 54 186,3 186,8 166 183,8 3450,0 3459,3 3458,3 3403,7 

Більше 

4000,0 
58 58 57 60 344 353,7 344,4 360,0 5931,0 6098,3 6042,1 6000,0 

Джерело: Побудовано автором за даними статистичного збірника України. 

Сільське господарство України 2010-2013 роки/ Стат. зб.-К., 2013 р.-С.166 
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Динаміка зміни площ землекористування фермерськими 

господарствами дає підстави стверджувати, що і для даного типу 

господарювання притаманний процес концентрації, який проявляється у 

скороченні кількості малих господарств та зменшенні їх земельних масивів й 

водночас збільшенні великих. Дані таблиці 2.10 також свідчать, що за 

досліджувані роки спостерігається одна й таж закономірність: зменшується 

кількість господарств із площею землекористування до 50,0 га та 

збільшується їх кількість понад 50,1 га. Наприклад, на 534 одиниць 

зменшилась кількість господарств, що мають угіддя в межах від 20,1 до 50,0 

га за чотири досліджувані роки, тоді як кількість господарств із земельними 

масивами в межах 50,1-100 га збільшилась на 324 одиниці. 

Важливою ознакою зростання концентрації у фермерському укладі є 

та обставина, що у 2013 році із 35920 фермерських господарств 851 

господарство (2,4 %) обробляло 1712,1 тис. га або 38,5% від усієї площі 

сільськогосподарських угідь, що використовувались усіма 

агропромисловими господарствами. Для того щоб визначити ступінь 

нерівномірності розподілу земельної площі серед ФГ можемо скористатися 

графіком Лоренца та коефіцієнтом Джині (див. Додаток А.1). 

Важливою є і та обставина, що багато ФГ стали орендувати значні 

масиви земель, до 4 тис. і більше, й по суті за своїми розмірами, масштабами 

виробництва продукції, масштабами залучення найманої робочої сили 

перестають відповідати статусу фермерського господарства, як суб’єктів 

господарювання сімейного типу.  

Особливо слід наголосити, що ефект масштабу проявляється і в 

сільському господарстві, але менш істотно, ніж в переробній та інших 

галузях промисловості. Це і є причиною того, що в сільському господарстві 

водночас функціонують різні форми господарювання з надто великим 

діапазоном розміру.   

Процес концентрації земельних ресурсів притаманний й  іншим 

країнам. Наприклад, у Росії 30 найбільш крупних компаній володіють 6,7 
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млн. га сільськогосподарських земель. Крім того, окремі російські компанії 

обробляють великі масиви земель у країнах Північної Америки. Так, 

компанія  “Іволга”  (виробництво зерна) та “El Tejar”  (виробництво сої та 

кукурудзи) в Бразилії та Аргентині вирощують ці культури більше ніж на 600 

тис. га.  Аргентинські великі аграрні компанії контролюють загалом близько 

2,4 млн. га. Окремі європейські компанії також інвестують кошти у 

великомасштабне виробництво, наприклад швейцарська компанія “Black 

Earth” володіє більше ніж 300 тис. га в Росії [140]. 

Наведемо 10 найбільших компаній світу станом на 2013 р. (табл. 2.11).  

Таблиця 2.11 

ТОП-10 найбільших агропромислових і аграрних компаній світу 

Назва компанії 
Земельний банк 

компанії, тис. га 

Країна заснування 

компанії 

Географічне розмі-

щення земельного 

банку компанії або 

інших активів 

Beidahuang Croop 5400 Китай (2,1 млн. га) 
Аргентина, 

Австралія 

Іволга-Холдинг 1500 Казахстан 
Російська 

Федерація 

КазЕкспорт Астик 1000 Казахстан 

Україна (термінал у 

Херсонському річному 

порту) 

Еі Теуоr 1000 Аргентина 
Бразилія, Уругвай, 

Болівія 

Сrеsud 1000 Аргентина 
Бразилія, Парагвай, 

Болівія 

NСН Саріtal 820 

Україна (дочірні 

агрохолдинги, 

450 тис. га) 

Російська Федерація 

(250 тис. га), Молдова 

(120 тис. га) 

Агроцентр Астана 700 Казахстан - 

Ukrlendfarming 670 Україна - 

Група «Разгуляй» 
500 

Російська 

Федерація - 

Кернел Групп 420 Україна Російська Федерація 

Джерело: побудовано автором на основі [5, c. 18]. 

Дані таблиці підтверджують існування  великих компаній в аграрному 

секторі економіки, які використовують мільйон гектарів і більше 

сільськогосподарських земель. Варто наголосити, що для успішного ведення 

великим агробізнесом потрібен не лише капітал, а й талановиті менеджери й 
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досконала організаційна структура компанії. Прикладом неефективної 

діяльності є казахстанська компанія КазЕкспорт Астик, яка у 2014 році через 

неврожай та виснаження ґрунту не виплатила купон по випущених 

облігаціях. Ще більш складною склалася фінансова ситуація в компанії 

«Разгуляй», основною причиною якої стали тіньові схеми ведення бізнесу за 

участю співвласника і мажоритарного акціонера. 

Щодо країн-членів ЄС, то за даними Євростату станом на 2010 рік у 

сільському господарстві було задіяно 12014,7 тис. господарств. За останні 

кілька років, зокрема за період із 2003 року, їх чисельність  зменшилась 

майже на 3 млн. підприємств або на 20%. Зменшення стосується практично 

всіх малих ферм за показником розміру земельної площі. Так, зменшилась 

кількість підприємств на 4,8% (2 млн. 643 форми)  із земельним масивом до 5 

гектарів; на 5,7% - кількість ферм із розміром від 5 до 10 га. В той же час 

ферми із посівними площами понад 50 га мають тенденцію до збільшення, а 

отже, й до укрупнення (кількість підприємств зросла на 0,9%) [66]. 

Вирішити проблему надконцентрації можливо шляхом визначення 

граничних меж розміру землекористування аграрних та агропромислових 

компаній. Адже як показує практика, холдинги, не залежно від того, яка 

площа ними орендується, прагнуть й надалі збільшувати свій земельний 

банк.  

Це надзвичайно актуальне питання сьогодення. Нові раціональні 

розміри сільгосппідприємств повинні відповідати всім особливостям 

веденням товарного виробництва, інтересам виробників та світовим 

тенденціям концентрації виробництва з урахуванням соціальної та 

екологічної відповідальності бізнесу. 

В літературі немає однозначної відповіді на дане запитання. Скажімо, 

в проекті Закону України “Про обіг земель сільськогосподарського 

призначення”, що оприлюднений 16 жовтня 2012 р., передбачено 

максимальну концентрацію земельних ресурсів для холдингових компаній, 

яка має становити не більше 100 тис орних земель на одну компанію, а в 
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окремих адміністративних районах одна компанія може орендувати не 

більше 20% земель в обробітку. Проте ці межі не набули відповідного 

обґрунтування. В працях В. Г. Андрійчука та вчених Інституту Аграрної 

Економіки зазначається, що холдингова компанія може орендувати не більше 

35% земель району [9]. В обох випадках мається на увазі, що такі обмеження 

не дадуть змоги монополізувати ринок оренди землі. Як бачимо, єдиного 

підходу до вирішення цієї проблеми не вироблено, що свідчить про 

необхідність подальшого дослідження даної проблематики. 

Тут варто наголосити на велику складність її вирішення через дію не 

лише об’єктивних факторів, які до відомого ступеня піддаються кількісному 

виміру й подальшому урахуванню, а й надзвичайно важливого суб’єктивного 

чинника, який не піддається формалізованому представленню. Йдеться про 

мистецтво управління підприємством – фактор менеджменту. Адже керівник 

підприємства з великим талантом управління і значним практичним досвідом 

спроможний ефективно управляти підприємством зі значним рівнем 

концентрації земельних ресурсів, капіталу, живої праці і в результаті 

забезпечувати більший обсяг виробництва продукції, генерувати більші 

прибутки, забезпечувати вищу конкурентну спроможність підприємства на 

ринку, значну його фінансову стійкість, й навпаки.  

Практика знає чимало прикладів, коли завдяки таланту керівника 

підприємство досягало високих результатів господарської діяльності. Одним 

із таких яскравих прикладів може слугувати агропромислова корпорація 

«Зоря» Рівненської області [17]. До останнього часу підприємство обробляло 

14 тис. га земельних угідь, масштабно розвивало промислове виробництво, 

маючи у своєму складі м’ясокомбінат, консервний завод, склотарний завод, 

елеватор на 20 тис. т зерна, хлібозавод потужністю 2 тис. хлібин на добу, цех 

мінеральної води та молокопереробний цех. Проте, у 2013 році у 

агропромисловій корпорації виникли серйозні труднощі організаційного та 

економічного характеру у зв’язку зі смертю її видатного керівника, Героя 

України В.А. Плютицького. Постала загроза подрібнення даної корпорації і 
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втрати нею провідних позицій у виробництві та на ринку 

сільськогосподарської продукції і продовольства.  

 

2.3. Обґрунтування та аналіз показників концентрації виробництва 

в рослинництві і тваринництві 

 

Рівень концентрації виробництва доцільно визначити не лише в цілому 

по підприємству, а й для окремих галузей сільськогосподарського 

виробництва. Так, у рослинництві для цієї мети можуть бути використані такі 

два показники: площа посіву культури та обсяг виробництва продукції даної 

культури по підприємству. Допоміжний показник – питома вага культури в 

загальній посівній площі підприємства. Між показниками площа посіву і 

валовий збір існує достатньо тісний зв’язок, адже валовий збір  на 

підприємстві, з одного боку, залежить від площі посіву зернових, а з іншого – 

від їх урожайності. Тобто, мається на увазі, що один і той же обсяг валового 

збору можна отримати за різної посівної площі на підприємстві, за умови не 

однакової їх урожайності.  

Дія фактора концентрації виробництва, разом  із  іншими  чинниками  

інтенсифікації, спрямована на підвищення  прибутковості  реалізації 

сільськогосподарської продукції та покращення конкурентоспроможності 

аграрних підприємств на ринку. За останнє десятиліття в аграрних 

підприємствах відбулися відчутні зміни в галузевій структурі виробництва. 

Домінуючу роль стало відігравати рослинництво. Не торкаючись питання 

доцільності та ефективності таких галузевих зрушень, зазначимо, що за будь-

яких змін є нагальна потреба в дослідженні концентрації виробництва в 

окремих рослинницьких галузях з метою виявлення її впливу на ефективність 

таких галузей і підприємств в цілому. 

Сферою нашого дослідження в рослинництві взята галузь 

зерновиробництва, що є основною або однією з основних галузей для 

більшості аграрних підприємств України.  
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В 2013 році в Україні загалом було вироблено 63,1 млн. тонн зернових і 

зернобобових культур, що на 16,8 млн. т або 36,4 % більше, ніж 

попереднього року. Відповідно частка холдингових компаній в 

національному виробництві зменшилась на 0,4 пункти до 30,2%, незважаючи 

на 3-відсоткове збільшення посівних площ під даними культурами. Інші 

суб’єкти господарювання збільшили валовий збір ще суттєвіше – на 37,1 %. 

Розглядаючи концентрацію виробництва зерна пшениці в Україні, 

варто дослідити тенденцію зміни посівних площ за останні роки, окремо в 

холдингових компаніях, та в інших формах господарювання. З’ясовано, що у 

2013 р. посівні площі в агро- та агропромислових холдингах залишились 

майже на рівні минулого року – 2,21 проти 2,22 млн. га у 2012 році. Валове 

виробництво зерна склало 5,0 млн. т (+17 % до 2012 р.) або 22,4 % від 

загального виробництва в Україні.  

Середня урожайність пшениці в цих господарських структурах 

становила 41,8 ц/га, кукурудзи – 78,2 ц/га та ячменю – 30,6 ц/га, що 

відповідно на 23 %, 22 % та 31 % вище за середні показники по Україні по 

цих культурах. Порівняно з 2012р. урожайність зернових збільшилася на 

18,1%. Середня урожайність пшениці у державних підприємств становила 

32,6 ц/га, а в домашніх господарствах – 31,0 ц/га [84]. 

Оскільки основним показником концентрації є земельна площа 

сільськогосподарських підприємств, то  розглянемо тенденцію зміни 

розподілу діючих таких підприємств за розміром зібраної площі зернових та 

зернобобових культур (табл. 2.12).  

Наведені дані таблиці демонструють розподіл сільськогосподарських 

підприємств за розміром зібраної площі зернових та зернобобових в Україні 

у 2012-2014 роках. Дані таблиці засвідчують, що із збільшенням концентрації 

виробництва за показником площі посіву за всі три роки – урожайність 

зростає, причому досить істотно. Водночас спостерігається й таке позитивне 

явище – в динаміці урожайність зернових зростає не залежно від розміру 

посівних площ. Щоправда, таке зростання відбувається з різними темпами, 
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вони вищі там, де вища ступінь конкуренції посівних площ. Скажімо, якщо 

урожайність у групі з площею 50,01-100,0 га сільськогосподарських угідь 

збільшилась на 10,1 ц/га, то в групі більше 3 тис. га урожайність збільшилась 

на 14,7 ц/га. Варто відмітити, що зростає кількість підприємств, які мають 

найбільші площі посіву, понад 3 тис. га землі і досягають найвищих 

показників урожайності. Наприклад, збільшення кількості підприємств з 

площею посіву понад 3 тис. га у 2014 році склало 19,7 % порівняно із 2012 

роком. Разом із збільшенням розмірів посівних площ урожайність та валовий 

збір  зернових зростає, що підтверджує дію фактора концентрації. 

 

Таблиця 2.12 

Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств за показником 

концентрації розміру зібраної площі зернових та зернобобових культур, 

2012-2014 роки 

 Кількість підприємств Валовий збір, тис. т Урожайність, ц/га 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Підприємства – 

всього, з них з 

площею, га 

35602 37200 34443 36075,0 49659,0 49902,6 33,4 43,0 47,5 

до 50,0 19390 20392 18886 622,8 925,3 923,5 16,7 23,0 24,7 

50,01-100,0 3583 3765 3399 538,3 764,8 762,1 20,5 27,8 30,6 

100,01-500,0 4081 4237 3951 1491,7 2098,7 2261,7 22,4 30,9 34,8 

250,01 – 500,0 2781 2873 2700 2546,1 3499,0 3812,6 25,2 33,7 39,2 

500,01-1000,0 2702 2788 2522 5838,6 7887,7 7885,8 30,1 39,2 43,7 

1000,01-2000,0 1995 2060 1936 9154,8 12262,3 12739,6 33,1 42,5 47,3 

2000,01-3000,0 604 629 569 5221,0 6791,1 7035,7 36,2 44,8 51,6 

Більше 3000,1 466 556 580 10661,7 15430,1 14481,6 45,7 56,3 60,4 

Джерело: Сільське господарство України, 2012-2014 роки/ Стат. зб.-К., 2012-2014 

рр. - С.96 

Оскільки, як уже зазначалося, одним із основних показників, що 

відображають концентрацію виробництва в рослинництві, є обсяг 

виробництва продукції, а саме валовий збір, розглянемо, яка закономірність 

спостерігається за групування сільськогосподарських підприємств за цим 

показником (табл.2.13).  
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Таблиця 2.13 

Розподіл сільськогосподарських підприємств за показником 

концентрації обсягу виробництва зернових та зернобобових культур у 

2012-2014 роках 

 
Кількість підприємств Зібрана площа, тис. га Урожайність, ц/га 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Підприємства 

– всього, з них 

з валовим 

збором, т 

35602 37200 34443  10793,6 11544,3 10507,2  33,4 43,0 47,5 

до 5,0 3557 2297 1743  22,2 9,8 5,8 4,4 6,8 8,5 

5,1-10,0 3194 2643 2081  34,4 19,8 13,0 7,1 10,3 12,4 

10,1-20,0 3784 3559 3150  64,9 44,6 32,5 8,7 12,0 14,7 

20,1-50,0 5698 5895 5544 166,3 131,7 110,7 11,3 15,1 17,0 

50,1-100,0 7177 8532 8046 517,1 439,0 356,2 14,5 20,4 23,4 

200,1 – 500,0 3568 3977 3811 676,3 540,0 450,5 17,0 23,7 27,4 

500,1-1000,0 2304 2597 2461 813,9 703,6 578,7 20,2 26,6 30,5 

1000,1-2000,0 2170 2347 2263 1371,6 1115,6 955,9 22,7 30,4 34,1 

2000,1-5000,0 2385 2831 2774 2544,6 2555,0 2226,5 30,0 35,8 40,3 

Більше 5000,1 1765 2522 2570 4582,3 5985,1 5777,4 47,0 54,8 58,1 

Джерело: Сільське господарство України 2014 рік/ Стат. зб.-К., 2012-2014 рр. - С.90 

Аналіз даних таблиці показує, що спостерігається тенденція зростання 

кількості підприємств із збільшенням обсягів виробництва, а саме від 500 і 

більше тонн (окрім 2014 р). В групі підприємств з валовим збором від 5 до 50 

т спостерігається зменшення кількості підприємств у всі досліджувані роки, 

водночас із валовим збором від 50 т і більше спостерігається зростання 

підприємств протягом 2012-2013 років та незначне зменшення у 2014 році. Із 

збільшенням валових зборів зростає за всі роки і посівна площа по 

підприємствах, а саме головне, що із зростанням фактора концентрації 

зростає також урожайність зернових культур. У таблиці спостерігається 

зростання урожайності в розрізі майже всіх груп в динаміці, що відображує 

дію фактора технології вирощування культур, покращення організації 

виробництва, поліпшення системи удобрення і т.д. 

Дослідивши загальні тенденції щодо концентрації виробництва 

зернових в Україні, дослідимо сукупність підприємств в окремих районах 
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Київської області на предмет притаманності цим підприємствам виявлених 

закономірностей впливу концентрації в рослинництві на ефективність даної 

галузі. 

За поглибленого дослідження концентрації виробництва в 

рослинництві постає питання: на скільки і як саме пов’язана концентрація 

рослинницької галузі із розмірами аграрних підприємств за площею 

землекористування. Така постановка питання є логічною, бо за однакових 

інших умов площа посіву певної культури, як один з основних показників 

концентрації в рослинництві, залежить безпосередньо від площі 

землекористування підприємства. 

Групування сільськогосподарських підприємств за розмірами 

сільськогосподарських угідь показало, що зі збільшенням земельної площі 

підприємств підвищується ефективність виробництва (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14  

Вплив концентрації за показником розміру площі 

сільськогосподарських угідь аграрних підприємств Київській області на 

ефективність виробництва зернових та зернобобових культур, 2014р. 

Показник 

Групи підприємств за площею 

сільськогосподарських угідь, га 
В 

середньому 

по групах 

 

I – до 

1000 

II – 1000-

2000 

III – понад 

2000 

Кількість підприємств, одиниць 44 36 34 114 

Середня площа с. г угідь на одне 

підприємство, га  
602 1490 3024 1705 

Чисельність працівників на 100 

га. с. г угідь, осіб 
31 29 30 30 

Урожайність зернових, ц/га 54,6 60,4 62,6 59,2 

Площа посіву зернових, га 313 688 1435 812 

Виробництво зернових на 100 га. 

ріллі, ц 
5456 6037 6256 5917 

Прибуток від реалізації 

зернових, тис. грн. 
115 459 1061 545 

Прибуток на 1 га посіву, грн/га 191,0 308,1 350,6 319,6 

Рівень рентабельності 

виробництва зернових, % 
8,7 13,0 13,2 11,7 

Джерело: Розраховано автором на основі статистичних даних підприємств 

Київської області. 
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Результати здійсненого групування підприємств дозволяють 

стверджувати, що із зростанням земельної площі підприємства підвищуються 

важливі показники ефективності: урожайність у третій групі порівняно з 

першою збільшилась на 14,7% (або на 8 ц/га), прибуток на 1 га збільшився на 

946 тис. грн, й рентабельність відповідно на 4,5 п.п. За результатами 

групування встановлено, що найбільш ефективними для досліджуваного 

регіону є підприємства з розмірами сільськогосподарських угідь понад 2 тис. 

га. У таких господарствах урожайність сільськогосподарських культур, 

площа посіву зернових та прибутки значно вищі, ніж у господарствах 

менших розмірів. 

За результатами кореляційно-регресійного аналізу встановлено, що між 

валовим збором та посівною площею існує достатньо тісний взаємозв’язок 

коефіцієнт детермінації становить 0,833 (варіація валового збору на 83,3% 

залежить від варіації площі посіву зернових), (рис.2.3).  

 

 Богуславський, Миронівський, Кагарлицький, Білоцерківський, Рокитнянський, 

Таращанський райони 

Джерело: Побудовано автором на основі статистичної звітності досліджуваних 

підприємств. 

На наш погляд, важливим показником концентрації в рослинництві 

можна вважати обсяг витрат на виробництво продукції, який репрезентує 
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Рис.2.3. Зміна валового збору зернових залежно від їх 

посівних площ по окремих підприємствах Київської 

області 
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собою виробничо-спожиті ресурси даною галуззю. Їх величина на одиницю 

земельної площі характеризує ступінь зосередження ресурсів, який 

безпосередньо справляє вплив на результативну складову рослинницької 

галузі. Здійснивши групування за даним показником (табл.2.15), виявлено, 

що із його збільшенням зростає  урожайність по усіх групах (наприклад, у 

третій групі порівняно з першою урожайність підвищилася на 10,5 ц/га), 

збільшилося на 120,8 тис. ц виробництво продукції зернових і відповідно 

площа посіву зернових. При цьому, розглядаючи залежність між витратами 

на виробництво зернових та урожайністю, спостерігається низький ступінь 

зв’язку, на рівні r = 0, 14 [18]. 

Таблиця 2.15 

Взаємозв’язок обсягу витрат на виробництво зернобобових культур із 

іншими показниками концентрації в даній галузі по підприємствах 

Київської області, 2014 р. 

 

Показник 

Група підприємств за обсягом  витрат на 

виробництво продукції зернових, тис. грн. 
У 

середньому 
До -3000 3000-6000 6000-9000 Понад 9000 

Кількість підприємств у групі 55 26 12 21 114 

Витрати на виробництво 

зернових  всього, тис. грн. 
2512,3 4636 7188,4 18572 8227,2 

Витрати на 1 га посівів, грн.   5268,9 5881,4 6516,2 8423,5 6522,5 

Площа посіву зернових, га 477 788 1103 2205 1143 

Виробництво продукції, тис. ц 26,9 48,4 72,8 147,7 74 

Урожайність, ц/га 56,5 61,4 66,0 67,0 62,7 

Джерело: Розраховано автором на основі статистичних даних підприємств окремих 

районів Київської області (Богуславський, Миронівський, Кагарлицький, Білоцерківський, 

Рокитнянський, Таращанський райони). 

Дослідження показників концентрації є актуальним і для галузі 

тваринництва, зокрема, для молочного скотарства. Це одна із основних 

галузей, яка за період від 90-х років поступово знижує свою ефективність як 

за параметрами обсягу виробництва продукції, так і за параметрами 

економічної ефективності. В даний час постає питання: за яких умов галузь 

може ефективно функціонувати – за великотоварного чи за дрібнотоварного 

виробництва. Вирішення даної проблеми передбачає обґрунтування 
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показників концентрації та дослідження їх взаємозв’язку з урахуванням 

специфіки даної галузі та дії фактора спеціалізації виробництва. 

Спеціалізація і концентрація виробництва суб’єктів господарювання є 

важливими економічними процесами в системі ведення господарства в 

агропромисловому комплексі. Вужча спеціалізація товаровиробників 

дозволяє зосередити обмежені ресурси господарств на виробництві одного 

або декількох видів технологічно поєднаних продуктів, і водночас 

організувати його в більших масштабах. Таким чином, ці два явища 

взаємопов’язані і взаємозумовлені, що є одним із вагомих чинників 

зростання рентабельності виробництва, у тому числі й в молочному 

скотарстві. 

Молочне скотарство сільськогосподарських підприємств перебуває у 

кризовому стані. Його можна охарактеризувати тим, що упродовж 1990-2013 

років відбулося майже трьохразове скорочення поголів’я корів із 8378 до 

2509 тис. голів та зменшення виробництва молока майже в двічі – з 24508,3 

до 11488,2 тис. тонн. Причому, таке зменшення відбувається на великих 

підприємствах, а за останні роки – і в особистих селянських господарствах. 

Варто наголосити, що підвищення продуктивності корів, що 

спостерігається за досить тривалий період не змогло компенсувати загальний 

спад виробництва продукції молочної галузі через вищі темпи скорочення 

поголів’я порівняно з підвищенням продуктивності основного стада. Тому 

реально молока на столі пересічного споживача не додалося, а навпаки,  

споживання його за період реформування з розрахунку на душу населення 

скоротилося з 472,3 кг у 1990 році до 252,5 кг у 2013 році.  

Проблема підвищення ефективності завжди була актуальною для 

аграрного виробництва. В низці публікацій, як уже зазначалось, проблему 

підвищення ефективності тісно пов’язують із рівнем концентрації 

виробництва. Концентрація виробництва повинна мати свою систему виміру 

і на рівні окремих галузей тваринництва. 
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 Для галузі молочного скотарства такими показниками концентрації 

ми вважаємо можуть бути: обсяг виробництва молока на одне підприємство, 

поголів’я корів на підприємство та щільність поголів’я корів із розрахунку на 

100 га с. г угідь. Між цими показниками існує до певної міри тісний зв'язок, 

адже обсяг виробництва молока на підприємстві, з одного боку, залежить від 

рівня продуктивності корів, а з іншого – від другого названого нами 

показника концентрації – їх кількості. Тобто, мається на увазі, що один і той 

же обсяг виробництва молока можна отримати за різного поголів’я корів на 

підприємстві, за умови не однакової їх продуктивності, і навпаки.  

Таким чином, показник поголів’я корів набуває певної самостійності 

як показник концентрації виробництва у молочному скотарстві. Водночас, 

кількість поголів’я корів на підприємство впливає і на щільність поголів’я, 

проте, тут також не має функціонального зв’язку, оскільки за одного і того ж 

поголів’я корів на підприємствах, вони можуть мати різну щільність 

поголів’я у зв’язку із різними площами землекористування. Отже, як бачимо, 

показник щільності поголів’я також має певне самостійне значення як 

показник концентрації у молочному скотарстві. 

Як буде далі доведено між рівнем концентрації у молочному 

скотарстві і рівнем спеціалізації аграрних підприємств на продукції цієї 

галузі є також взаємозв’язок. В загальному він може бути описаний такою 

тенденцією: чим вищий рівень концентрації молочного скотарства, тим 

вищий рівень спеціалізації підприємства та продукції цієї галузі за однакових 

і інших умов. Ми тут наголошуємо, що це лише загальна тенденція, від якої 

можуть бути істотні відхилення через певні причини. Наприклад, 

підприємство може досягати великих обсягів виробництва молока, мати 

велику кількість поголів’я корів, але водночас, питома вага виручки від 

реалізації молока на підприємстві може бути відносно меншою через те, що 

підприємство має великі розміри і досягає значних обсягів виробництва та 

продажу інших видів продукції. І навпаки, підприємство може мати відносно 

невелике поголів’я корів, але через високу їх  щільність та відносно малу 
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площу земельних угідь це підприємство може досягти високої питомої ваги 

виручки від реалізації молока, тобто бути спеціалізованим. Як бачимо, 

проблема концентрації і спеціалізації молочного скотарства є достатньо 

складною, взаємопов’язаною і вимагає детального дослідження. 

Першим кроком такого дослідження може стати таке вихідне 

положення: оскільки важливим підсумковим показником 

конкурентоспроможності підприємства є прибуток та рівень його 

рентабельності, то доцільно здійснити групування сільськогосподарських 

підприємств  за показником рівня рентабельності молока, що зроблено нами 

на прикладі підприємств шести районів Київської області за даними 2014 

року (табл.2.16). 

Таблиця 2.16 

Зв’язок рівня рентабельності виробництва молока з показниками 

концентрації і спеціалізації галузі молочного скотарства в  

підприємствах Київської області,  2014 р 

Показник 

Група підприємств за рівнем 

рентабельності (збитковості), % 

У
 

се
р
ед

н
ь
о
м

у
 

Д
о
 -

2
0
 

-1
9
,9

 -
 

0
 

0
,1

 -
 

2
0
 

П
о
н

ад
 

2
0
,1

 
Кількість підприємств  12 6 15 10 43 

Середня рентабельність (збитковість) 

молока по групі, % 
-33,11 -6,80 9,13 40,05 11,10 

Поголів’я корів на підприємство, гол 134 219 243 302 223 

Продуктивність корів, кг/гол. 3180 4616 6117 6659 5590 

Обсяг виробництва молока на 

підприємство, ц 
4256 10087 14868 20091 12454 

Обсяг продажу молока на 

підприємство, ц 
3706 9262 13790 18596 11338,5 

Питома вага виручки від реалізації 

молока у загальній виручці п-ва, % 
7,34 19,33 25,63 26,68 21,03 

Витрати на корову, грн. 11256 14783 14239 13290 13392 

Щільність поголів’я корів на 100 га с. г 

угідь 
6 9 11 12 10 

Виробнича собівартість молока, грн./ц 345,54 292,92 386,00 216,18 265,80 

Повна собівартість молока, грн./ц 405,57 330,71 311,64 232,75 292,50 

Ціна реалізації молока, грн./ц 271,27 308,21 340,11 325,97 325,00 

Маса прибутку на корову, грн. -3719 -953 1615 5746 1670 

Джерело: Розраховано автором на основі статистичних даних підприємств 

окремих районів Київської області. 
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Наведене групування побудоване за результативною ознакою. Такий 

методичний підхід дає змогу простежити, чи існує зв'язок між показником 

рентабельності та з виокремленими нами показниками концентрації й 

ефективністю галузі. Зокрема, ми бачимо, що такий показник, як обсяг 

виробництва молока в розрахунку на підприємство зріс у четвертій групі, з 

рівнем рентабельності виробництва понад  20,1 %, порівняно із першою, 

рівень збитковості виробництва якої становить в межах до 20%, на 15835 ц, 

або в 4,7 рази (з 4256 ц, – до 20091 ц). Зростає вдвічі щільність поголів’я 

корів на 100 га с.г угідь відповідно із 6 до 12 корів. Продуктивність корів 

зросла на 3479 кг/гол (із 3180 кг/гол у першій групі до 6659 кг/гол у 

четвертій). 

Зростає і питома вага виручки від реалізації молока у четвертій групі 

із рівнем рентабельності понад 20,1% порівняно із першою, з рівнем 

збитковості до 20% на 19,34 п. п, що свідчить про поглиблення спеціалізації 

цієї галузі і підтверджує наші висновки, зроблені у теоретичному розділі 

роботи (§1.3). 

Таким чином, відносно результатів аналізованого групування можна 

зазначити таке: спостерігається суттєвий причинно-наслідковий зв'язок між 

продуктивністю корів, собівартістю, ціною реалізації 1 ц молока та рівнем 

рентабельності. Відстежуючи чинники, що впливають на прибутковість, не 

можна не звернути уваги на рівень концентрації  і рівень спеціалізації, які, як 

свідчать дані таблиці, в міру підвищення рентабельності мають тенденцію до 

зростання.  

Будь-яке результативне групування, в тому числі і наведене нами, має 

набути подальшого розвитку через побудову низки факторних групувань, що 

даватимуть змогу простежити вплив окремого показника концентрації на 

результати діяльності галузі та підприємств в цілому. 

З огляду на отримані результати в табл.2.13, можемо простежити вплив 

обсягу виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами на 

загальний економічний результат їх діяльності (табл. 2.17).  
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Таблиця 2.17 

Групування підприємств Київської області за обсягом виробництва 

молока з розрахунку на підприємство, 2014 р 

Показник 

Групи підприємств за обсягом виробленого молока, ц 

до 1999 
2000-

5999 

6000-

9999 

10000-

24999 

25000 і 

більше 

В 

середньому 

Кількість підприємств  8 11 7 11 6 43 

Поголів’я корів на 

підприємство, гол 
85 109 191 280 547 223 

Вироблено молока на 

підприємство, ц 
1 107 3769 7976 16637 41063 12454 

Щільність поголів’я корів на 

100 га с. г угідь 
6 5 7 18 11 10 

Продуктивність корів, кг/гол 1296 3366 4185 5936 7502 5590 

Вироблено молока на 100 га с/г 

угіль, ц 
77 188 291 1061 844 540 

Питома вага виручки від 

реалізації молока у загальній 

виручці, % 

2,1 7,4 14,3 37,7 27,9 21 

Виробнича собівартість 

молока, грн./ц 
275,5 316,6 283,1 241,1 273,5 265,8 

Повна собівартість молока, 

грн./ц 
318,0 366,1 314,2 272,3 292,0 292,5 

Ціна реалізації молока, грн./ц 281,1 289,2 299,6 311,7 347,5 325,0 

Рівень рентабельності 

(збитковості) молока, % 
-11,6 -21,0 -4,7 14,5 19,1 11,1 

Маса прибутку на корову, грн. -372,3 -2095,0 -560,1 2242,8 3834,3 1670,1 

Джерело: Розраховано автором на основі статистичних даних підприємств 

окремих районів Київської області. 

Таким чином, із одержаних результатів видно, що із збільшенням 

обсягу виробництва молока всі досліджувані показники зростають 

відповідно: збільшується кількість поголів’я корів, реалізаційні ціни, 

зменшується собівартість продукції, а відтак, і зростає прибуток в розрахунку 

на одну корову. За результатами кореляційно-регресійного аналізу, 

залежність обсягу виробництва продукції молочного скотарства від поголів’я 

корів становить r = 0,93714.  

Дані табл.2.17 підтверджують висунуту нами тезу про те, що 

підприємство може досягати великих обсягів виробництва молока, мати 

велику кількість поголів’я корів, але водночас питома вага виручки від 

реалізації молока на підприємстві може бути відносно меншою через те, що 

підприємство має великі розміри і досягає значних обсягів виробництва та 

продажу інших видів продукції. Як бачимо з даних таблиці, у п’ятій групі 
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підприємств найбільші масштаби та найбільше поголів’я, але оскільки 

підприємства цієї групи мають великі площі землекористування, то щільність 

поголів’я, як показник концентрації, у них зменшується порівняно з 

попередньою групою (11 проти 18 голів), і водночас зменшується питома 

вага виручки від реалізації молока у загальній виручці. Тобто, знижується 

рівень спеціалізації виробництва порівняно з попередньою групою (27,9% 

проти 37,7%). Але підприємства даної групи завдяки високомасштабному 

виробництву все ж таки досягають найбільшої продуктивності корів, рівня 

рентабельності та маси прибутку на одну голову.  

Таблиця 2.18 

Групування підприємств за показником рівня концентрації поголів’я 

корів на підприємствах Київської області, 2014 р 

Показник 
 

Групи підприємств за кількістю корів 

на підприємство У 

середньому I - До 

100 

II – 101-

200 

III- 201-

300 

Понад 

301 

Кількість підприємств  11 13 9 10 43 

Поголів’я корів на 

підприємство, гол 54 150 250 479 223 

Питома вага виручки від 

реалізації молока, % 6,1 11,5 26,8 29,5 21,0 

Продуктивність, кг/гол 5650 3423 4627 6919 5590 

Вироблено молока на 

підприємство, ц 3040 5143 11562 33116 12454 

Вироблено молока на 100 га 

с/г угідь, ц 182,8 240,8 624,1 910,6 540,0 

Виробнича собівартість, грн./ц 275,1 295,4 270,0 252,9 265,8 

Повна собівартість, грн./ц 310,3 337,0 306,5 278,1 292,5 

Ціна реалізації, грн/ц 319,6 289,8 325,6 332,0 325,0 

Рівень рентабельності 

(збитковості), % 2,99 -14,03 6,40 19,38 11,10 

Маса прибутку на корову, грн 414,7 -1442 852,2 3479,5 1670,0 

Джерело: Розраховано автором на основі статистичних даних підприємств 

окремих районів Київської області. 

В результаті проведеного нами групування аграрних підприємств за 

показником рівня концентрації поголів’я корів виявлено стійку тенденцію до 

підвищення ефективності виробництва молока (табл. 2.18).  Так, якщо в групі 

підприємств, які утримували до 100 корів, прибуток з розрахунку на корову 
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становив 414,7 грн, тоді як підприємства, що утримували понад 300 корів, 

одержали на корову понад 3479,5 грн прибутку.  

Якщо ж здійснити глибший аналіз одержаних результатів, то варто 

зазначити, що підприємства, які утримують менше 200 корів, слід вважати 

малими за розмірами галузі молочного скотарства, які зможуть існувати в 

короткостроковій перспективі, забезпечуючи беззбиткове ведення галузі; 

основою для конкурентоспроможного виробництва молока можуть бути 

середні підприємства, які утримують від 200 корів, і що імовірніше, великі – 

300 корів і більше, оскільки саме великотоварні підприємства зможуть не 

лише бути прибутковими, а й успішно вигравати конкурентну боротьбу на 

ринку молока. При цьому, розглядаючи залежність  щільності поголів’я від їх 

кількості, спостерігаємо середній ступінь впливу, на рівні r = 0,5237. Як 

бачимо, тіснота зв’язку між цими показниками концентрації не є високою і 

тим самим підтверджує правильність висловленого судження про відносно 

самостійне їх значення і доцільність залучення для аналізу процесу 

концентрації в молочному скотарстві.  

Щодо визначення раціональних меж розмірів молочнотоварних 

підприємств, то у цьому контексті практика та проведені нами розрахунки 

показують, що в перспективі мінімальним поголів’ям корів, за якого 

забезпечується прибуткове ведення галузі молочного скотарства обраних 

районів Київської області, слід вважати не менше 200 гол., а рівень, за якого 

забезпечується розширене відтворення в майбутньому – понад 300 корів із 

розрахунку на підприємство. Зазначимо, що дослідження присвячене даній 

проблематиці відображене в роботі Данкевича В.Є. на прикладі підприємств 

Житомирської області, результати якого показали, що господарства із 

площею сільськогосподарських угідь понад 1000 га, рівнем товарності 75% і 

вище та поголів’ям ВРХ понад 100 голів мають кращі показники 

господарської діяльності [49]. Зазначимо, що ці результати одержані за 

даними 2010 року, коли була інша цінова ситуація. 
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Безумовно, із поліпшенням організаційної структури підприємства, 

його менеджменту, племінної справи, використовуючи сучасні техніко-

технологічні (доїльні установки: карусель, ялинка, круглий стіл) засоби 

утримання корів – є підстави очікувати, що галузь молочного скотарства для 

даних підприємств може бути ефективною і за меншого поголів’я корів. 

Зазначимо, що у підприємствах, із поголів’ям корів до 200 голів 

(друга група підприємств), молочне скотарство не є основною, а додатковою 

галуззю, що підтверджує питома вага виручки, яка становить по цій групі 

лише 11,5%, тобто вони не є спеціалізованими. Зворотна тенденція 

спостерігається у підприємствах, питома вага виручки від реалізації молока 

яких складає більше 26%, вони є прибутковішими порівняно з іншими 

виділеними групами. 

Дослідимо, як впливають на показники ефективності і рівень 

спеціалізації показник концентрації в молочному скотарстві, що 

представлений щільністю поголів’я корів в розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь (табл. 2.19).  

Підвищення прибутковості молочного скотарства також пов’язане зі 

зростанням щільності корів на одиницю земельної площі. Так, якщо в 

підприємствах першої групи рівень рентабельності реалізованого молока 

становив 0,4%, то в третій – на кожну витрачену гривню в молочному 

скотарстві одержували по 0,125 грн прибутку, а на корову – 2180,8 грн. 

Спостерігається така ж закономірність у першій і третій групах підприємств 

за щільністю поголів’я на 1 га с. г угідь: підвищується рівень спеціалізації 

виробництва молока і знижується його собівартість. Залежність обсягу 

виробництва молока від щільності поголів’я корів із розрахунку на 100 га с. г 

угідь має ступінь впливу нижчий середнього, який за кореляційно-

регресійним аналізом становить r = 0,4422, водночас, залежність кількості 

поголів’я корів від їх щільності має середній ступінь впливу r = 0,5237. 
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Таблиця 2.19 

Вплив концентрації молочного скотарства за показником щільності 

поголів’я на 100 га с.- г. угідь на рівень спеціалізації і прибутковості 

галузі, 2014 р   

Показник 

 

Групи підприємств за 

щільністю поголів’я корів із 

розрахунку на 100 га с/г угідь, 

гол 
У 

середньому 

I – 

До 9 

II –  

10-14 

III-  

15 і вище 

Кількість підприємств  20 13 10 43 

Поголів’я корів на підприємство, гол 103 286 380 223 

Припадає корів  на 100 га с/г угідь, гол 4 12 27 10 

Вироблено молока на підприємством, ц 4815 15655 23573 12454 

Продуктивність, кг/гол 4668 5471 6208 5590 

Вироблено молока на 100 га с/г угіль, ц 178 655 1673 540 

Питома вага виручки від реалізації 

молока, % 7,1 24,9 52,2 21 

Виробнича собівартість, грн/ц 280,7 260,8 264,5 265,8 

Повна собівартість, грн/ц 315,4 284,7 290,6 292,5 

Ціна реалізації, грн/ц 316,7 326,5 326,7 325 

Рівень рентабельності (збитковості), % 0,4 14,7 12,5 11,1 

Маса прибутку на корову, грн 52,5 2119,2 2108,8 1670,1 

Джерело: Розраховано автором на основі статистичних даних підприємств 

окремих районів Київської області. 

Як випливає з розглянутого матеріалу, на підвищення прибутковості 

молочного скотарства суттєво впливає раціональна концентрація 

виробництва, за якої створюються умови для зниження собівартості 

продукції. З наведених групувань також видно, що рівень концентрації та 

спеціалізації корелюють між собою, тобто, існує тісний взаємозв’язок між 

цими економічними процесами, за якого, в міру підвищення рівня 

концентрації простежується тенденція і до зростання рівня спеціалізації та 

ефективності виробництва. 

У зв’язку з цим найбільш економічно вигідним, на наш погляд, є 

варіант, коли досягається раціональний рівень як концентрації, так і 

спеціалізації, оскільки спеціалізація може бути ефективною тільки за 

достатньо великих розмірів галузі чи підприємства в цілому (залежно, що 

взято за об’єкт дослідження). 
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Іншими словами, концентрація та спеціалізація виробництва – це різні 

за своєю природою економічні процеси, які взаємно проникають один в 

одного і здійснюються поряд: концентрація виробництва породжує його 

спеціалізацію, а остання передбачає концентрацію.  

Багаторічною практикою підтверджено високу економічну 

ефективність спеціалізації виробництва, тому цією обставиною не можна 

нехтувати. На користь цієї ж думки наведемо дані, які одержали на підставі 

групування підприємств за показником, що відіграє важливу роль у 

формуванні прибутку підприємства – показником спеціалізації (табл. 2.20).  

Таблиця 2.20 

Групування підприємств Київської області за питомою вагою виручки 

від реалізації молока, 2014 р 

Показник 
  

Підгрупи за питомою вагою 

виручки від реалізації молока, % У 

середньому I - До 

10 II - 10,1-30 

III - Понад 

30 

Кількість підприємств  16 14 13 43 

Питома вага виручки від реалізації 

молока, % 4,5 19,2 51,9 21,0 

Поголів’я корів на підприємство, гол 120 236 336 223 

Продуктивність, кг/ гол. 3560,8 5832,1 6295,3 5590,0 

Вироблено молока на підприємство, ц 4253 13760 21142 12454 

Вироблено молока на 100 га с/г угіль, ц 152 551 1418 540 

Виробнича собівартість молока,  грн/ ц 281,6 255,8 269,3 265,9 

Повна собівартість молока, грн/ц 315,3 274,4 300,0 292,5 

Ціна реалізації молока, грн/ц 314,03 328,88 324,67 324,97 

Рівень рентабельності (збитковості) 

молока, % -0,40 19,86 8,22 11,10 

Маса прибутку на корову, грн -37,52 293,45 1460,20 572,00 

Джерело: Розраховано автором на основі статистичних даних підприємств 

окремих районів Київської області. 

Результати проведеного групування, по-перше, підтверджують 

залежність прибутковості виробництва молока від рівня спеціалізації. По-

друге, незважаючи на пряму залежність рівнів концентрації від спеціалізації, 

в умовах різних форм господарювання й різних розмірів підприємств можуть 

мати місце суттєві, як уже зазначалось, розбіжності в рівнях концентрації 

виробництва та його спеціалізації, тобто рівень концентрації не завжди 
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відповідає рівню спеціалізації, а тому не завжди забезпечує 

високоприбуткове виробництво молока.  

По-третє, існують випадки, коли рівень спеціалізації високий, а 

концентрації –  далекий від раціонального. Таке явище притаманне дрібним і 

малим підприємствам, де невелика кількість низькопродуктивних корів, а 

відповідно й обсяги виробництва. Найкращих економічних показників 

досягли підприємства третьої групи із питомою вагою виручки від реалізації 

молока понад 30,1 %. Саме за такого рівня спеціалізації маса прибутку з 

розрахунку на корову становила близько 1460,2 грн, а рівень рентабельності 

в таких умовах становив 8,22 %. Таким чином, межа раціонального рівня 

спеціалізації досліджуваних молочнотоварних підприємств за притаманного 

їм рівня концентрації досягається тоді, коли питома вага виручки від 

реалізації молока становить понад 30 %. 

Розглянемо детальніше, яка тенденція впливу концентрації характерна 

для свинарства (табл.2.21).  

Таблиця 2.21 

Групування сільськогосподарських підприємств України за рівнем 

концентрації поголів’я свиней, 2012 рік* 
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До 50 513 19 28 0,4 24 219 2170 2552,18 1415,17 -44,6 

51-100 411 59 71 0,8 74 217 2093 2447,46 1460,58 -40,3 

101-250 620 146 141 2,5 167 239 1967 2194,77 1490,63 -32,1 

251-500 407 349 340 3,9 352 271 1936 2039,74 1535,48 -24,7 

501-750 200 679 668 3,8 615 303 2059 1770,99 1561,71 -11,8 

751-1000 115 1046 1032 3,4 866 331 1964 1613,33 1509,27 -6,5 

1001-2000 181 1765 1682 8,6 1382 350 2010 1653,75 1536,47 -7,1 

2001-5000 105 4326 3872 11,5 3049 389 2061 1559,19 1557,30 -0,1 

Більше 5000 81 38416 28476 65,2 20436 515 2239 1465,62 1625,24 10,9 

Всього 2633 1674 1344 100 1040 х х х х х 

* В наступних виданнях даного джерела такі дані відсутні 

Джерело: Побудовано автором за даними статистичного збірника України. 

Сільське господарство України 2012 рік. 
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Якщо для аналізу процесу концентрації виробництва у молочному 

скотарстві ми розглядали сукупність підприємств окремих районів Київської 

області, то у зв’язку із браком інформації по цих підприємствах щодо 

напрямку свинарства ми використали дані в цілому по підприємствах 

України, що розвивають цю галузь тваринництва.  

Групування аграрних підприємств за показником рівня концентрації 

поголів’я свиней демонструє стійку тенденцію до підвищення ефективності 

виробництва свинини. Тобто, вони підтверджують ту обставину, що 

закономірності концентрації виробництва характерні й для  галузі 

свинарства. Варто лише наголосити на такій особливості: для галузі 

свинарства рівень концентрації особливо відчутно впливає на її ефективність. 

Достатньо сказати, що хоча рівень збитковості приросту живої маси свиней 

стрімко знижується із збільшенням поголів’я свиней, все ж від’ємна 

рентабельність притаманна усім групам підприємств за винятком останньої. 

Звідси випливає, що раціональні розміри комплексів по вирощуванню і 

відгодівлі свиней перебувають в межах п’яти і більше тисяч голів свиней. 

Наголосимо також, що цей висновок є коректним для сучасних умов ведення 

свинарства в підприємствах України [19]. 

Таблиця 2.22 

Групування сільськогосподарських підприємств України за рівнем 

концентрації  курей-несучок, 2012 рік 
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До 0,5 8,4 0,0 50 0,2 809 96 911 622 -31,7 

0,5 – 5 56,5 0,1 35 1,6 7899 140 779 689 -11,6 

5 – 50 104,9 2,6 45 23,3 223163 213 538 527 -2,1 

50 – 100 1473 3,7 20 73,6 333347 223 514 488 -5,0 

100 – 250 3749 9,5 22 170,4 1080614 288 446 518 16,1 

250 – 500 6432 16,3 18 357,4 1735448 270 444 526 18,5 

500 – 750 3287 8,3 5 657,5 1005071 306 446 612 37,3 

750 – 1000 9202 23,3 10 920,2 2835396 308 407 675 66,0 

Більше 1000 14319 36,2 9 1591,0 4175730 292 377 688 82,6 

Всього 38632 100 214 3795,2 11397477 х х х х 

Джерело: Побудовано автором за даними статистичного збірника України. 

Сільське господарство України 2012 рік 
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Групування аграрних підприємств за показником рівня концентрації 

курей-несучок демонструє аналогічну стійку тенденцію до підвищення 

ефективності виробництва, як і в галузі свинарства (табл.2.22). 

За даними таблиці 2.22 спостерігаємо, що рівень збитковості 

стрімкими темпами знижується із збільшенням поголів’я курей, а 

підприємства, що утримують понад 100 тисяч голів курей – функціонують 

прибутково. Таким чином, для галузі птахівництва раціональні розміри 

комплексів по вирощуванню і відгодівлі курей знаходяться в межах понад 

100 тисяч голів. Хоча варто пам’ятати, що при збільшення голів курей на 

фабриках призводить не лише до покращення їх економічних показників, а й 

до погіршення екологічного стану регіону (через високий рівень аміаку, який 

знаходиться у пометі), що потрібно враховувати при їх  вирощуванні, а отже, 

і при формуванні їх оптимальних розмірів. 

 

2.4. Розвиток та оцінювання результатів економічної концентрації 

в АПК України 

 

Як ми уже зазначали у §1.3, економічна концентрація в Україні 

прискорено розвивається через створення великотоварних холдингових 

структур. Особливу увагу ми приділяємо даній організаційній формі 

господарювання в Україні. В попередньому нашому викладі ми говорили не 

лише про холдинги, як такі, а й про іншу особливу форму, що виникла і 

набуває розповсюдження – “квазіхолдинги”, які часто помилково  називають 

холдингами.   

Масштаби економічної концентрації холдингів можуть бути 

описаними за її показниками, а саме: кількість холдингів, кількістю дочірніх 

підприємств, кількістю відокремлених підрозділів (філій), загальним 

розміром земельної площі та загальним обсягом консолідованої виручки.  

Так, з метою обґрунтування наших оцінок щодо розвитку економічної 

концентрації в Україні, наведемо юридичне трактування дочірніх 
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підприємств, філій (відокремлених підрозділів) і структурних підрозділів. 

Згідно Господарського Кодексу України відокремленим підрозділом (філією) 

є підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та 

виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені 

юридичної особи, або здійснює представництво і захист інтересів юридичної 

особи. 

Дочірнє підприємство є суб’єкт господарювання, контрольним 

пакетом акцій якого володіє материнська компанія. 

Структурний підрозділ це підрозділ, що не має статусу юридичної 

особи й відомості про нього не включаються до ЄДРПОУ. Тому він не має 

свого ідентифікаційного коду, а використовує ЄДРПОУ юридичною особи, 

структурним підрозділом якої являється. Проте діє на підставі Положення 

про структурний підрозділ юридичної особи, в якому вказане найменування 

та адреса місцезнаходження. 

В більшості холдингів АПК їх організаційна будова представлена 

дочірніми підприємствами і філіями. Проте мають місце непоодинокі 

випадки, коли аграрна сфера агропромислових формувань як цілісних 

підприємств представлена структурними підрозділами, а не відокремленими, 

що є недопустимим і суперечить законодавчій Нормі. Адже територіально 

агарна сфера знаходиться за межами материнської компанії. І, що дуже 

важливо, за організації аграрної сфери у формі структурних підрозділів 

місцеві податки і збори спрямовуються не за місцем знаходження таких 

підрозділів, а в центральні офіси, які розміщені у містах. В результаті 

бюджети сільських громад недоодержують необхідні їм кошти, що 

поглиблює кризовий стан сільських територій. Тому вкрай важливо ввести 

необхідні зміни і доповнення до Господарського кодексу України, згідно з 

яким агропромислова сфера АПФ організаційно може функціонувати лише 

як дочірні підприємства або як відокремлені підрозділи [5].  

Тепер проілюструємо, як в Україні відбувається процес економічної 

концентрації. Для прикладу нами було обрано низку холдингових компаній, 
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земельний банк яких мав за останні роки тенденцію до нарощування. 

Прикладом такого опису можуть стати відомі холдингові компанії 

“Ukrlandfarming”, “Мироніський хлібопродукт”, “Приват-АГРО” та КСГ 

«Агро». 

Група “UkrLandFarming” є найпотужнішим в Україні вертикально 

інтегрованим агропромисловим холдингом, який керує не лише найбільшим 

в Україні і восьмим у світі банком родючого чорнозему, а й лідирує за 

кількістю бізнес-напрямків. Підприємства даної групи компаній розміщені у 

22 із 24 регіонів України та в Автономній Республіці Крим і є найбільшим 

сільськогосподарським підприємством в Україні, площею 654 тис. га. (2015 

рік). Компанія створена у 2007 році під керівництвом Олега Бахматюка, який 

обіймає посаду генерального директора компанії, володіє 95 % акцій 

“Ukrlandfarming PLC”, 5% належить “Cargill”. Це було створення групи 

компаній Ukrlandfarming, що спеціалізувалося на виробництві 

сільськогосподарських культур та тваринництві. До її складу входить 

найпотужніший у Євразії яєчний холдинг “AVANGARDCO IPL”, який 

успішно провів ІРО на Лондонській фондовій біржі 2010 року. 

Масштабно нарощувати площі майбутній земельний гігант розпочав, 

починаючи з 2010 року, придбавши до 2012 року п’ять великих самостійних 

агрохолдингів й тим самим довів земельний банку до 532 тис. га. За наступні 

півтора року завдяки купівлі українських активів агрохолдингу “Valinor” 

російського бізнесмена Кирила Подольського а також близько 20 невеликих 

аграрних підприємств компанія наростила земельний банк ще майже на 120 

тис. га. 

У 2013 році “UkrLandFarming” заробив 542 млн. дол. США чистого 

прибутку, виручка збільшилася в два з половиною рази – до 1,9 млрд. дол. 

США, а маржа EBITDA зросла з 39 % до 41,7 % [85]. У 2015 році виручка 

агрохолдинга зменшилась на 38 %, до 716 млн. дол. США порівняно із 

січнем-вереснем 2014 року, що сягала 1,152 млрд. дол. США. Таким чином у 

1015 році компанія отримала збиток в розмірі 164,48 млн. дол. США [25].  
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Основними напрямками діяльності “UkrLandFarming” є: 

рослинництво, насінництво, молочне і м’ясне тваринництво, промислове 

виробництво яєць та яєчних продуктів; виробництво цукру; переробка, 

зберігання і торгівля зерновими та технічними культурами; дистрибуція 

агротехніки, запчастин, засобів захисту рослин, мінеральних та спеціальних 

добрив, насіння. 

Виробничі потужності компанії:  

 15 елеваторів і 216 горизонтальних зерносховищ загальною 

потужністю близько 2,58 млн. тонн зерна;  

 125 тваринницьких ферм із поголів’ям ВРХ 60 тис. голів, якими у 

2014 році вироблено 106 тис. тонн молока і 23 тис. тонн яловичини; 

 19 птахофабрик із загальною потужністю 8,6 млрд. шт. в рік; 

 завод по виробництву сухої яєчної продукції потужністю 6 млн. 

шт. в день; 

 шість цукрових заводів потужністю 450 тис. тонн; 

 19 м’ясокомбінатів, потужність переробки яких – 536 тонн в 

зміну; 

 дистрибуційні центри: 53 склади, 5 митно-ліцензійних складів, 5 

сервісних центрів. 

В січні–вересні 2015 року оборот ULF знизився на 24 % до 354,7 млн. 

дол. США, а показник EBITDA впав на 47 %, до 108,6 млн. дол. США [89]. 

Власник “UkrLandFarming” О. Бахматюк на певний час призупинив 

нарощення земельного банку. Однією із причин такого призупинення є важка 

економічна ситуація та відсутність фінансів для подальших поглинань. 

Другою причиною вважають, що потрібно завершити процес інтеграції 

компаній, придбаних раніше та підвищувати ефективність використання 

наявних активів. Аналітики журналу Forbes з’ясували, що найближчим часом 

бізнесмен планує приділити більше уваги ефективності рослинництва 

шляхом упровадження нових технологій обробітку ґрунту. 

http://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy51bGYuY29tLnVhL3VhL291cl9idXNpbmVzcy9vdmVydmlldy8=
http://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL2ZvcmJlcy5uZXQudWEvdWEvbWFnYXppbmUvZm9yYmVzLzEzOTk0MDgtcmVqdGluZy0yMC1uYWplZmVrdGl2bmlzaGloLWFncm9rb21wYW5pai11a3JheWluaQ==
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Управління групи компаній відбувається безпосередньо радою 

директорів (зокрема  власника – голови ради директорів) та контролюючого 

органу. Тобто, кожен із вказаних напрямків є по суті окремою холдинговою 

структурою, яка має свою власну управлінську структуру, що відповідає 

специфіці діяльності та звітується перед «верхівкою» (радою директорів).  

Компанія ПрАТ “Райз-Максимко” є управлінською компанії групи 

“UkrLandFarming PLC”  із напрямком спеціалізації виробництва та переробки 

продукції сільського господарства. 

Управлінська структура є функціональною, яка розділяється на 

департаменти та підконтрольні їм служби (на рисунку не зображено у зв’язку 

із відсутністю точної інформації) (Рис.2.4). Кожен департамент має 

керівника, свою структуру управління, механізми взаємодії з регіональними 

управліннями та між департаментами. Як правило, у кожній службі за 

спеціалістами прикріплено один або декілька регіонів. 

Представлена загальна організаційна структура управління (ОСУ) 

агропромислового формування ПрАТ “Райз-Максимко” характеризується 

трьома умовно окремими організаційними ланками, дві з яких –  управлінські 

блоки: 

 

Рис. 2.4 ОСУ  ПрАТ «Райз-Максимко» 

Джерело:побудовано з використанням[120]. 

Регіональне управління – структурна ланка ПрАТ “Райз-Максимко” 

яка сформована за територіальним принципом та слугує посередником між 

філіями та управлінською компанією. 

Компанія “Миронівський хлібопродукт” (МХП) на сьогодні 

є найбільшим в Україні виробником курячого м'яса та м’ясних продуктів, 

відомими під брендами “Наша ряба”, “Легко!”, “Бащинський”, 

“Європродукт” та ін. Застосовуючи модель вертикальної інтеграції бізнесу – 

UkrLandFarming 

PLC 

(управління групою 

компаній) 

ПрАТ «Райз-Максимко» 

(управлінська компанія за 

напрямком виробництва 

та переробки с/г  

продукції) 

 

Регіональне управління 

(структурна одиниця 

управління групою 

господарств окремого 

регіону) 

 

Філія/Підприємство 

(виробниче господарство 

регіону, окрема 

структурна одиниця та 

юридична особа) 

 

http://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL2xhdGlmdW5kaXN0LmNvbS9yYXRpbmcvdG9wMTAwLzI3NzQwLW1pcm9ub3Zza2lqLWhsZWJvcHJvZHVrdA==
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веде ефективну діяльність й має при цьому широку географію: працює в 9 

регіонах України.  

Компанія розпочала свою діяльність у 1998 році, яку заснував Юрій 

Косюк з АТЗТ “Миронівський хлібопродукт”. Вже у 1999 році 

розпочинається промислове виробництво м’яса та птиці на основному 

підприємстві “Перемога Нова”. 

В продовж декількох останніх років компанія є одним з провідних 

зерноторгових підприємств України, здобувши контрольний пакет акцій у 

ПАТ “Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів”, земельний 

банк якої станом на 2015 рік складає 360 тис. га. 

Агропромисловий холдинг об’єднує виробничі потужності всього 

технологічного ланцюжка м’ясного виробництва – від виробництва кормів, 

інкубаційних яєць, вирощування великої рогатої худоби (32 тис. голів), 

свиней (40 тис. голів) і домашньої птиці (217 млн. голів) до переробки і 

реалізації готової продукції [77]. 

“Миронівський хлібопродукт” об'єднує 19 підприємств, які 

спеціалізуються на виробництві курятини, інкубаційних яєць, кормів, 

вирощуванні великої рогатої худоби та виробництві готової продукції. 

Виробничі потужності компанії [86, 57]: 

 птахофабрики потужністю 546 тис. тонн – 5 од. (ПрАТ 

“Миронівська птахофабрика», ПрАТ “Оріль-Лідер”, ПрАТ “Дружба народів 

Нова”, ДП “Птахофабрика “Перемога Нова”, ТОВ “Вінницька 

птахофабрика”); 

 комбікормові заводи потужністю 1,550 млн. тонн – 4 од. (ПАТ 

“Миронівський завод з виробництва круп і комбікормів”, ТОВ «Таврійський 

комбікормовий завод»,  ТОВ “Катеринопільський елеватор”, ТОВ 

“Вінницька птахофабрика”, філія “Внутрішньогосподарський комплекс з 

виробництва кормів”); 

 олійнопресові заводи потужністю 296 тис. тонн переробки 

соняшникової олії – 3 од.; 
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 дві птахофабрики з розведення батьківського поголів'я та 

виробництва інкубаційного яйця потужністю 359 млн. шт. (СТОВ 

“Старинська птахофабрика”, ДП Птахофабрика “Шахтарська Нова”); 

 м’ясокомбінати потужністю переробки 31 тис. тонн – 2 од. 

(СТОВ “Дружба народів” і її філія та ПрАТ “Український бекон”); 

 15 розподільчих центрів компанії та власний парк вантажівок-

рефрижераторів, що дозволяють доставляти клієнтам охолоджену й 

заморожену продукцію у найкоротші терміни. 

На рис.2.5 відображено структуру компанії МХП, а саме склад 

дочірніх підприємств та структурних підрозділів (філій). 

У найближчому майбутньому МХП планує збільшити земельний банк 

до 500 000 га, що зробить її другим агрохолдингом в Україні за розміром 

земельного банку [88]. 

У 2014 році компанія збільшила обсяги виробництва продукції 

порівняно з попереднім роком, зокрема продаж курятини зріс на 18%, що 

склало 546 500 тонн. Таке зростання зумовлено збільшенням виробництва 

курятини на Вінницькій птахофабриці. Експорт продукції курятини зріс на 

15% і склав 140 920 тонн. МХП продовжує втілювати стратегію 

диверсифікації ринків збуту і досліджувати нові ринки для ведення бізнесу в 

країнах Азії, Близького Сходу та Африки, нарощуючи обсяги експорту м’яса 

птиці в ці регіони. 

У 2014 році в рослинницькому сегменті компанія зібрала урожай 

близько із 290 тис. га в Україні. Варто сказати, що урожайність усіх культур, 

які вирощувала компанія, значно перевищує середню врожайність по 

Україні, що досягнуто завдяки ефективному менеджменту та впровадженню 

новацій і передової практики. Відтак, валовий збір зернових перевищив 2 

млн. тонн. У 2014 році обсяг виробництвам м’яса зменшився на 6% і 

склав 31, 2 тис. т. Таким чином, впродовж років, компанія досягла володіння 

значними масивами земель (360 тис. га), яка об’єднує 23 підприємств, й 

налічують близько 50 філій. 
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Рис. 2.5. Структура компанії  “Миронівський хлібопродукт” 
Джерело : побудовано з використанням [92]. 

“Приват-Агро”, як агрохолдинг був створений в 2005 році на базі 15-

ти господарств. Метою такого формування було і є управління та контроль за 

аграрними активами ПриватБанку, що виникли в результаті боргових 
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зобов’язань підпорядкованих господарств. Для реалізації цієї функції було 

прийнято рішення про створення управлінського підприємства ТОВ “Бізнес 

Агроцентр”. На сьогодні, Приват-Агро – це 20 окремих аграрних 

підприємств, що функціонуються в дев’яти областях України із загальним 

земельним банком 116 тис. га. Тут варто зазначити, що подальше збільшення 

кількості аграрних підприємств в структурі формування відбувалося з метою 

нарощування банку землі і збільшення вартості агробізнесу.  

Виробничими напрямками холдингує: рослинництво – кукурудза, 

пшениця озима, соняшник, соя, озимий ріпак; тваринництво – виробництво 

молока та м’яса ВРХ (шість господарств), свинарство (чотири господарства), 

вівчарство (одне господарство). 

 

Рис. 2.6. ОСУ «Приват-Агро» 
Джерело: власна презентація на основі внутрішньої звітності компанії «Приват-

Агро” [120]. 

Якщо станом на 2014 рік, площа підконтрольна  холдинговим 

компаніям, складала 5,85 млн. га, то у 2015 році, за дослідженнями 

Українського клубу аграрного бізнесу [77], з’ясовано – відбулося її 

зменшення на 4,5%, що скало 5,6 млн. га. Однією із основних причин 

скорочення земельного банку українськими агрохолдингами стали бойові дії 

в Донецькій і Луганській області.  

Найбільших втрат зазнав агропромисловий холдинг країни – 

“UkrLandFarming”. На даній територія компанія володіла цехом по переробці 

м’яса (виробнича потужність 26 тис. тонн м’ясної продукції за добу) і 

чотирма птахофабриками (із 6 тис. голів). Компанія також мала два елеватора 

в Донецькій області і ферму (на 13 тис. голів). Із-за війни була втрачена 

частина земель компанією “Авангард”, яка входить до складу холдингу – 
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птахофабрики “Червоний Прапор” (Луганська обл.) та “Інтербізнес” 

(Донецька обл.). Варто зазначити, що птахофабрика "Червоний Прапор” була 

однією із найбільш прибуткових у холдингу, оборот якої у 2013 році склав  

340 млн. грн. Вказані птахофабрики із загальним поголів’ям курей 3 тис., 

складали 10 % від усього поголів’я курей холдингу, що було вагомим у 

формуванні його фінансового результату. 

До кінця 2014 року, у зв’язку із зменшенням ризику втрат, як 

зазначають у прес-службі “Авангард”, була зупинена діяльність ще трьох 

фабрик які знаходилися поблизу зони конфлікту: “Донецької” і 

“Волновахської» (Донецька обл.) та “Богодухівської” (Харківська обл.). 

Варто зазначити, що оборот лише “Донецької” птахофабрики склав у 2013 

році 491 млн. грн. 

 Іншими причинами, які вплинули на зменшення компаній, 

виокремлюють: труднощі доступу до фінансових ресурсів, девальваційні 

процеси, суттєве закриття зовнішніх ринків збуту для продукції 

тваринництва, насамперед російського. 

Неабиякий вплив воєнних дій відобразилось на компанії “Агротон”. 

На даний час холдинг не контролює Чорнухинську птахофабрику і племінну 

птахофабрику “Мирний” у Перевальському районі, а також землі в 

Антрацитівському та Краснодонському районах Луганської області. В 

результаті зупинки потужностей свої збитки компанія оцінила у 15 млн. дол. 

США. 

І це не всі холдинги, які втратили свої підконтрольні об’єкти 

володіння. В зоні АТО агрохолдинг HarvEast втратив контроль над 

земельними активами площею 70 тис. га, й ще 20 тис. га залишилися не 

оброблюваними у зв’язку із близькими  воєнними діями й окупацією АР 

Крим (Сімферопольському, Кіровському та Красногвардійському районах). 

Крім того, на непідконтрольній території залишилося три елеватори компанії. 

Загальний збиток від втрати сільськогосподарських земель компанія оцінила 

у 10 млн. дол. США. 
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Холдинг МХП у 2014 році був змушений призупинити діяльність 

фабрики у Донецькій області, яка забезпечувала три підприємства холдингу 

інкубаційними яйцями й частка яких складала до третини від річного обсягу 

виробництва яєць МХП. Але водночас компанія наростила свій земельний 

банк завдяки обміну активами з компанією Agrokultura. Крім того, “МХП” 

здійснила “обмін” російськими активами “Воронеж Агро Холдинг” (40 тис. 

га) на земельні угіддя площею 60 тис. га  на заході України (Львівській, 

Тернопільській та Івано-Франківській обл.). МХП перереєструвала свої 

потужності згідно до російського законодавства й продовжує функціонувати 

в Криму, зокрема м’ясокомбінат “Дружба народів” та птахофабрика “Дружба 

народів Нова”. Як запевняє менеджмент компанії “МХП” не переживав 

значних проблем в Росії, а ініціатором обміну стала російська сторона» [120]. 

Особливістю економічної концентрації холдингових структур або ж 

подібним їм є те, що більшість з них мають свої управляючі компанії в 

офшорних зонах. Ця обставина породжує можливість вивозу капіталу із 

України. Для прикладу наведемо організаційну структуру реальної компанії – 

“Росток-Холдинг”, управління якої здійснюється закордоном, в офшорній 

зоні (рис.2.7) .  

Як видно із даного рисунку, хоча компанія має два власника, 

практично вся влада концентрується у Власника-2, оскільки його частка в 

єдиній управлінській компанії складає 80%. Практично дана компанія на чолі 

із Власником-1 і Власником-2 створила компанію безпосередньо в Україні в 

якій концентрується вся влада по управлінню 12-ти суб’єктів 

господарювання. Як ми бачимо, практично цими суб’єктами господарювання 

100% власності належить даній управлінській компанії, врешті-решт 

Власнику-2. Тобто дана структура засвідчує ту обставину, що за такої 

організаційної структури управління знов таки, як і при монополізація, що 

безумовно звужує ініціативу на місцях, а отже негативно відбивається на 

результатах діяльності.  
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Рис. 2.7. Структура власників і власності управлінської компанії «Росток-

Холдинг» 
Джерело: власна презентація автора на основі даних компанії 

 

Таким чином, із проведеного аналізу можемо зробити висновок, що 

агрохолдингові компанії – це є багатоструктурні та великі за розмірами 

формування, питання оптимального розміру яких продовжує залишатися 

актуальним і до нього ми неодноразово повернемося, зокрема у наступному 

розділі роботи.  

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Як переконують дослідження, процес концентрації в аграрних 

підприємствах набуває все більшого розмаху. В результаті зростає обсяг 

чистого доходу (виручки), рівень рентабельності та продуктивність праці  для 

підприємств із обсягом чистого доходу від 2,5 млн. грн. Процес концентрації 
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виробництва в АПК України за своїми масштабами нерідко набуває характеру 

надконцентрації. 

2. На сьогодні частка сільськогосподарських земель, що контролюється 

різними великими аграрними компаніями,  істотно зростає, що 

супроводжується скороченням кількості суб’єктів господарювання. Тому для 

недопущення монополізації ринку оренди землі необхідно встановити 

граничні межі їх землекористування.  

3. Тенденція до зростання питомої ваги великих виробників у загальному 

обсязі сільськогосподарської продукції не означає, що потрібно відмовлятися 

від малих організаційно правових форм господарювання на селі і позбавляти 

їх можливостей та перспектив свого розвитку, оскільки в сільському 

господарстві вони вирішують не лише виробничі, а й соціальні проблеми та 

зберігають мовні і культурні традиції країни.  

4. Аналіз концентрації земельних ресурсів свідчить, що великі компанії 

постійно намагаються збільшувати землі в обробітку і тому гостро постає 

питання про визначення граничних меж орендованих земель в обробітку 

однією компанією з урахуванням виробничого напрямку цих структур. 

Виявлено, що процес концентрації земельних ресурсів не є суто українським 

явищем, а всезагальним, що притаманне не лише Україні, а й іншим країнам, 

зокрема Росії, Аргентині, Бразилії, Казахстану (великомасштабна 

концентрація), та країнам ЄС і Північної Америки. 

5. Показниками концентрації для галузі зерновиробництва можуть 

служити: площа посіву зернових,  обсяг  виробництва  продукції  даної  

культури  по  підприємству (валовий збір) та обсяг витрат на виробництво 

продукції. З’ясовано, що між даними показниками існує достатньо тісний 

зв’язок, водночас, кожен з них має певне самостійне значення. Так, показник 

валового збору має автономне значення, оскільки він залежить не лише від 

площі посіву зернових, а й від урожайності. З’ясовано, що визначені 

показники концентрації істотно впливають на стан галузі зерновиробництва: 
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як правило, з їх зростанням підвищується урожайність зернових, знижується 

собівартість, зростає ціна реалізації та прибуток на 1 га посіву. 

6. В межах досліджуваної сукупності не виявлено граничного рівня 

зростання будь-якого показника концентрації. Разом з тим за результатами 

дослідження для умов досліджуваних підприємств районів, нами виявлено 

вплив розміру підприємств за показником сільськогосподарського 

землекористування на ефективність галузі зерновиробництва. З’ясовано, 

зокрема, що найефективнішими є підприємства з розміром 

сільськогосподарських угідь понад 2 тис. га, для яких характерним є найвищі 

показники прибутковості галузі зерновиробництва (прибуток від реалізації, 

рівень рентабельності). 

7. Показниками концентрації для галузі молочного скотарства можуть 

служити: обсяг виробництва молока на одне підприємство, поголів’я корів на 

підприємство та щільність поголів’я корів із розрахунку на 100 га с. г угідь. 

З’ясовано, що між даними показниками існує достатньо тісний зв’язок, 

водночас, кожен з них має певне самостійне значення.  

8. За результатами здійсненого результативного групування стало 

можливим простежити існування зв’язку між рівнями концентрації, 

спеціалізації та досягнутим рівнем ефективності молочної галузі, що стало 

відправним підґрунтям для дослідження впливу окремих показників 

концентрації галузі на її ефективність. З’ясовано, що визначені показники 

концентрації істотно впливають на стан галузі молочного скотарства: як 

правило, з їх зростанням підвищується продуктивність корів, знижується 

собівартість молока, зростає ціна  його реалізації та прибуток на одну корову. 

9. В межах досліджуваної сукупності не виявлено граничного рівня 

зростання будь-якого показника концентрації. Проте за результатами 

дослідження для умов досліджуваних підприємств кількох районів нами 

виявлена та межа концентрації, за якою галузь стає ефективною. Зокрема 

встановлено, що в сучасних умовах для прибуткового ведення галузі кількість 
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утримуваних корів повинна бути не меншою 200 голів, а за поголів’я понад 

300 корів забезпечується вищий рівень прибутковості. 

10. Агро- і агропромислові холдинги – це багато структурні та великі за 

розмірами компанії, питання раціонального розміру яких продовжує 

залишатися актуальним. Економічна концентрація в АПК набула 

прискореного розвитку. Для оцінювання її масштабів можуть бути 

використані такі показники: кількість агро- і агропромислових холдингів, 

кількість дочірніх підприємств і філій, що контролюються ними, площа 

консолідованих холдингами земель в обробітку, обсяг грошової виручки. 

Останні три показника важливо розраховувати в середньому на один агро- та 

агропромисловий холдинг.  

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [16; 

17; 18; 19; 120]. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЇ 

ВИРОБНИЦТВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ АПК  

 

3.1. Застосування методу DEA в аналізі і оцінюванні ефективності 

концентрації виробництва в аграрних підприємствах 

 

У багатьох працях видатних економістів знаходить свій відгук 

проблема оцінювання ефективності, що зумовлено динамічним розвитком 

інструментарію для оцінювання, з одного боку, та пришвидшенню темпів 

інформатизації суспільства, з іншого. При цьому, важливим стає не просто 

оцінити власне підприємство з позицій успішності реалізації поставлених 

задач, а й порівняно з аналоговими гравцями ринку віднайти можливі шляхи 

бути ще кращим, щоб перемагати у конкурентній боротьбі. У цьому 

контексті на особливу увагу заслуговує метод DEA-аналізу як інструмент, 

який дозволяє швидко та відносно легко здійснити оцінку діяльності з 

технічної та економічної точки зору, враховуючи результати діяльності 

власного підприємства та типової вибірки аналогових підприємств. 

Дане питання вже досліджено на теоретичному та практичному рівні 

та висвітлено у низці праць таких вчених, як В. Андрійчука [12], О. Ліссітси і 

Т. Бабічева [76], Б. Брюнер., В. Галушко, С. Дем'яненко, [31], Прядка В.В 

[108],Т.Коеллі [136], С. Хайлук [128] та інших. 

Проте до цих пір проблема концентрації виробництва в аграрних 

підприємствах за допомогою даного методу не досліджувалася. Тому метою 

даного розгляду є визначення технічної ефективності концентрації 

виробництва в аграрних підприємствах, здійснення її аналізу за умов 

побудови моделей з продуктовою і без продуктової складової факторів та з 

урахуванням інтенсивності концентрації таких факторів. 

Розробником даного методу є зарубіжний вчений М. Фарелл. В його 

розумінні ефективність – це відношення фактичної продуктивності 

підприємства до його максимально можливої продуктивності, що 
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визначається межею виробничих можливостей (максимальна кількість 

продукції, яку підприємство в змозі виробити за наявної кількості ресурсів та 

незмінності всіх інших факторів) [138]. 

Метод DEA – аналізу дозволяє визначити показники технічної, 

алокаційної та загальної економічної ефективності й побачити, на скільки 

підприємства між собою відрізняються за їх рівнем, а також розкрити реальні 

можливості кожного з них в економії ресурсів і збільшенні результативних 

показників. Ми звертаємо увагу на одну із важливих прикладних сторін 

даного методу, а саме на  показник технічної ефективності, який відображає 

технологічний рівень виробництва підприємства. 

За допомогою методу DEA, як відомо, є можливість визначати 

ефективність за двома критеріями: максимізувати виробництво продукції за 

даної кількості ресурсів (outpot – орієнтована модель), або ж досягти даного 

обсягу виробництва продукції за мінімального витрачання ресурсів (input – 

орієнтована модель). За output – орієнтованої моделі йдеться за технічну 

ефективність виробництва продукції, а за input – орієнтованої моделі – за 

технічну ефективність використання ресурсів [13]. 

Для цілей аналізу технічної ефективності була обрана сукупність 

аграрних підприємств декількох районів Київської області (Богуславський, 

Білоцерківський, Кагарлицький, Миронівський, Рокитнянський, 

Таращанський). 

Для більш об’єктивного отримання результату бажано мати більшу 

сукупність підприємств, але оскільки існують складнощі одержання 

інформації про активи підприємства (Форма №1), нами не було можливості 

збільшити генеральну сукупність. Тому результати, які ми отримали, можуть 

мати певні зміщенні оцінки, але вони дають змогу побачити великі 

можливості даного методу для виміру і оцінювання ефективності 

концентрації виробництва. 

Результативним показником у нашому дослідженні було обране 

значення EBITDA (earnings before interest, taxes, deterioration and amortization)  
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– прибуток до оподаткування, сплати податків та нарахування амортизації, 

який фактично відображає концентрацію фінансів підприємства, які є 

доступними для власників, кредиторів та для інших інвесторів.  

Основними ресурсами для отримання запланованого результату є такі 

показники ресурсно-продуктової концентрації виробництва: грошова 

виручка підприємства, капітал (активи підприємства), праця 

(середньооблікова кількість працівників), а також земельні ресурси (площа 

сільськогосподарських угідь).  

В процесі дослідження встановлено, що існує суттєва диференціація в 

рівнях показників концентрації досліджуваної групи підприємств. Для 

наочності дослідження ступенів варіації цих показників в межах 

досліджуваних підприємств, побудуємо полігон розподілу за деякими з них 

(рис. 3.1). 

З рис. 3.1 спостерігаємо, що для досліджуваної сукупності 

підприємств найбільша їх частка зосереджена за таких рівнів концентрації: 

EBITDA– більше 4500 тис. грн; грошова виручка підприємства – від 10 до 20  

тис. грн, капітал підприємства до 15000 тис. грн, чисельність працівників – 

від 55 до 103; земельні ресурси – від 1000 до 2000 га. 

Із отриманого дослідження простежується великий варіаційний 

розмах показників концентрації, що не могло не вплинути на представлення 

полігону розподілу підприємств. Результати дослідження показали, що для 

досліджуваної сукупності найбільше концентруються підприємства із 

найнижчим рівнем капіталу та грошовою виручкою, найнижча концентрація 

підприємств спостерігається із найбільшою чисельністю працівників та 

площею земельних ресурсів (рис.3.1).  

Простежується, що біля максимального значення показників 

концентрації зосереджується найменша кількість підприємств, що говорить 

про необхідність зміцнення ресурсної бази більшості досліджуваних 

суб’єктів господарювання. Що ж стосується результативного показника 
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EBITDA, то частка підприємств з найбільшою її величиною є найвищою, що 

є позитивною ознакою їх функціонування. 

 

 

 

Рис. 3.1. Полігони розподілу за показниками концентрації діяльності 

підприємств 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 

Використання методу DEA-аналізу здійснювалося за допомогою 

програмного забезпечення ОnFront 2.0. За його результатами була отримана 

статистична інформація щодо рівня технічної ефективності досліджуваної 

сукупності аграрних підприємств. Зокрема, дослідження технічної 

ефективності нами здійснювалося за чотирма варіантами: за факторами 
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ресурсно-продуктової концентрації і окремо за факторами ресурсної 

концентрації, коли не береться до уваги показник грошової виручки, а також 

за інтенсивності концентрації всіх факторів (фактори на 1 га) та за 

інтенсивності факторів ресурсної концентрації (табл. 3.1). 

Таблиця 3. 1 

Показники технічної ефективності досліджуваних підприємств Київської 

області за input- та output- орієнтованої моделі 

Підприємство 

Технічна ефективність 

В цілому по п-

вах з ГВ 

В цілому по п-

вах без ГВ 
За 

інтенсивності 

факторів з ГВ 

За 

інтенсивності 

факторів без 

ГВ 

input output input output input output input output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СВК "Мир" 0,08 11,87 0,07 14,41 0,1 9,6 0,05 18,49 

ПСП "Лук'янівка" 0,09 10,88 0,08 12,29 0,1 9,9 0,03 34,42 

БЦ Дослідна станція 0,1 10,24 0,07 15,15 0,11 9,42 0,04 25,3 

ПрАТ "Маки" 0,11 9,41 0,09 10,87 0,14 7,11 0,09 10,59 

СВК Агрофірма "Перемога" 0,11 9,23 0,08 13,16 0,15 6,57 0,1 10,15 

ДП "С.г. п-во Кагарлицької ВК" 0,13 7,6 0,08 12,53 0,18 5,43 0,12 8,59 

ТОВ "Імені Котовського" 0,14 6,93 0,11 9,49 0,19 5,19 0,12 8,42 

Агрофірма "Білоцерківська" 0,16 6,43 0,15 6,6 0,16 6,14 0,04 27,55 

ТДВ "Синявське" 0,16 6,33 0,15 6,49 0,17 5,93 0,06 15,74 

СТОВ "Агрофірма мрія" 0,17 5,82 0,11 8,85 0,36 2,77 0,05 18,51 

ПОСП "Нива" 0,18 5,65 0,17 5,92 0,21 4,8 0,08 12,28 

СВК "Розаліївський 0,21 4,79 0,14 7,34 0,2 4,92 0,06 17,52 

ТОВ "Земля Томилівська" 0,21 4,87 0,21 4,87 0,2 4,9 0,06 15,41 

ФГ Широкоступ" 0,21 4,74 0,17 5,87 0,22 4,65 0,06 18,16 

ПОСП "Дніпро" 0,25 3,99 0,17 5,75 0,25 3,98 0,05 19,67 

СВК "Імені Щорса" 0,25 3,96 0,24 4,23 0,34 2,95 0,28 3,6 

СТОВ "Лука" 0,25 3,94 0,24 4,18 0,67 1,49 0,09 11,33 

ТОВ "Богуславка-Агро" 0,25 4,03 0,21 4,85 0,27 3,74 0,06 16,38 

СГП "Світанок" 0,27 3,68 0,27 3,68 0,2 4,95 0,07 15,35 

ТОВ "Ківшовата-Агро" 0,27 3,64 0,19 5,36 0,31 3,28 0,1 9,68 

СК "Агробізнес" 0,28 3,54 0,22 4,55 0,15 6,52 0,03 28,81 

ВСК "Ріжки" 0,29 3,48 0,21 4,82 0,3 3,36 0,08 12,73 

ТОВ АФ "Глушки" 0,31 3,21 0,31 3,21 0,36 2,8 0,31 3,24 

АПП "Колос" 0,32 3,08 0,26 3,78 0,25 4,03 0,07 14,49 

ТОВ "Відродження" 0,37 2,73 0,25 4,03 0,43 2,31 0,21 4,86 

ПП "Колос" 0,38 2,65 0,38 2,65 0,36 2,79 0,14 6,9 

ТОВ ФК "Агро лідер-Україна" 0,38 2,62 0,33 3,05 0,39 2,54 0,18 5,47 

ТОВ  "Русава - К" 0,4 2,52 0,33 3,04 0,74 1,36 0,53 1,89 

Стов "Добробут Плюс" 0,42 2,39 0,42 2,39 0,15 6,65 0,11 9,1 

ПСГАФ "Україна" 0,45 2,24 0,45 2,24 0,4 2,78 0,12 8,67 
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Джерело: побудовано автором на основі результатів програмного забезпечення 

onFront. 

Спершу дослідимо результати розв’язку за input-орієнтованої моделі 

ресурсно-продуктової концентрації (із показником грошової виручки). З 

отриманих розв’язків моделі за даними табл. 3.1 бачимо, що досліджувані 

підприємства істотно різняться між собою за рівнем технічної ефективності 

концентрації ресурсів. Зокрема, серед 43 таких підприємств лише шість 

мають максимальне значення технічної ефективності, що дорівнює 1,00. Це 

свідчить про повне використання ними виробничих можливостей завдяки 

найбільш раціональному комбінуванню та застосуванню наявних у 

розпорядженні ресурсів. Значення даного показника для більшості 

підприємств сукупності коливаються у межах 0,1 – 0,2, що дає підстави 

стверджувати про низький рівень використання ними факторів концентрації 

виробництва. 

Використання результатів розв’язку дає змогу не просто оцінити на 

якому рівні підприємства використовують власні виробничі можливості та 

які переваги їх розміщення, а ще й дозволяють побачити рівень можливого 

підвищення ефективності діяльності. Так, наприклад, за розрахунками input – 

орієнтованої моделі технічна ефективність на  ТОВ “Богуславка-АГРО” 

складає 0,25. Це свідчить про те, що підприємство здатне отримувати той 

Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТОВ "агромілк" 0,52 1,94 0,51 1,97 0,8 1,25 0,14 7,01 

ТОВ "АПК Насташка" 0,52 1,94 0,4 2,51 1 1 1 1 

ТДВ "Терезине" 0,61 1,63 0,44 2,26 0,65 1,54 0,4 2,49 

СТОВ "Щербашенське" 0,77 1,29 0,66 1,52 0,47 2,14 0,1 9,54 

ПОСП "Дружба" 0,82 1,22 0,82 1,22 0,83 1,2 0,68 1,47 

ТОВ "Агрофірма Заросянська" 0,87 1,15 0,73 1,37 1 1 0,18 5,7 

ТОВ "Еліта" 0,88 1,13 0,54 1,85 0,93 1,08 0,87 1,16 

ПАФ "Савинці" 1 1 1 1 1 1 0,55 1,81 

ПП "Острівсье" 1 1 1 1 1 1 0,35 2,87 

СП "Петрівське" 1 1 1 1 1 1 0,41 2,46 

СТОВ "Співдружність" 1 1 1 1 1 1 1 1 

ТОВ "Агроінвестпродукт" 1 1 0,61 1,64 1 1 1 1 

ТОВ "Рось 1к" 1 1 0,69 1,45 0,52 1,93 0,16 6,16 
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самий результат (у моделі – EBITDA), за зменшення обсягу використання 

факторів (у моделі – грошова виручка, капітал підприємства, земельні 

ресурси та кількість працівників) на 75%. 

Тут варто особливо наголосити на такій обставині: коли йдеться про 

зменшення ресурсів (факторів), то мається на увазі, що підприємству далеко 

не завжди є реальна потреба в такому зменшенні, оскільки часто має місце 

умовний “надлишок” факторів виробництва, викликаний недовикористанням 

виробничих потужностей через брак якісних ресурсів, низьку продуктивність 

землі і тварин, простої, нераціональну організацію виробництва, а в 

ширшому розумінні – неефективний менеджмент. Тому керівники і 

спеціалісти підприємства за умови низького рівня технічної ефективності 

мають змогу цілеспрямовано вживати заходи щодо усунення умовного 

«надлишку» ресурсів і (або) реального їх скорочення. Розв’язання питання 

щодо такого скорочення полегшується тим, що метод DEA дає змогу 

визначити, на яку саме величину може бути зменшений той чи інший ресурс. 

За output – орієнтованої моделі, технічна ефективність визначається 

так: TE = OF : OП2 (Додаток А.1). Вона набуває значення від одиниці до 

нескінченності та вказує, на скільки підприємство спроможне збільшити 

обсяги виробництва продукції за тих ресурсів, які вже задіяні та 

використовуються у процесі виробництва. Наприклад, якщо технічна 

ефективність на підприємстві становить 1,13, то це означає, що за таких же 

наявних ресурсів, але ліпшого їх використання воно може збільшити обсяг 

виробництва продукції на 13%.  

Результати розв’язку output-орієнтованої моделі (табл.3.1) за 

запропонованими нами показниками концентрації виробництва на 

підприємстві демонструють, що абсолютними лідерами, “еталонами”, з точки 

зору технічної ефективності є шість підприємств як і за input-орієнтованої 

моделі. Надалі спостерігається вагома розбіжність між рівнями даного 

показника поміж підприємствами, наприклад, у найгіршому становищі 
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перебуває СВК “ Мир”, а ТОВ “Еліта”, навпаки, має наближене до бажаного 

значення – 1,13.  

Наступним кроком дослідження технічної ефективності є 

встановлення зв’язку між рівнями технічної ефективності, з одного боку, та 

факторами концентрації, що її формують, і показниками оцінювання 

економічної ефективності діяльності підприємств – з іншого. Для цього 

побудуємо групування з ознакою розподілу – розв’язками DEA аналізу, та 

визначенням відповідних середніх для груп значень економічних показників 

(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Зв'язок між рівнем технічної ефективності за input – орієнтованої моделі 

і факторами концентрації та показниками економічної ефективності 

виробництва 

Показники 

Групи підприємств за рівнем технічної 

ефективності, коефіцієнт 

0,07-0,2 0,21-0,4 0,41-0,99 1,00 

Середнє значення показника 0,13 0,29 0,65 1,00 

Кількість підприємств в групі 11 17 9 6 

EBITDA на одне п-во, тис. грн 1403 3534 8846 11776 

EBITDA на 1 га, грн 780,9 1584,4 4415,5 8990,4 

Капітал підприємства, тис. грн 22 863 27 896 41 903 32836 

Капітал підприємства на 1 га, грн 12721 12506 20916 25069 

Грошова виручка підприємства, тис. грн 12 679 17 380 28 762 28285 

Грошова виручка підприємства на 1 га, грн/га 7055 7792 14356 21594 

Чисельність працівників, осіб 89 73 72 41 

Площа с.г. угідь в середньому на одне п-во, га 1797,2 2230,6 2003,4 1309,8 

Навантаження землі на працівника, га/чол. 20,11 30,53 27,74 32,08 

Рентабельність підприємства за прибутком, % 4,16 10,42 19,66 17,59 

Рентабельність капіталу за EBITDA, % 6,14 12,67 21,11 35,86 

Рентабельність продажу за EBITDA,% 11,07 20,33 30,76 41,63 

Джерело: розраховано автором на основі статичних даних підприємств. 

За результатами проведеного дослідження спостерігаємо значне 

зростання результуючого показника із збільшенням показника технічної 

ефективності на одне підприємство (EBITDA зростає майже у 8,5 разів в 

четвертій групі порівняно з першою). 



126 
 

 
 

З метою поглибленого дослідження вважаємо доцільним ввести в 

науковий обіг поняття інтенсивність концентрації виробництва та 

інтенсивність результативності концентрації. Їх трактування нами базується 

на відомому понятті “інтенсивність виробництва” – загальна величина 

певного ресурсу по підприємству поділена на площу сільськогосподарських 

угідь. Тобто, на одне підприємство даного ресурсу може бути багато, а на 

одиницю земельної площі замало. Під інтенсивністю концентрації 

виробництва ми розуміємо динаміку зміни показників інтенсивності по 

виділених групах підприємств за показником рівня технічної ефективності. 

Під інтенсивністю результативності мається на увазі динаміку зміни по 

групах підприємств показників ефективності, що також розраховані на 

одиницю земельної площі (наприклад EBITDA на 1 га), а також інші відносні 

показники. 

Співвідношення зміни динаміки інтенсивності концентрації 

виробництва з динамікою зміни інтенсивності результативності є важливим 

економічним параметром оцінювання впливу концентрації виробництва на 

технічну ефективність підприємства. 

Капітал по підприємствах зростає у другій групі на 22% порівняно із 

першою, у третій – на 83,3%, а у четвертій групі хоча дещо знижується, проте 

порівняно з першою групою він більший на 43,6%. Але що особливо важливо 

– зростає інтенсивність концентрації даного ресурсу: у четвертій групі 

підприємств порівняно з першою групою він зріс на 97,01 % за одночасного 

істотного зростання EBITDA на 1 га. У четвертій групі вона більша в 11 

разів, тоді як на одне підприємство цей результуючий показник більший в 8,4 

рази.  

Та ж сама закономірність спостерігається за показником грошової 

виручки. Відтак, грошова виручка в цілому зростала на 37 % у другій групі 

порівняно з першою, а у четвертій – на 223 %. Показник інтенсивності 

концентрації грошової виручки має ще рельєфнішу  тенденцію: у другій 

групі показник зростає на 110 % порівняно з першою, у третій на 203 %, а у 
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четвертій – на 306 %, тобто спостерігаємо посилення інтенсивності 

концентрації. 

Для більш чіткого узагальнення одержаних результатів щодо зміни 

інтенсивності концентрації виробництва порівняно із зміною інтенсивності її 

результативності, нами використано прийом побудови інтегральних 

показників на основі середньої геометричної (табл.3.3). Зокрема, середня 

геометрична була визначена за показником капіталу підприємства на 1 га і 

навантаженістю землі на одного працівника – ці показники, як відомо, 

характеризують інтенсивність концентрації. Водночас, було визначено 

середньо геометричну за показниками EBITDA на 1 га та рентабельності 

капіталу за EBITDA – що репрезентують інтенсивність результативності 

концентрації. 

Таблиця 3.3 

Вихідна інформація для побудови інтегральних показників 

інтенсивності концентрації та інтенсивності результативності 

концентрації за методологією середньої геометричної 

Показники 

Групи підприємств за рівнем технічної 

ефективності 

0,07-0,2 0,21-0,4 0,41-0,99 1,00 

Капітал підприємства на 1 га, грн 12721 12506 20916 25069 

Ланцюгові індекси 1 0,98 1,77 1,20 

Навантаження землі на працівника, га/чол. 20,11 30,53 27,74 32,08 

Ланцюгові індекси 1 1,52 0,91 1,16 

EBITDA на 1 га, грн 780,9 1584,4 4415,5 8990,4 

Ланцюгові індекси 1 2,03 2,80 2,04 

Рентабельність капіталу за EBITDA, % 6,14 12,67 21,11 35,86 

Різниця у п.п. X 6,53 8,44 14,75 

Джерело: Власні дослідження. 

Відповідно до наведеної таблиці середня геометрична інтенсивності 

капіталу становитиме: 

   к = √  98  1 77  1 2 
 

= 2  8  

Інтенсивності навантаження землі на працівника: 

   п = √1 52    91  1 16
 

= 1 17  

Інтенсивність результативності концентрації за EBITDA на 1 га: 

    =  √2  3  2 8  2  4
 

= 2 26  
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Інтенсивність результативності за показником рентабельності капіталу 

за EBITDA: 

    =  √6 53  8 44  14 75
 

= 9 33. 

Одержані результати засвідчують, що середьогрупова інтенсивність 

концентрації по капіталу становили 208 %, навантаження землі на працівника 

– 17 %, в той час, коли інтенсивність результативності концентрації була 

значно вищою і за EBITDA на 1 га вона зростала в середньому на 226 %, а в 

середньому по групах рентабельність капіталу за EBITDA зростала на       

9,22 п. п. 

Аналогічний підхід до оцінки зміни інтенсивності концентрації 

виробництва відповідно до зміни інтенсивності результативності може бути 

використаний при дослідженні руху цих показників по конкретному 

підприємству в динаміці за декілька років.  

Повертаючись до аналізу табл. 3.2, зазначимо, що за показником 

величини земельних ресурсів не спостерігається особливого тісного її зв’язку 

із технічною ефективністю. Але важливою є та обставина, що у четвертій 

групі, де найвища технічна ефективність, в середньому на одне підприємство 

припадає найменша площа земельних угідь. Всі показники ефективності 

діяльності підприємства мають тенденцію до зростання від першої до 

четвертої групи, що чітко відображено. Особливо значне зростання цих 

показників спостерігаємо у четвертій групі з найвищою технічною 

ефективністю.  

Показник чисельності працівників на одне підприємство падає, проте, 

інтенсивність концентрації цього ресурсу має дещо іншу тенденцію. Між 

третьою і групою групами різниця в навантаженні ріллі на одного працівника 

не істотна, тобто, даний фактор для технічної ефективності не відіграє 

особливої ролі. Що ж стосується підприємств першої групи, то в них вища 

концентрація ресурсу праці за найменшого показника технічної 

ефективності. Це дає підстави для висновку, що трудові ресурси підприємств 
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першої групи менш ефективно використовуються порівняно з 

підприємствами інших груп. 

Підсумовуючи викладене, наголосимо, що для зміцнення економічного 

стану підприємств, і зокрема підвищення технічної ефективності, істотну 

роль відіграють інтенсивність концентрації виробництва, насамперед 

концентрації капіталу, а також продуктової концентрації. Саме завдяки цій 

обставині досягається висока інтенсивність результативності. Разом з тим, 

фактор концентрації земельних ресурсів в розрахунку на одне підприємство 

не є лімітуючим. З’ясовано, що вищої технічної ефективності можна досягти 

навіть за меншої площі сільськогосподарського землекористування в 

розрахунку на одне підприємство за умови забезпечення високої 

інтенсивності концентрації капіталу.   

Аналогічно до випадку з input-орієнтованою моделлю, здійснимо 

групування підприємств за показником технічної ефективності, визначеної за 

результатами розв’язку  output-орієнтованої моделі (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Зв'язок між рівнем технічної ефективності за output – орієнтованої моделі і 

факторами концентрації та показниками економічної ефективності 

виробництва 

Показники 
Групи підприємств за рівнем технічної ефективності 

1,00 1,00-3,00 3,00-5,00 Більше 5,01 

Кількість підприємств в групі 6 13 13 11 

EBITDA на одне п-во, тис. грн 11776 7800 2946 1403 

EBITDA на 1 га, грн 8990,4 3921,2 1272,7 780,9 

Капітал підприємства, тис. грн 32 836 39 994 25 495 22 863 

Капітал підприємства на 1 га, грн 25069 20106 11014 12721 

Грошова виручка підприємства, тис. грн 28 285 26 388 16 252 12 679 

Грошова виручка підприємства на 1 га, грн/га 21594 13266 7021 7055 

Чисельність працівників, осіб 41 75 71 89 

Площа с.г. угідь в середньому на одне п-во, га 1309,8 1989,2 2314,8 1797,2 

Навантаження землі на працівника, 

га/працівника 32,08 26,60 32,71 20,11 

Рентабельність підприємства за прибутком, % 17,59 13,22 14,01 4,16 

Рентабельність капіталу EBITDA, % 35,86 19,50 11,55 6,14 

Рентабельність продажу EBITDA,% 41,63 29,56 18,13 11,07 

Джерело: побудовано автором на основі статичних даних підприємств. 
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За даними табл. 3.4 спостерігаємо зворотну тенденцію до зниження 

середнього значення ефективності по групах підприємств зі зростанням рівня 

технічної ефективності, що є логічним, адже, як уже зазначалося, за даної 

моделі зростання рівня показника технічної ефективності вказує на 

погіршення економічного стану підприємств. 

Отже, підводячи підсумки проведеного DEA-аналізу за двома 

варіантами моделей для сукупності аграрних підприємства, а також 

дослідивши взаємозв’язок отриманих результатів моделей – показників рівня 

технічної ефективності – з розрахованими показниками оцінювання 

економічної ефективності підприємств, можемо стверджувати, що за обох 

варіантів групування (табл. 3.2 та табл. 3.4) прослідковується чіткий зв’язок 

між ними, що вказує на важливість практичного використання методу DEA- 

аналізу. 

Тому постає необхідність досліджувати за допомогою методу 

бенчмаркінгу діяльність «еталонних» підприємств, що характеризуються 

більш високими показниками ефективності, для перенесення їх досвіду 

управлінської діяльності на підприємства з нижчим рівнем розвитку 

економіки.  

Зокрема, завдяки практичному застосуванню методу DEA можна не 

лише визначати фактичний стан речей, а й побачити у числовому вимірі й з 

математичним обґрунтуванням можливі резерви підвищення ефективності 

використання ресурсів шляхом удосконалення виробничої системи. Крім 

того, постає можливим виявляти потенційно можливий рівень 

результативного показника, використовуючи той самий рівень ресурсів 

порівняно з типовими підприємствами на ринку за обраними групами 

параметрів, які б найточніше відображали специфіку діяльності у тій чи 

іншій галузі національної економіки. Для такої оцінки перешкодою може 

лише поставати доступність звітності та іншої інформації про конкуруючі 

підприємства, а також уміння правильно трактувати отримані результати 

дослідження.  
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Нами здійснено порівняння показників технічної ефективності (ТЕ), 

визначеної за факторами ресурсно-продуктової концентрації (з урахуванням 

грошової виручки) і за факторами ресурсної концентрації (без урахування 

грошової виручки). Виявлено, що в абсолютній більшості підприємств рівень 

технічної ефективності без грошової виручки (за винятком 11-ти, в яких 

однакові результати технічної ефективності) менший від рівня технічної 

ефективності з грошовою виручкою. Щоб дослідити, чи темпи такого 

зменшення однакові, чи вони можливо залежать від інших впливів, нами 

здійснено групування за рівнем технічної ефективності з грошовою 

виручкою й потім по цих виділених групах визначили рівень технічної 

ефективності без грошової виручки (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Залежність рівня технічної ефективності з урахуванням показника 

грошової виручки та рівня технічної ефективності без такого урахування 

 Рівень технічної ефективності з урахуванням 

показника грошової виручки та без неї 

До 0,2 0,21-0,4 0,41-0,99 1,00 

Кількість підприємств 11 17 9 6 

за input – орієнтованої моделі 
Середнє значення ТЕ з ГВ  

Середнє значення ТЕ без ГВ 

 

 

0,130 

0,105 

 

 

0,290 

0,240 

 

 

0,650 

0,550 

 

 

1,00 

0,88 

за output – орієнтованої моделі 

Середнє значення ТЕ з ГВ 

Середнє значення ТЕ без ГВ 

 

 

8,22 

10,53 

 

 

3,62 

4,43 

 

 

1,66 

1,93 

 

 

1,00 

1,18 

Джерело: побудовано автором на основі результатів програмного забезпечення 

onFront. 

Щоб побачити, чи існує прискорення чи уповільнення падіння 

технічної ефективності без грошової виручки ми здійснили порівняння рівня 

технічної ефективності по групах і отримали такі результати. З’ясувалося, що 

чим менший рівень технічної ефективності по підприємствах, за усіма 

факторами інтенсивності, тим більше падіння рівня технічної ефективності 

без грошової виручки. Як ми бачимо, падіння у першій групі із найнижчим 

рівнем технічної ефективності складає 19 % по групі, у наступній – 16 %, у 

третій – 15 %, а в останній – лише 12 %. 



132 
 

 
 

Таким чином, можемо зробити висновок: ступінь падіння технічної 

ефективності, розрахованої без показника грошової виручки, істотно 

залежить від рівня технічної ефективності, визначеного з урахуванням 

даного показника. Така ж тенденція спостерігається і за output-орієнтованої 

моделі. Але різниця полягає в тому, що темпи падіння по output-орієнтовані 

моделі є більшими, ніж по input-орієнтованій моделі, й відповідно складають: 

22 %, 18 %, 14 %, 15 %. 

Нами також здійснена спроба дослідити рівень технічної ефективності 

за інтенсивності концентрації факторів виробництва. Щоб дослідити 

залежність між рівнем технічної ефективності, визначеної за загальним 

розміром по підприємствах факторів ресурсно-продуктової концентрації, та 

за інтенсивності концентрації факторів, нами здійснено групування, що 

відображає характер такої залежності (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Залежність рівня технічної ефективності за факторами ресурсно-

продуктової концентрації та рівня технічної ефективності за 

інтенсивності концентрації факторів 

 Рівень технічної ефективності з урахуванням 

показника грошової виручки за факторами 

ресурсно-продуктової концентрації 

До 0,2 0,21-0,4 0,41-0,99 1,00 

Кількість підприємств 11 17 9 6 

за input – орієнтованої моделі 
Середнє значення ТЕ за факторами 

ресурсно-продуктової концентрації 

Середнє значення ТЕ за інтенсивності 

концентрації факторів 

 

 

0,13 

 

0,17 

 

 

0,29 

 

0,33 

 

 

0,65 

 

0,69 

 

 

1,00 

 

1,00 
Рентабельність капіталу за EBITDA 

- за факторами ресурсно-продуктової 

концентрації, % 

- за інтенсивності факторів,% 

6,14 

6,70 

12,67 

14,70 

21,11 

19,40 

35,86 

56,80 

Рентабельність продажу  

- за факторами ресурсно-продуктової 

концентрації, % 

- за інтенсивності концентрації 

факторів,% 

 

11,07 

 

10,90 

 

20,33 

 

22,80 

 

30,76 

 

35,80 

 

41,63 

 

43,10 

Джерело: побудовано автором на основі результатів програмного забезпечення 

onFront. 
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Таким чином, рівень технічної ефективності за input – орієнтованої 

моделі за факторами ресурсно-продуктової концентрації у розрізі чотирьох 

груп нижчий, ніж рівень технічної ефективності, розрахований за 

показниками інтенсивності концентрації факторів виробництва. В той же ж 

час, зростання технічної ефективності, розрахованої по всіх ресурсах в 

розрізі виділених груп, відбувається швидшими темпами, порівняно  з 

темпами зростання технічної ефективності по групах за інтенсивності 

концентрації факторів. Це свідчить про те, що дія інтенсивного фактора 

поступово вичерпується. Мається на увазі, що підприємства, досягають рівня 

технічної ефективності 1,00 або близько неї лише за умови вищого рівня 

інтенсивності концентрації факторів. 

Про ступінь такої вичерпаності можна судити за коефіцієнтами, 

розрахованими діленням окремої по кожній з виділених груп технічної 

ефективності за концентрації факторів на один гектар на технічну 

ефективність, розраховану в цілому по підприємствах за всіма факторами.  

Рівень зазначених коефіцієнтів такий: 

I група – 1,31                                  (0,17/0,13); 

II група – 1,15                                 (0,33/0,29); 

III група – 1,06                                (0,69/0,65); 

IV група – 1.        (1,00/1,00). 

Не дивлячись на поступову тенденцію до вичерпаності дії 

інтенсивності концентрації факторів, що є своєрідним відображенням дії 

закону спадної дохідності, все ж є очевидним факт істотного її впливу на 

рівень технічної ефективності і на ефективність виробництва в цілому.  

В забезпеченні рівня технічної ефективності внесок фактора 

інтенсивності концентрації проявляється більш рельєфно за її низького рівня 

(1,31 – I група, 1,15 – II група, і 1,06 – III група) на фоні більш нижчого 

забезпечення підприємств цієї групи, насамперед капіталом. Скажімо, якщо у 

першій групі капітал підприємства на 1 га складає 12,7 тис. грн, то у 

четвертій групі – 17,4 тис. грн.  
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Ці дані підтверджують раніше зроблений нами висновок, що високого 

рівня технічної ефективності можна досягти за вищого рівня інтенсивності 

концентрації факторів. В даному випадку найбільш важливо підвищувати 

концентрацію на одиницю земельної площі капіталу, оскільки дія 

інтенсивності концентрації інших факторів проявляється менш істотно для 

досліджуваної сукупності підприємств, окрім фактора грошової виручки. 

Отже, для підприємств з низьким рівнем забезпеченості капіталом та 

іншими ресурсами, надто важливо досягти вищого рівня їх концентрації на 

одиницю земельної площі. Лише за цих умов підприємства можуть досягати 

вищої технічної ефективності.  

За даними таблиці 3.5 видно, що із зростанням технічної ефективності, 

розрахованої за інтенсивності концентрації факторів, істотно підвищується 

інтенсивність результативності. Ми бачимо, що рентабельність капіталу за 

EBITDA, розрахована за факторами ресурсно-продуктової концентрації, 

зросла у другій групі на 6,53 п. п, а у четвертій – на 27,72 п. п. Рентабельність 

продажу у четвертій групі за факторами ресурсно-продуктової концентрації 

зросла на 30,6 п. п, а за інтенсивності факторів концентрації – на 32,2п. п. 

Таким чином, за результатами такого дослідження нам вдалося 

встановити, які саме фактори концентрації найбільш істотно впливають на 

технічну ефективність та виявити вплив інтенсивності концентрації на 

інтенсивність результативності [119]. 

Отже, застосування методу DEA є важливим інструментом 

діагностики діяльності підприємств у рамках аналізу станів їх економічного 

розвитку та технічної ефективності, які перебувають у безпосередній 

взаємозалежності. «Цільовою функцією такого аналізу є розробка заходів 

раціонального управління ресурсами, їх оптимізації відповідно до 

отриманого економічного ефекту та витрачених економічних ресурсів, 

підґрунтям для чого є порівняльний аналіз “еталонними” підприємствами 

одного виробничого типу. На основі отриманих даних технічної 

ефективності та фактичного ефекту масштабу підприємств можуть також 
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бути розроблені управлінські заходи, які б оптимізували розміри 

підприємства та скоригували б плани його подальшого розвитку на засадах 

забезпечення вищої економічної ефективності, інвестиційної спроможності 

та нарощування вартості» [23, с. 41]. 

На завершення зазначимо, що проблему концентрації в сільському 

господарстві доцільно досліджувати не лише за викладеним підходом, коли 

досліджується сукупність аграрних підприємств, але й окремо за сукупністю 

великотоварних структур (агро- і агропромислових холдингів, АПФ як 

цілісних підприємств) за показниками концентрації, визначеними з 

урахуванням їх специфіки, що може стати об’єктом самостійного 

дослідження. 

 

3.2. Обґрунтування критеріїв розподілу аграрних підприємств за 

їх розміром та диференціації рівня державної підтримки агробізнесу 

 

Тривалий час в Україні вівся пошук градації підприємств за їх 

розміром. Питанням обґрунтування критеріїв такого розподілу підприємств 

займалося ряд вчених, присвятивши свої праці даній проблематиці. Загалом, 

результати їх досліджень зводились до рекомендацій щодо встановлення 

раціональних розмірів аграрних підприємств, але поки що єдиної точки зору 

з цієї проблеми не досягнуто. 

На законодавчому рівні в Україні впродовж 15-ти останніх років 

змінювався методичний підхід до визначення критеріїв розміру підприємств. 

Зокрема, Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” 

(від 21.12.2000 р.) передбачав, що до суб’єктів малого підприємництва 

відносять, крім фізичних осіб, і юридичні особи будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність 

працюючих на календарний рік не перевищує 50 осіб та обсяг річного 

валового доходу не більше 500 тис. євро. [10, с. 53]. 
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З часом, пунктом 7 ст. 63 Господарського кодексу України визначено, 

що підприємства, залежно від кількості працюючих та обсягу валового 

доходу від реалізації продукції за рік, можуть бути віднесені до малих 

підприємств, середніх або великих підприємств. 

Незалежно від форми власності малими визнавалися підприємства, в 

яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік 

не перевищувала 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції 

(робіт, послуг) за цей період не перевищував 70 мільйонів гривень. Великими 

підприємствами визнавалися підприємства, в яких дані параметри складали 

відповідно понад 250 осіб та більше 100 мільйонів гривень. Усі інші 

підприємства визнавалися середніми [35]. 

У 2012 році Законом України “Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні” від 22 березня, № 4618-VI 

передбачено дещо інший, більш ширший розподіл суб’єктів господарювання 

залежно від їх розміру, що безумовно є позитивним кроком у розв’язанні 

даного проблемного питання. А саме, зазначається, що “суб’єктами 

мікропідприємництва можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, середня 

кількість працівників за звітний період (календарний рік) якого не перевищує 

10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 

еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України. Суб’єктами  малого підприємництва 

визначаються ті, в яких середня кількість працівників не перевищує 50 осіб 

та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро. 

До великого підприємництва відносять такого суб’єкта 

господарювання, середня кількість працівників за звітний період якого 

перевищує 250 осіб та річний дохід складає більше 50 мільйонам євро. Інші 

суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва” 

[59]. 

Варто зазначити, що для сільського господарства дані критерії значно 

нижчі. Так, згідно до “Методологічних положень з організації статистичних 
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спостережень зі статистики сільськогосподарських підприємств” (далі – 

Методологічні положення), що затвердженні наказом Державного комітету 

статистики України від 09.11.2011, року зазначається, що для цілей 

статистики сільськогосподарські підприємства розподілені за розміром на дві 

групи: великі й середні сільськогосподарські підприємства та малі 

сільськогосподарські підприємства. Відповідно, великим та середнім 

сільськогосподарським підприємством є підприємство, розмір якого 

дорівнює, або перевищує порогові значення хоча б за одним із зазначених 

статистичних критеріїв, а саме: 

 – площа сільськогосподарських угідь – 200 гектарів; 

– чисельність великої рогатої худоби – 50 голів; чисельність свиней – 

50 голів; чисельність овець або кіз – 50 голів; чисельність птиці – 500 голів; 

– кількість працюючих у сільському господарстві – 20 осіб;  

– обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції, робіт, послуг 

сільського господарства – 150 тис. грн.  

Відповідно, підприємство, розмір якого менше зазначених порогових 

величин – є малим сільськогосподарським підприємством [98]. 

Враховуючи неоднорідність і множинність зазначених параметрів 

оцінки розміру аграрних підприємств, є потреба, на наш погляд, істотно 

змінити підхід  до обґрунтування критеріїв їх розподілу за розміром із 

урахуванням специфіки ведення сільськогосподарської діяльності. 

Тут доречно зазначити, що окремими економістами зроблена спроба 

дещо удосконалити зазначений підхід розподілу за критерієм обсягу 

виручки. Зокрема, академік НААН України Б.Й. Пасхавер у своїй праці [105] 

пропонує таку градацію розміру сільськогосподарських товаровиробників за 

показником річного доходу (виручки): суб’єкти мікрогосподарювання – до 30 

тис. грн, малого – від 30 до 150 тис. грн, середнього – від 150 до 750 тис. грн 

та великого – понад 750 тис. грн [105, с.19].  

Вважаємо, що такий підхід хоч і є більш досконалим, але в рамках 

одного критерію він не вирішує дану проблему. Необхідна глибша 
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диференціація й інших важливих критеріїв розподілу за одночасного 

перегляду окремих критеріїв, що містяться в Методологічних положеннях, з 

точки зору доцільності їх використання взагалі. Так, якщо брати до уваги 

один із таких критеріїв, скажімо, поголів’я свиней, то згідно Методологічних 

положень великим, середнім сільськогосподарським підприємством є 

підприємство, розмір якого дорівнює, або перевищує зазначений критерії, що 

становить 50 голів. Якщо орієнтуватися на такі рекомендації, то з’ясується, 

що аграрне підприємство яке має на утриманні всього лиш 5 свиноматок із 

приплодом в середньому 10 поросят, уже буде вважатися середнім (великим) 

підприємством, що є надзвичайно дискусійним.  

Якщо розглядати підприємство, що займається вирощуванням ВРХ, то 

згідно методичних рекомендацій середнім (великим) підприємством є таке, 

поголів’я якого складає 50 голів. Тобто, орієнтовно можемо констатувати, що 

аграрне підприємство із поголів’ям 17 корів разом зі шлейфом буде 

нараховувати близько 50 голів ВРХ, а отже, вважатиметься середнім або 

великим за розміром. На наш погляд, і такий критерій не є досконалим і 

поряд з іншими критеріями, що стосуються поголів’я тварин, в сукупності не 

спроможні об’єктивно забезпечити обґрунтовану диференціацію аграрних 

підприємств за їх розміром. Адже поголів’я тварин в підприємствах, 

особливо в нинішніх умовах, є найбільш не стійким параметром їх розміру і 

його врахування буде спричиняти значну “міграцію” підприємств за їх 

величиною. Крім того, в Методологічних положеннях передбачено, по суті, 

дві групи підприємств – малі та інші (середні і великі). Вважаємо, що це 

серйозна вада даних положень з огляду на факт надзначного варіаційного 

розмаху аграрних підприємств за більшістю критеріїв. Саме за цієї причини 

надзвичайно важко здійснити поглиблену диференціацію підприємств за 

поголів’ям тварин. 

Враховуючи вище сказане, вважаємо, що при визначенні розміру 

підприємств орієнтуватись на критерій по окремих видах тварин, що 

наведений у зазначеному Методологічному положенні, не є достатньо 
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обґрунтованим, а тому в подальшому дослідженні ми не будемо брати його 

до уваги. Зазначимо також, що специфіка організаційної будови сільського 

господарства України, його багатоукладність вимагає значно глибшої 

диференціації суб’єктів господарювання за розміром, що може бути 

наближеною до їх градації, передбаченою Господарським кодексом України. 

Перш ніж приступити до градації аграрних підприємств за їх 

розміром, необхідно обґрунтувати основні критерій такої градації, що 

найбільш відповідають специфіці сільського господарства і його 

організаційно-правовій будові. При цьому варто врахувати світовий досвід 

градації підприємств. Вивчення відповідних літературних джерел показало, 

що у міжнародній практиці мають місце окремі відмінності у розв’язанні 

даної проблеми. Так, міжнародна організація економічного співробітництва і 

розвитку одним із головних критеріїв розподілу підприємств за розміром 

виокремлює показник чисельності працюючих. Дрібними визнаються такі 

фірми, чисельність працюючих яких до 19 осіб, малими за розміром із 

кількістю працюючих до 99, середніми – 100 – 499 працюючих та великими – 

від 500 осіб і більше. 

У країнах ЄС протягом 1996-2004 років діючі на той час критерії 

розподілу підприємств за їх розміром були змінені у 2005 році іншими, у 

зв’язку із зростанням продуктивності праці та впливом інфляції на фінансові 

показники діяльності підприємств. 

Перші ж критерії розподілу мали такі межі: 

1. Підприємства середнього розміру (кількість працюючих менше ніж 

250 осіб, річний товарообіг – до 40 млн. євро, або загальна величина 

бухгалтерського балансу – до 27 млн. євро. 

2. Малі підприємства (кількість працюючих від 10 до 49 осіб, 

щорічний товарообіг до 7 млн., або загальна вартість активів до 5 млн. 

3. Мікропідприємства – підприємства, що мають менше ніж 10 осіб 

працюючих [111]. 
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Починаючи із 2005 року, використовувалися два критерії віднесення 

підприємств до певного розміру – це обсяг працюючих та сума активів. 

Відтак, до мікропідприємств відносять ті, в яких працює до 10 осіб й 

максимальна сума активів підприємства складає не більше 2 млн. євро. 

Малими підприємствами вважаються з кількістю працюючих не більше 50 

осіб та сума активів до 10 млн. євро. Для середніх підприємств за розміром 

дані параметри становлять відповідно в межах від 51 до 250 осіб  та від 10 до 

50 млн. євро відповідно. Всі інші підприємства, що мають більші параметри 

належать до великих [111, 113]. 

У Франції дуже малими підприємствами вважаються виробництва з 

кількістю працівників до 10 осіб, меншими від – 10 до 100, середніми – від 

100 до 500 і великими – понад  500 осіб. В той час, у Японії до малих та 

середніх за розміром підприємств у галузях оброблюваної промисловості, 

будівництві, транспорті, зв’язку, у комунальному господарстві відносять 

юридично самостійні компанії з кількістю працівників до 300 чоловік або 

обсягом основного капіталу до 100 млн. ієн; до 100 осіб (або до 30 млн. ієн 

капіталу) - в оптовій торгівлі і до 50 осіб (або 10 млн. ієн капіталу) - у 

роздрібній торгівлі та сфері послуг [113]. У РФ критерієм визначення розміру 

підприємства є показник чисельності працюючих [21]. 

Отже, в зарубіжних країнах здебільшого використовується два 

критерії – кількість працівників ( в усіх країнах) і річний товарообіг або обсяг 

основного капіталу. Перевагами критерію кількості працівників є зіставність 

між країнами у просторі й часі. Чисельність персоналу засвідчує потужність 

підприємства, пояснює його соціальний та організаційний стан [54]. Разом з 

тим слід наголосити і на тій обставині, що кількість зайнятих у 

підприємствах різних галузей ускладнює порівняння у зв’язку з різною в них 

інтенсивністю праці.  

Наведений світовий досвід градації підприємств за розміром дає 

підстави стверджувати, що така градація спрямована на підприємства різних 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.
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галузей, крім сільського господарства, оскільки не враховує найістотнішої 

відмінності цієї галузі, де земля виступає основним засобом виробництва.  

Враховуючи саме цю специфіку та інші особливості сільського 

господарства, ми вважаємо, що для здійснення градації аграрних підприємств 

за їх розміром потрібно брати до уваги три найбільш важливі показники – це 

площу сільськогосподарських угідь, грошову виручку і чисельність 

працюючих. Оскільки аграрні підприємства можуть бути 

вузькоспеціалізованими (свинокомплекси, птахокомплекси, тепличні 

комбінати) й відповідно, функціонувати за незначної площі 

землекористування, то для того, щоб об’єктивно визначати їх розміри 

головними критеріями для них стають розмір грошової виручки і кількість 

працюючих. Для підприємств, що є багатогалузевими, тобто такі, що 

використовують землю для вирощування сільськогосподарських культур і 

розвитку тваринництва, одним з основних критеріїв розміру стає показник 

концентрації земель – площа сільськогосподарських угідь. Такі підприємства 

домінують за чисельністю серед усіх аграрних підприємств України. 

Звернемо увагу на таку обставину. Критерій розміру кількості 

працюючих у сільському господарстві починає відігравати меншу роль в 

оцінюванні концентрації, що нами доведено у попередньому розділі даної 

роботи за допомогою групувань та кореляційного аналізу. Варто зазначити, 

що раніше показник трудозабезпеченості аграрних підприємств істотніше 

впливав на їх економічний стан, проте  в умовах послідовного зростання 

рівня механізації і автоматизації виробництва спостерігається істотне 

зниження трудозабезпеченості і на перший план виступає кваліфікація 

персоналу. Тим не менше врахування критерію кількості працюючих при 

визначенні розміру підприємств не втратило своєї актуальності. Як уже 

зазначалося, у світовій і вітчизняній практиці передбачається врахування 

даного показника при розподілі підприємств за їх розміром, тому наше 

завдання полягає в тому, щоб врахувати особливості вияву даного критерію в 
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сільському господарстві шляхом взаємоузгодження меж кількості 

працюючих для виділених нами груп підприємств за їх розміром. 

Підсумовуючи викладене, доходимо висновку, що розмір суб’єктів 

господарювання в сільському господарстві доцільно визначати за трьома 

критеріями: площа сільськогосподарських угідь, обсяг грошової виручи і 

чисельність працівників. Дані критерії в розрізі виділених груп мають бути 

відносно взаємоузгодженими з тим, щоб при визначенні розміру 

підприємства (суб’єкта господарювання) при віднесенні його до певної групи 

за таким розміром можна було використати принцип “або-абo”. Мається на 

увазі, що для кожної групи підприємств встановлюються межі по кожному з 

трьох критеріїв. Підприємство має бути віднесене до тієї групи вищого 

порядку, якщо хоча б один з цих трьох критеріїв перебуває в межах такої 

групи. 

На нашу думку, базовим критерієм для узгодженості з іншими 

критеріями має бути критерій земельної площі, зважаючи на виняткову роль 

землі як фактора виробництва і надзвичайно широкий діапазон варіації цього 

фактора по суб’єктах господарювання – розкид по них площ 

землекористування. 

Для побудови шкали градації підприємств за площею 

землекористування нами використані дані групування аграрних підприємств, 

що наведені в статистичному збірнику сільського господарства України за 

2014 рік. Довідник передбачає виділення 14 груп підприємств, тобто надто 

детальну градацію їх за розміром. Для уникнення її нами здійснено 

перегрупування з урахуванням тієї обставини, що діапазон ознаки надто 

широкий і в межах цього діапазону значення ознаки розміщенні в розрізі 

груп нерівномірно. За таких умов доцільно утворювати нерівні інтервали, 

сформовані за принципом кратності, за якого ширина наступного інтервалу в 

«К» разів більша або менша попереднього. Нами використаний принцип 

кратності зі спадаючою шириною інтервалу (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Розподіл сільськогосподарських підприємств за розміром 

сільськогосподарських угідь, 2014 рік 
 Підприємства, що 

мали 

сільськогосподарські 

угіддя, у т.ч. 

площею, га 

Кількіст

ь 

підприє

мств, 

одиниць 

Площа 

сільськогосп

одарських 

угідь, тис. га 

Середній 

розмір одного 

підприємства, 

га 

Середній 

розмір п-в за 

виділеними 

групами, га 

1  До 5,0 4500 14,3 3,2 
5,2 

2 5,1 – 10,00 3419 26,8 7,8 

3 10,1 – 20,0 4471 69,1 15,5 

41,7 4 20,1 – 50,0 12594 477,5 37,9 

5 50,1 – 100,0 5280 385,2 72,9 

6 100,1 – 500,0 7111 1742,0 244,9 199,5 

7 500,1 – 1000,0 2533 1813,8 716,1 
1067,2 

8 1000,1 – 2000,0  2415 3466,6 1435 

9 2000,1 – 3000,0 1151 2808,1 2439,7 

3016,5 10 3000,1 – 4000,0 564 1949,5 3456,6 

11 4000,1 – 5000,0 291 1293,4 4444,7 

12 5000,1 – 7000,0 301 1754,9 5830,2 

11711,3 13 7000,1 – 10000,0 154 1278,9 8304,5 

14 Більше 10 000,1 184 4449,7 24183,2 

Джерело: побудовано автором з використанням даних статистичного довідника 

України. 

 

В результаті перегрупування нами пропонується виділяти 6 груп 

суб’єктів господарювання за критерієм площі сільськогосподарського 

землекористування: 

Таблиця 3.8 

Пропоновані групи сільськогосподарських підприємств за 

критерієм площі землекористування 

Суб’єкти господарювання 

Розмір площі 

землекористування, 

га 

Кратність нерівномірного 

інтервалу за спадним принципом в 

розрізі виділених груп 

підприємств, разів 

Мікропідприємництва до 10  X 

Дрібні від 10 до 100 100:10 = 10 

Малі від 100 до 500 500:100 = 5 

Середні від 500 до 2000 2000:500 = 4 

Великі від 2000 до 5000 5000:2000 = 2,5 

Надвеликі 5000 і більше X 

Джерело: розроблена автором. 
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Як уже зазначалося, важливим критерієм розміру агарних підприємств 

є обсяг одержуваної ними грошової виручки. Значення його посилюється 

тим, що він дає змогу об’єктивно визначити розмір тих аграрних 

підприємств, які або зовсім не використовують сільськогосподарські землі, 

або ж використовують їх в невеликих обсягах (це кормові заводи, птахо- 

комплекси, свинокомплекси, тепличні комбінати). Принциповим питанням 

використання цього критерію є забезпечення його узгодженості з критерієм 

площі землекористування. Така узгодженість може бути досягнута, з одного 

боку, з урахуванням продуктивності сільськогосподарських угідь, яка 

досягається аграрними підприємствами на сучасному етапі, а з іншого – 

діапазону критерію землекористування в межах кожної групи.  

Звідси обсяг грошової виручки для кожної окремої групи суб’єктів 

підприємництва нами визначався як добуток нижньої і окремо верхньої межі 

площі їх землекористування на можливий рівень продуктивності 

сільськогосподарських угідь. Як показує практика, в сучасних умовах 

середній рівень продуктивності знаходиться на рівні 9 тис. грн/га. Тоді, 

скажімо, для суб’єктів малого підприємництва діапазон грошової виручки 

буде становити 100 га*9 тис. = 900 тис. і 500 га*9тис.= 4500 тис. грн. 

Виходячи з цього, отримуємо таку градацію розмірів підприємств із 

урахуванням концентрації виробництва у сільськогосподарських 

товаровиробників розміру грошової виручки: 

 cуб’єкти мікропідприємництва – до 90 тис. грн; 

 cуб’єкти дрібного підприємництва – від 90 до 900 тис. грн; 

 cуб’єкти малого підприємництва – від 900 до 4500 тис. грн; 

 cуб’єкти середнього підприємництва – від 4500 до 18000 тис. грн; 

 cуб’єкти великого підприємництва – від 18000 до 45000 тис. грн; 

 cуб’єкти надвеликого підприємництва – більше 45000 тис. грн. 

Оскільки у законодавчих актах розмір грошової виручки зазначається 

у Євро, відповідно розмір такого показника для виділених нами груп 
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становитиме (із врахуванням курсу НБУ станом на 11.03.2016 -  29.01 грн) 

[86]: 

 Суб’єкти мікропідприємництва – до 3 тис. євро; 

 Суб’єкти дрібного підприємництва – від 3до 30 тис. євро; 

 Суб’єкти малого підприємництва – від 30 до 150 тис. €; 

 Суб’єкти середнього підприємництва – від 150 до 600 тис. євро; 

 Суб’єкти великого підприємництва – від 600 до 1500 тис. євро; 

 Суб’єкти надвеликого підприємництва – більше 1500 тис. євро; 

Вважаємо, що в сучасних умовах нестабільної економіки визначення  

грошової виручки у євро чи у гривнях як критерію розміру підприємств не 

забезпечує достатньої об’єктивності його виміру. Якщо розраховувати розмір 

грошової виручки у гривнях з урахуванням того, що в Україні високий рівень 

інфляції (зростання цін), відповідно відбувається відрив параметру грошової 

виручки від параметру земельної площі. З іншого боку, при використанні 

євро для розрахунку показника грошової виручки істотно порушується 

об’єктивність виміру даного критерію через сильну девальвацію 

національної валюти. Адже темпи девальвації національної валюти істотно 

перевищують темпи зростання внутрішніх закупівельних цін на 

сільськогосподарську продукцію. В результаті за одного і того ж обсягу 

виробництва продукції в натурі грошова виручка в євро буде істотно 

знижуватися, а отже, порушуватиметься узгодженість між критерієм 

земельної площі і аналізованим критерієм. Визначення грошової виручки в 

гривнях, а на їх основі в євро, має сенс в умовах стабільної економіки, коли 

має місце незначна інфляція і стабільна національна валюта. За нестабільної 

економіки, яка склалася за останні роки у зв’язку з російською агресією, було 

б виправдано розмір грошової виручки, як критерій розміру підприємств, 

визначати в єдиних (зіставних) цінах відповідного року, на рівень яких 

фактори внутрішньої інфляції і девальвації національної валюти впливають 

менш істотно.  
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Підхід до трудових ресурсів як критерію розміру підприємств має 

бути також особливим, оскільки, як уже зазначалося вище, існує дуже різка 

диференціація як у розмірах аграрних підприємств за площею 

сільськогосподарських угідь, так і у чисельності працюючих. Тим паче, нами 

на основі статистичних даних виявлена закономірність, згідно з якою існує 

зворотній зв'язок між розміром підприємств і потребою в робочій силі для 

виробництва одного і того ж обсягу продукції. 

 Зокрема встановлено, що з кожною наступною групою із 

збільшенням розміру підприємства за показником грошової виручки 

потрібно менше працівників для того, щоб виробити 1 млн. грн. продукції 

(табл.3.8). Це означає, що диференціація кількості працюючих залежно від 

розміру підприємств, зокрема за показником грошової виручки, повинна бути 

така, яка вказує на відносне зменшення кількості працівників із збільшенням 

розміру підприємства у зв’язку вищим у них рівнем механізації та 

автоматизації виробництва. Тобто, чим більше виробляється продукції 

підприємством, тим менше потрібно йому працівників для виробництва 

продукції на 1 млн. грн. 

Таблиця 3.8 

Розподіл сільськогосподарських підприємств за рівнем чистого доходу 

(виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції 

Підприємства з чистим 

доходом (виручкою), 

млн. грн 

Чистий дохід 

(виручка на 1 

підприємство, 

тис. грн 

Чисельність 

зайнятих на 

одне 

підприємство, 

осіб 

Чисельність 

зайнятих в 

розрахунку на 1 

млн. грн чистого 

доходу,  

осіб 

До 1 млн. грн. 456 12 26,3 

1,1 – 2,5 1708 15 8,8 

2,6-5,0 3646 23 6,3 

5,1-10,0 7206 36 5,0 

10,1 -20,0 13964 61 4,4 

20,1 -50,0 29744 113 3,8 

50,1-100,0 68215 207 3,0 

Більше 100,0  млн. грн. 253608 590 2,4 

Джерело: побудовано автором на основі[121]. 
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Нами також встановлено, що існує тісний кореляційний зв'язок між 

обсягом чистого доходу (виручкою) та кількістю працюючих на рівні 

 2 =   97 . 

 

 

Джерело: власні дослідження. 

На рис. 3.2. за допомогою степеневої функції відображено кількісний 

вимір тенденції зниження потреби кількості працівників для виробництва 1 

млн. грн. грошової виручки.  

Відповідно, межі критерію кількості працівників в розрізі виділених 

нами груп підприємств за розміром будуть такими:  

 суб’єкти мікропідприємництва – до 2; 

 суб’єкти дрібного підприємництва – від 2 до 5; 

 суб’єкти малого підприємництва – від 6 до 22; 

 суб’єкти середнього підприємництва – від 23 до 90; 

 суб’єкти великого підприємництва – від 91 до 140; 

 суб’єкти надвеликого підприємництва – 140 і більше. 

Запропонований нами методичний підхід до взаємоузгодженості 

критеріїв градації розміру підприємств створює такі вихідні умови для 

конкретного розподілу підприємств за виділеними групами, за яких 

підвищується (але не гарантується) ймовірність того, що для будь-якого 
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Рис. 3.2. Динаміка зміни чисельності зайнятих на 1 млн. 
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суб’єкта господарювання будуть притаманними більше одного критерію, за 

яким його можна буде віднести до певної групи таких суб’єктів, 

передбачених градаційною шкалою. Водночас залишається очевидною і та 

обставина, що через різний рівень господарювання підприємство за певними 

(певним) критеріями може бути віднесене, скажімо, до середніх, а за іншим – 

до великих. Це насамперед стосується критерію грошової виручки, обсяг якої 

може змінюватися за тієї ж самої площі сільськогосподарських земель і 

чисельності працівників, але за різної якості менеджменту на підприємстві, 

впливу зовнішніх факторів (зниження або підвищення кон'юнктури 

зовнішнього і внутрішнього ринку та ін.). У зв’язку з цим, розподіл 

підприємств за розміром доцільно здійснювати за критерієм, що є 

мінімальним.  

Стосовно нашого прикладу, то, скажімо, до середніх підприємств 

можна віднести таке підприємство, яке відповідає хоча б одному із виділених 

нами критеріїв, що відповідають середнім підприємствам, відповідно до 

великих – ті, що відповідають хоча б одному із критеріїв великого 

підприємства і т.д. (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Взаємоузгоджені критерії розподілу сільськогосподарських 

підприємств залежно від їх розміру 

Групи 

підприємств 

Розмір земельної 

площі, га 

Обсяг грошової 

виручки, тис. грн 

Кількість 

працівників, осіб 

Мікро до 10  до 90 До 2 

Дрібні від 10 до 100 від 90 до 900 від 2 до 5 

Малі від 100 до 500 від 900 до 4500 від 6 до 22 

Середні 500 до 2000 від 4500 до 18000 від 23 до 90 

Великі від 2000 до 5000 від 18000 до 45000 від 91 до 140 

Надвеликі 5000 і більше 45000 і більше 140 і більше 

Джерело: власні дослідження. 

Важливість питання градації підприємств полягає не тільки і не 

стільки в тому, щоб аналізувати ефективність різних підприємств за їх 

розміром, а головним чином для удосконалення механізму державної 
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підтримки сільськогосподарських підприємств. Впродовж усіх років 

незалежності України державна підтримка аграріїв здійснювалась за єдиного 

підходу: усі аграрні підприємства, незалежно від їх розміру, одержували 

однакову державну підтримку за усіма передбаченими важелями такої 

підтримки.  

За такого підходу основний розмір державної підтримки отримували і 

зараз  отримують великі підприємства за рахунок великої земельної площі, а 

в окремих випадках – і великого поголів’я тварин. Окрім того, вони 

отримують й ефект масштабу. На противагу малі підприємства залишаються 

у програші через недоотримання ефекту масштабу і малі розміри ресурсної 

бази. 

Розмір бізнесу, в тому числі аграрного, має велике значення для 

оцінки його ризикованості і, як наслідок, є дуже важливим у питанні оцінки 

очікуваної віддачі на капітал, яку може вимагати потенційний інвестор від 

фінансових вкладень в агросектор. У міжнародній практиці такий вплив 

визначається показником премії за розмір (size risk premium, SRP), яка 

додається до вартості капіталу, визначеної за методикою CAPM. Слід 

зазначити, що SRP ще називають премією за малий розмір компанії. Щодо 

агросектору,  дана премія говорить про те, що інвестор, вкладаючи кошти в 

малу агрокомпанію, має вимагати віддачу на свої вкладення вищу, ніж від 

вкладень власного капіталу в аналогічну компанію агросектору з більшим 

розміром на тому ж локальному ринку, причому різниця в цих очікуваних 

дохідностях і буде SRP.  

Якщо, скажімо вкладники великих підприємств очікують віддачу від 

бізнесу на рівні 20 % річних, відповідно раціональний інвестор буде 

вимагати від малих підприємства того, щоб його інвестиції давали 25 % 

річних. Тобто, 5% і буде премія інвестору за ризик вкладання коштів у малий 

бізнес.  

SRP базується на емпіричному аналізі, який показав, що акції 

компаній з малою капіталізацією мають дохідність вищу, ніж акції великих 
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компаній, а також мають вищий ризик.  В даному випадку показником 

ризику виступає показник стандартного відхилення дохідності акцій, що 

відображає ступінь волатильності дохідності. 

На практиці, найбільш поширеним джерелом SRP є дані 

консалтингової компанії Morningstar, яка щорічно публікує дані для оцінки 

бізнесу, в тому числі і SRP. Morningstar визначає розмір компанії тільки через 

один критерій – її капіталізацію на фондовому ринку, припускаючи, що 

остання, в свою чергу, залежить від розміру активів та задіяних виробничих 

ресурсів (для агрокомпанії капіталізація напряму залежатиме від розміру 

посівних площ, величини людського капіталу та основних засобів, 

урожайності та ефективності логістики на ринках збуту).  

Morningstar визначає SRP за такою методикою:  

SRP = середня дохідність акцій компаній малого розміру – середня 

дохідність акцій компаній, з великою капіталізацією на базі індексу S&P500 

Далі Morningstar визначає SRP для 10 класів компаній згідно критерію 

капіталізації, який є найбільш зрозумілим і явним (розділяючи всю вибірку 

капіталізації на 10 децилів): 1 дециль – дохідність акцій найбільших 

компаній, 10-й дециль – дохідність акцій найменших компаній. Потім, 

агенція агрегує ці дані на три класи (табл. 3.10): 

Таблиця 3.10 

SRP згідно даних агентства Morninstar, 2011 р. 

 

Група компаній Дециль Величина капіталізації, 

млн. дол. 

SRP (на 2011 р.) 

Велика капіталізація 1-2 > 6896 0% 

Середня капіталізація 3-5 1621-6896 1,20% 

Низька капіталізація 6-8 423-1621 1,98% 

Мікро капіталізація 9-10 1-423 4,07% 

Джерело: побудовано автором на основі [139]. 
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Слід зазначити, що джерелом розрахунку  SRP для Morningstar 

виступають дані дохідності акцій на фондових  ринках США: NYSE, AMEX, 

NASDAQ, починаючи з 1926 року.  

Скористатися даною методикою ми не можемо, оскільки абсолютна 

більшість аграрних підприємств не присутня на фондових біржах і тим паче, 

що їх діяльність в Україні перебуває на початковій стадії. Наводячи 

викладений зарубіжний досвід, ми прислідували одну тему – ще раз 

привернути увагу до того факту, що малий бізнес об’єктивно перебуває в 

гірших умовах господарювання. Як бачимо з табл. 3.9, SRP для компаній з 

мікро- капіталізацією (4,07 %), майже в чотири рази вищий порівняно з 

компаніями із середньою капіталізацією (1,2 %). 

Викладене дає підстави зробити такий узагальнюючий висновок: існує 

потреба у диференціації держаної підтримки відповідно до розмірів 

підприємств за принципом: менші за розміром підприємства повинні 

одержувати більшу відносну підтримку порівняно з великими. Це створить 

малим підприємствам сприятливіші умови для отримання прибутку і 

подальшого розвитку. 

Одним із методів державного стимулювання товаровиробників 

агропромислового комплексу України є Постанова КМ України від 29 квітня 

2015 р. № 300 – “Порядок використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі 

шляхом здешевлення кредитів”. Даний інструмент підтримки у пункті 10 

постанови передбачає: 

“Під час прийняття рішення щодо надання компенсації перевага 

надається позичальникам: 

у першу чергу – які мають чистий дохід (виручку) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень; 

у другу чергу – які провадять діяльність з вирощування та розведення 

великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби.”[108].  
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В даній постанові зазначається, що компенсація надається у розмірі 50 

відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування 

відсотків за користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених 

кредитними договорами за кредитами, залученими у минулому та поточному 

роках, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному 

році. 

З метою удосконалення методики стимулювання 

мікропідприємництва, дрібних, малих та середніх підприємств вважаємо 

доцільним використовувати диференційований підхід до виконання 

державної програми, що представлений у наступній таблиці (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Пропонована диференціація відсоткової ставки компенсації кредитів 

для суб’єктів господарювання агропромислового комплексу 

Група Розмір грошової виручки 

по групах, тис.грн 

 Пропонована відсоткова ставка 

компенсації  ОНбУ, % 

Мікропідприємництва до 90  100 

Дрібні від 90 до 900  75 

Малі від 900 до 4500  50 

Середні від 4500 до 18000  25 

Великі від 18000 до 45000  0 

Надвеликі більше 45000  0 

Джерело: власна розробка автора. 

Як бачимо, для мікро-, дрібних і малих підприємств ми пропонуємо 

вищий рівень компенсації процентних ставок, що зумовлено двома 

причинами: 1) для таких підприємств банки встановлюють вищі процентні 

ставки за кредит, 2) недоотримання ними ефекту масштабу. 

Відповідно, для великих та надвеликих підприємств ми не 

передбачаємо компенсації відсоткової ставки, остільки менші за розміром 

підприємства більше потребують такої підтримки. Вважаймо, що так даний 

підхід буде сприяти відродженню «класичного фермера» в Україні. 
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Наступним важливим важелем державної підтримки підприємств є 

встановлення єдиного податку для сільськогосподарських підприємств, який, 

по суті, залишається пільговим, не дивлячись на його істотне зростання за 

останні роки. Згідно до пункту 274.1 статті 274 Податкового кодексу України 

ставка податку для сільськогосподарських угідь та земель загального 

користування має становити не більше одного відсотка від їх нормативної 

грошової оцінки. Законом також передбачено і те, що рішення про 

встановлення «місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється 

відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування 

встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В 

іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку 

бюджетного періоду, що настає за плановим періодом» [61]. 

Дуже важливою є та обставина, що ПКУ не дозволяється сільським, 

селищним, міським радам та радам об'єднаних територіальних громад, що 

створені згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та 

зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і 

фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів. 

Тому ми вважаємо доцільним, щоб місцеві громади при формуванні 

відсоткової ставки сплати податку за землі сільськогосподарського 

призначення для юридичних осіб здійснювали диференціювання ставки 

даного податку по групах підприємств залежно від їх розміру. Оскільки на 

території однієї громади можуть діяти і фермерські господарства, і 

самостійні корпоративні підприємства, а також підприємства, що входять до 

складу холдингової компанії відповідно громади можуть встановлювати їм 

різні ставки податку. Вважаємо, що правильним було б надавати вищу ставку 

податку більшим підприємствам, насамперед тим, які входять до складу 

холдингових компаній,  й відповідно нижчу – меншим господарствам. 
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Оскільки на державному рівні встановлена верхня межа земельного 

податку на рівні до одного відсотка, то, відштовхуючись від її рівня, є 

можливим запропонувати диференційований її розподіл залежно від розмірів 

підприємств. Відтак, вважаємо, що для мікропідприємств із земельними 

площами до 10 га відсоткову ставку доцільно встановлювати найменшою – 

на рівні 0,4, для дрібних (10 – 100 га) – дещо вищою – 0,55, малих (100 – 500 

га) – 0,7, середніх (500 – 2000 га) – 0,85 й відповідно для великих та 

надвеликих – 1%. 

На основі даних  статистичного збірника сільського господарства 

України за 2014 рік, що відображають кількість підприємств залежно від їх 

площі землекористування, нами визначено різницю в сплаті податку за 

відсоткової ставки сільськогосподарськими підприємствами за верхньої її 

межі та за тієї, що пропонована нами. 

Для такого визначення ми здійснили розрахунок в два етапи: 

1. Визначаємо суму податку, яку мали б сплатити підприємства із 

ставкою податку 1% відповідних розмірів виходячи від того, яку середню 

площу вони займають та з урахуванням середньої грошової оцінки землі по 

Україні (25500 грн). Таким чином, розмір податку для виділених нами груп 

підприємств складатиме: 

 суб’єкти мікропідприємництва – (41,1*25500*1%) = 10480,5 тис. грн. 

 суб’єкти дрібного підприємництва – (904,8*25500*1%)=230724 тис. 

грн. 

 суб’єкти малого підприємництва – (1742*25500*1%) = 444210 тис. грн. 

 суб’єкти середнього підприємництва – (5280*25500*1%) = 1346400 тис. 

грн. 

 суб’єкти великого та надвеликого підприємництва – (13535*25500*1% 

= 3451425 тис. грн. 

2. Розраховуємо суму податку для кожної із групи підприємств за 

запропонованими нами ставками податку. Відповідно, розмір сплати 

підприємствами податкової суми складатиме: 
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 суб’єкти мікропідприємництва – (41,1*25500*0,4%) = 4192,2 тис. грн. 

 суб’єкти дрібного підприємництва – (904,8*25500*0,55%)=126898,2 

тис. грн. 

 суб’єкти малого підприємництва – (1742*25500*0,7%) = 310947 тис. 

грн. 

 суб’єкти середнього підприємництва – (5280*25500*0,85%) = 1144440 

тис. грн. 

Економія коштів підприємствами, для яких впроваджуватиметься 

запропоновані нами диференційовані ставки податку в залежності від ієрархії 

підприємств за розміром, відображена в таблиці 3.12. 

 Таблиця 3.12 

Порівняльна таблиця діючої та пропонованої диференційованої 

ставки податку земель сільськогосподарського призначення, 2016 р 

Групи 

підприємств за 

розміром: 

Податок за ставки 1% 
Податок за запропонованими 

диференційованими ставками 
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а Загальна 

сума, тис. 

грн 

Податок на 

1 га, грн  

Загальна 

сума, тис. грн 

Податок на 1 

га, грн 

Мікропідпри- 

ємництва 
10480 255 4192 102 

153 

Дрібні 230724 255 126898 140 115 

Малі 444210 255 310947 179 77 

Середні 1346400 255 1144440 217 38 

Великі та 

надвеликі 
3451425 255 3451425 255 

0 

Разом 5483240 255 5037902 179 77 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 

Дані таблиці демонструють, на скільки різниться між собою сплата 

податку за умов єдиної ставки податку на рівні максимальної та за  

запропонованої нами. Скажімо, якщо зменшити ставку податку для 

сільськогосподарських підприємств, зокрема для мікропідприємствам, із 1 до 

0,4 % – підприємства даної групи будуть сплачувати майже в 1,5 рази менше, 

що складатиме в середньому 102 грн, а не 255 грн/га. Відповідно, економія 

коштів від впровадження диференційованих ставок оподаткування 

складатиме для дрібних (малих) за розміром підприємств 140 грн./га (179 
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грн/га), що менше майже вдвічі від вищої ставки податку, що можуть 

встановлювати селищні громади.  

Варто зазначити, що такий підхід до диференціації є конфліктним, 

породженим протиріччям інтересів: з одного боку громади в цілому, а з 

іншого – власників і працівників підприємства. Відповідно громади 

заінтересовані отримувати більше надходжень від сплати податку 

підприємствами, а тому їм вигідно не диференціювати ставку податку, а 

встановлювати його верхню межу, або ж незначно диференціювати, в той час 

підприємства малі та дрібні не будуть мати можливостей для розвитку, а 

отже, не матимуть можливостей гідно оплачувати працю ні свою, ні 

найманих працівників, що також відбиватиметься на розвитку цієї громади та 

її становища. 

Таким чином, мистецтво керівництва сільських громад полягає в 

тому, щоб віднайти баланс цих інтересів. Тому наведені нами ставки є 

орієнтовними і кожна громада може вирішувати на власний розсуд питання 

глибини диференціації. 

 

3.3. Методичні підходи до регулювання розміру агропромислових        

формувань 

 

В економічній літературі ще за радянських часів в умовах 

централізованої економіки неодноразово  піднімалося питання про 

встановлення раціональних розмірів підприємств. Були розроблені й 

застосовані три методичні підходи до встановлення оптимальних 

(раціональних) розмірів підприємств: 1) групування господарств; 2) 

монографічний; 3) розрахунково-варіантний [102, c. 9]. Робилось 

застереження: рекомендації повинні показувати верхню і нижню межі 

оптимальності [27, c. 16]. На основі статистичних групувань колгоспів 

України різних за площею і рівнем виробництва були встановлені оптимальні 

розміри підприємств на Поліссі: 2 – 4 тис. га сільськогосподарських угідь, в 
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тому числі 1,5 – 2,5 тис. га ріллі [28, c. 40]; в Лісостепу – відповідно 3,5-6 і 3-

5 тис. га [28, c. 46]; і в Степу – відповідно 6 - 8 і 5-7 тис. га [28, c. 50]. Ці ж 

параметри, як оптимальні розміри, наведені в більш пізніх виданнях 

українських вчених [103, c. 275 – 97]. 

Одним з перших, хто комплексно підійшов до проблеми 

оптимальності, а не тільки розмірів сільськогосподарських підприємств, був 

російський економіст О.В. Чаянов. У своїй праці “Оптимальные размеры 

сельскохозяйственных предприятий” (1923 р.) вчений сформував теоретико-

методичні засади переваг великого сільськогосподарського виробництва над 

дрібним та запропонував власні підходи до визначення оптимальних розмірів 

сільгосппідприємств. Відтак, стверджувалось: “Ми, безсумнівно, повинні 

визнати, що за інших однакових умов, велике господарство завжди буде мати 

значну перевагу над дрібним господарством: це один з основних законів 

економії, і було б безглуздо його заперечувати” [130, с. 6]. Порівнюючи 

промисловість та сільське господарство за темпами зростання ефективності 

виробництва за збільшення розмірів підприємств, відмічав, що “… у 

землеробстві кількісний вираз переваг великого господарства над дрібним 

господарством не дуже значний”[130, с. 7]. 

О.В. Чаяновим була також сформульована проблема оптимальності 

розмірів сільськогосподарських підприємств як необхідність “… 

знаходження таких розмірів площі експлуатації, за яких, за інших однакових 

умов, собівартість отримуваних продуктів буде найменшою” [130, с. 18]. 

Таке твердження говорить про те, що головним показником розміру 

науковець вважав площу земельних угідь. В результаті дослідження було 

зроблено висновок, що оптимальними за розмірами земельної площі є такі 

господарства: за перелогової системі – 2000 га, за екстенсивного трипілля – 

800 га, за інтенсивного трипілля – 500 га, за плодозміни – 200 га [130]. 

В економічній літературі поки що немає єдиної точки зору щодо 

оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств та їх провідних 

галузей. Зокрема, економіст П.Т. Саблук зазначає, що оптимальними є 
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фермерські господарства з площею угідь 350-400 га. Проте законодавством 

для таких господарств передбачено мати лише 100 га земельних угідь, з яких 

50 гектарів – ріллі. Тому для досягнення зазначених оптимальних розмірів 

фермери можуть орендувати землю в держави із земель запасу та резервного 

фонду, а також у власників земельних ділянок (паїв) [116]. 

Окремі дослідники акцентують увагу лише на загальних чинниках, що 

впливають на розміри підприємств. Так, А.Є. Данкевич зазначає: “…розміри 

сільськогосподарських підприємств формуються під впливом багатьох 

чинників, цілей і задач, які ставить перед собою суб’єкт господарювання: 

природних умов, наближеності до транспортних шляхів та ринків збуту, 

спеціалізації, технології виробництва, технологічного оснащення, способів 

формування статутного капіталу, методів здійснення виробничо-

господарської діяльності, форм організації виробництва”. [42, С.30]. 

В.Я. Месель-Веселяк вважає, що найбільш раціональними за своїми 

розмірами є аграрні підприємства з площею сільськогосподарських угідь 5-6 

тис. га [95], для фермерських господарств – 400 га [96], а за використання 

потужної техніки – до 900 – 1000 га [3], покладаючи в основу методики 

фактор раціонального й ефективного використання необхідних технічних 

засобів. Науковець вважає, що збільшення розмірів сільськогосподарських 

підприємств дає змогу раціональніше використовувати техніку та інші 

основні виробничі засоби, транспорт, трудові ресурси, а відповідно й 

ефективніше господарювати. «Якщо невелике підприємство забезпечити 

системою сільськогосподарських машин, то рівень їх використання буде 

невисоким. Тому для сільськогосподарських підприємств надзвичайно 

важливе значення має визначення оптимальних площ землі в обробітку» [94, 

c.14]. Ми вважаємо, що запропонований вказаним автором підхід до 

визначення розмірів фермерських господарств з урахуванням їх забезпечення 

технічними ресурсами є логічно обґрунтованим, заслуговує на увагу і може 

слугувати певним орієнтиром для власників і менеджменту суб’єктів 



159 
 

 
 

господарювання щодо умов досягнення ефективнішого рівня 

господарювання. 

На останньому положенні щодо “слугування певним орієнтиром” є 

потреба детальніше зупинитися. Справа в тім, що за умов централізованої 

економіки волевим рішенням органів влади можна було змінювати розміри 

підприємств за рахунок поділу підприємств чи їх об’єднання. Тобто була 

можливість «зверху» регулювати площу землекористування підприємств, 

забезпеченість їх трудовими та матеріальними ресурсами. За цих умов можна 

було вести мову за встановлення раціональних (оптимальних) розмірів 

підприємств.  

В умовах, коли підприємства отримали економічну свободу, 

централізовано ці питання неможливо вирішувати ні зараз, ні в майбутньому. 

Тому підхід до вирішення даного питання кардинально змінюється – 

суб’єкти господарювання, які нині функціонують (ФГ, ТОВ, СТОВ, ПП, 

ПСП, ПОСП та ін.), формують свої розміри залежно від можливостей 

залучення земель в оренду, які в даний час істотно звужуються через 

посилення конкуренції на ринку оренди землі і складнощі залучення 

фінансових ресурсів. У випадку зняття мораторію на купівлю-продаж землі, 

питання досягнення раціональних розмірів також не набуде колишньої 

актуальності, тому що купити у приватну власність землю певному суб’єкту 

господарювання в бажаних розмірах не завжди буде можна, по-перше, через 

законодавче обмеження приватного землекористування, по-друге, через 

фінансові обмеження і, по-третє, через відсутність або значну обмеженість 

доступу до купівлі-продажу землі на даній місцевості. 

 Тому для окремих підприємств, як самостійних суб’єктів 

господарювання, питання встановлення їх оптимальних розмірів або 

намагання наблизитися до них в сучасних умовах господарювання не може 

стояти гостро через зазначені часто непереборні складнощі досягнення цієї 

мети. Тим паче, світова і вітчизняна практика дає підстави стверджувати, що 

досягти ефективного використання ресурсів та ефективного господарювання 



160 
 

 
 

взагалі спроможні підприємства різного розміру. Для цього існують важливі 

об’єктивні передумови. Найперша з них – широкий вибір техніки різної 

потужності, що може бути ефективно використана на підприємствах з різним 

розміром земельної площі і тим самим створює для них можливості для 

механізації і автоматизації виробничих процесів, а отже, і для прибуткового 

господарювання. Інша річ, що вищої ефективності можуть досягати більші 

підприємства за рахунок ефекту масштабу.  

І дійсно, на сьогодні ринок техніки пропонує різні за потужністю 

силові машини, робочі машини і знаряддя, набір яких позволяє вести 

виробництво достатньо раціонально.  

Користуючись представленою нами у пункті 3.2. градацією 

підприємств за розміром, можемо навести набір техніки, за якого 

підприємство може ефективно функціонувати (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Орієнтовна потреба в техніці для підприємств різного розміру за 

показником площі землекористування 

Назва техніки 

Розміри підприємств, га 

д
о

 1
0
 

1
0

-1
0
0
 

1
0
0

-

5
0
0
 

5
0
0

-

2
0
0
0
 

2
0
0
0

-

5
0
0
0
 

П
о

н
ад

 

5
0
0
0
 

1 2 3 4 5 6 7 

Енергетичні засоби: 

- МТЗ 80 або 82 (80 к.с.) 1 1 1 2 2 >5 

- МТЗ 892 (до к.с.)  1 1 2 3 >6 

- МТЗ 1221 (166 к.с.)   1 1 2 > 2 

- ХТЗ 17221(180к.с.)    1 1 2  

- Case Magnum MX 340 (260-340к.с.) або John Deere 8430 

(295к.с.)    1 2 > 2 

- Claas Xerion 5000 (500 к.с.) - 1од. або Case STX600-

(600к.с.)      1 > 2 

- CASE IH PATRIOT 3230 (220 к.с., самохідний 

обприскувач)      1 > 2 

Робочі машини і знаряддя. 

плуги: 

-  ПЛН 3-35  
1 1 1 1   

- Unia Ibis 4+1    1   

- Lemken EuroDiamant 7+1     2 > 2 

чизелі (глибоко розпушувачі):  

- Horsh Tiger 6 MT 
  1 1 1 > 1 

- ГРС-3       

сівалки:  
- СЗ-3,6  

1 1 1    

- СЗТ-5,4    2 1 > 2 

- СУПН-8   1 1 1   

- Клен-6    1 1   

- Kinze1600-8    1   
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Продовження таблиці 3.13 

1 2 3 4 5 6 7 

- Кіnze 3400,  (Кіnze 3400)     2 > 2 

- KHUN Planter-8     1  

- GREAT PLAINS CPH-2000     1 > 2 

- Horsh Pronto 6     > 2  

розкидачі мінеральних добрив:  
- МВУ-800   1 1    

RAUCH Axis-40.1 W       

- котки 
- КЗК-6, (КЗК-10) 

   1 1 > 2 

оприскувачі:  

- ОП-2000  
  1 1 1 1 

- ЕКО-600 1      

- ОГН-800  1     

 розкидачі мінеральних добрив:  «лійка» 1      

- Bogballe M2    1   

- RAUCH Axis-40.1 W     1 > 2 

культиватори:  
- 2КПС-4 

 1 1 2   

- КПС-4  1      

- КПС-8    1   

- КПС-12     1 > 2 

- КПП-8    1  1 > 1 

- дискові борони: 
- АГ-1,8 

1 1     

-  АГ-2,4   1 1    

- БДВП-4,2    1    

- БДВП-7,2    1 1 > 1 

- БДВП-6,3    1   

- Lemken Rybin 6     2 > 2 

- УДА-4,5      1 1 

компактомати:  

- Farmet-6  (Farmet-10) 
   1 1 > 1 

- КПШ-8    1   

- КHUN Planter-8       

Комбайни: 

- КЗС-1624-1 «ПАЛЕССЕ GS16», або CLAAS Lexion 560     3 (2) > 2 

- КЗС-12181 «ПАЛЕССЕ GS12»    1   

- CASE IH AXIAL FLOW 9230      > 2 

Джерело: розроблено автором. 

Таким чином, із наведеного вище можемо стверджувати, що однією із 

головних умов ефективного функціонування господарств різних за розміром 

є забезпечення раціонального фондоозброєння виробництва. В свою чергу, 

ефективність діяльності може обмежуватися й суб’єктивним фактором, а 

саме рівнем ефективності управління. Саме менеджмент відіграє ключову 

роль у нині функціонуючих агро- і агропромислових холдингах, 

екстенсивний розвиток багатьох з яких за рахунок розширення площ 

землекористування і нехтування екологічними й соціальними факторами стає 

домінуючим, що було досліджено нами у попередньому викладі. Відтак, 

гостро постає об’єктивне питання необхідності обмеження розмірів таких 
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структур із умовою збереження можливостей їх ефективного функціонування 

в сучасних ринкових умовах. 

Ще раз наголосимо, що неконтрольоване нарощування 

великотоварними і агропромисловими формуваннями земельного банку несе 

в собі велику загрозу повної монополізації ринку оренди землі. Можна з 

великою вірогідністю передбачити, що домінування таких структур призведе 

до витіснення з ринку дрібних, малих і навіть середніх товаровиробників, 

оскільки вони не спроможні виплачувати таку орендну плату, яку 

пропонують агро- і агропромислові холдинги завдяки одержуваного ними 

ефекту масштабу. 

Ринок оренди землі є важливою складовою ринку землі загалом. На 

сьогоднішній день він є, по-суті, єдиним каналом, яким відбувається рух 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення від менш 

ефективних до більш ефективних орендарів – суб’єктів господарювання. 

Водночас набуває істотного поширення купівля-продаж права оренди землі, 

особливо в світлі останніх напрацювань уряду щодо актуалізації такого права 

і зростання його ролі як джерела інвестиційного ресурсу. Отже, 

утверджується специфічний товар на ринку оренди землі, є його покупці і 

продавці. Як і будь-який інший ринок, ринок оренди землі має бути 

захищеним від монополізації. Формою монопольного обмеження для даного 

ринку має виступати площа орендованих земель одним суб’єктом 

господарювання [9]. 

Тепер постає наступне важливої ваги питання: якою ж має бути 

гранична межа такого землекористування? Дане питання уже частково стало 

предметом обговорення в урядових колах і в науковій літературі. Проте не 

має підстав вважати, що уже знайдено його всебічне рішення. Скажімо, 

висловлювалася думка, що площа орендованих земель в одного 

господарюючого суб’єкта має становити не більше 100 тис. га, проте 

конкретних аргументів на користь такого рівня обмеження не наводилося. 
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Ми підтримуємо точку зору, згідно якої визначення верхньої межі 

землекористування через механізм державного регулювання доцільно 

здійснюватися щонайменше за двома напрямами: 

1) в межах адміністративного району один суб’єкт господарювання 

може орендувати не більше, ніж 30 % сільськогосподарських земель. Адже 

зрозуміло, що в разі, коли певна структура буде орендувати більшу частку 

або всю землю району, то це означатиме, що конкуренція на ринку оренди 

землі буде вкрай обмеженою або її не буде взагалі, що дуже негативно 

відіб’ється не економічному становищі орендодавців [115]; 

2) визначення меж граничного землекористування для 

агропромислових формувань, що мають у своєму складі великі переробні 

потужності таким чином, щоб вони (такі АПФ) мали змогу повністю 

забезпечити такі потужності сировиною власного виробництва на 

орендованих землях. Методичний підхід до практичної реалізації цього 

напряму державного регулювання площ землекористування викладений в 

роботі [6] на прикладі АПФ цукрово-бурякового напрямку. Спираючись на 

вихідні положення цієї наукової розробки, нами в її розвиток запропоновано 

методичний підхід до визначення граничної площі землекористування для 

агропромислових компаній, промислова сфера яких представлена 

молокопереробними підприємствами, що репрезентують одну із самих 

проблемних галузей АПК, яка має надзвичайно велике значення для 

забезпечення продовольчої безпеки країни. Проте стан розвитку даної галузі і 

її сировинної бази можна характеризувати як кризовий з тенденцією до її 

поглиблення.  

Найбільшою проблемою функціонування галузі є забезпечення її 

сировиною необхідної якості і потрібної кількості. Саме через дефіцит 

сировини і низький платоспроможний попит населення потужність 

молокопереробних заводів істотно недовикористовується, а вироблені 

молокопродукти мають високу собівартість через зростання частки постійних 

витрат. Тому є всі підстави стверджувати, що на фоні зниження поголів’я 
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ВРХ, в тому числі корів, а також низької якості молочної сировини від 

населення стає вкрай актуальною проблема розвитку агропромисловими 

формуваннями, що мають у своєму складі молокопереробні підприємства, 

власної сировинної бази. 

Для визначення граничних меж землекористування агропромислового 

формування промислова сфера якого представлена молокопереробними 

потужностями, пропонується такий методичний підхід: 

- розрахунок необхідної кількості сировини для забезпечення повної 

потужності переробки; 

- розрахунок мінімально необхідної площі вирощування 

сільськогосподарських культур для забезпечення виробництва необхідної 

кількості сировини; 

- розрахунок оптимальних розмірів землекористування із використанням 

критерію оптимальності – мінімізація ріллі. 

З метою практичної реалізації пропонованого підходу нами обрано за 

об’єкт дослідження Ічнянський молокопереробний завод з потужністю 

переробки молока 200т/добу. В складі формування є п’ять господарств з 

площею землекористування 12543 га, а саме: ТОВ АФ “Надія” (3280 га), 

ПОСП “Ічняньське” (2726 га), ПОСП “Хлібороб” (2693 га), СТОВ 

“Крупичпільське” (1508 га), ТОВ “Берегиня” (1946 га). Для визначення 

необхідної кількості поголів’я корів та ріллі здійснимо розрахунок за двома 

варіантами. Перший – орієнтований на досягнуті показники діяльності 

зазначених аграрних підприємств, другий – на високопродуктивні (еталонні). 

За першого варіанту для розрахунку використана така вихідна 

інформація: 

- потреба поставки молока – 200 000 кг/добу; 

- середньодобовий надій від однієї фуражної корови – 15 кг/добу; 

- необхідна кількість корів для забезпечення переробних 

потужностей відповідно складе (200 000 кг/добу / 15 кг/добу) 13 

333 голів; 
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- середньорічний шлейф від основного стада становитиме 15 240 

голів телиць та 9 520 голів бичків; 

- потреба в площі кормових та товарних культур, що 

використовуватимуться в раціонах, представлена у таблиці 3.13. 

Потреба розрахована на основі середньорічних раціонів (Додатки 

Б1-Б6). 

Таблиця 3.14 

Розрахунок мінімально необхідної площі землекористування для 

забезпечення сировиною молокопереробний завод потужністю 200 т/добу 

молока (13 333 корів, 15 240 телиць, 9 520 бичків) 

(за досягнутих показників діяльності підприємства) 

Культура 

Планова 

ур-ть, 

т/га 

Для 

корів, т 

 Для 

телиць, т 

Для 

бичків, т 
Всього, т 

Всього, 

га 

Пшениця 4,5 0,0 1104,0 2009,1 3113,1 691,8 

Кукурудза 

зернова 
6,0 26554,1 1069,7 2170,3 29794,1 4965,7 

Соя 1,8 8818,1 0,0 0,0 8818,1 4899,0 

Кукурудза на 

силос (з/м) 
50,0 -  -  -  22448,9 4190,5 

Багаторічні 

трави (з/м) 
35,0 -  -  -  39285,7 10476,2 

Всього x x x x x 25223,2 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 

Для забезпечення високоефективного функціонування 

агропромислового формування в складі молокопереробного заводу і агарної 

сфери доцільно використати метод економіко-математичного моделювання. 

Для побудови такої моделі ми врахуємо основне джерело ризику для 

сільського господарства – погодні умови. Адже є абсолютно логічною та 

обставина, що господарство навіть за найбільш строгих умов виконання 

технології може мати коливання урожайності через природній фактор. Дана 

проблема була широко досліджена у монографії «Погодний ризик АПК». У 

ній обґрунтовується ефективність використання п’яти погодних станів: =1 – 

низьковрожайний рік; =2 – рік врожайності нижчий середньої, але вищий 
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від низької; =3 – середньо врожайний рік, або ж плановий; =4 – рік 

врожайності вищий від  середньої, але нижчий високої, =5 – 

високоврожайний рік. На основі статистичних та експериментальних даних 

визначено, що ймовірність відповідних станів дорівнює: Р(=1)=0,081; 

Р(=2)=0,213; Р(=3)=0,386; Р(=4)=0,258 і Р(=5)=0,062, що й було 

вписано в модель [99].  

Відтак, має місце побудова двокритеріальної лінійно-стохастичної 

економіко-математичної моделі аграрного підприємства в умовах 

невизначеності (економічного ризику), у якій можемо використати такі 

додаткові умови: 

 дотримання сівозміни та площі окремих рослинницьких культур; 

 повне забезпечення великої рогатої худоби необхідними кормами за 

рахунок розвитку власної кормової бази. 

Використання лінійних рівнянь є актуальним через їх відносну 

простоту та відсутність критичної необхідності поглиблених знань з 

математики та моделювання. Тобто формування матриці моделі може бути 

осягнуто рядовими економістами аграрного господарства. 

Нехай сільськогосподарське підприємство володіє відповідними 

ресурсами, якими можна керувати за умов наявності коштів. 

Сільськогосподарське підприємство може вирощувати I (i=1, 2,…, I) 

сільськогосподарських культур за Q (q=1, 2,…, Q) технологіями та за  

(θ) погодних умов. Множину всіх технологій для і-ої культури позначимо 

через Qi. Планову площу посіву і-ої культури, яку планують вирощувати за q-

тою технологією та за θ-та погодних умов позначимо через Xi q θ.  

В якості критеріїв оптимальності ми використовуємо: першим 

критерієм – мінімізацію земельної площі, що відображає поставлене 

завдання, а другим критерієм – максимізацію прибутку. Запишемо ці критерії 

у формалізованому вигляді: 

1) мінімізація математичного сподівання використання ріллі   
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де qiX  площа посіву і-ої культури, яку планують вирощувати за q-тою 

технологією та θ-та станом погодних умов; 

 P  - ймовірність θ-та погодного стану; 

2)  максимізація математичного сподівання прибутку   
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де, 
 qia  - вихід -ої продукції з одного гектара посіву і-ої рослинницької 

культури, вирощеної за q-тою технологією та θ-та погодних умов; 

 qiЦ  - ціна одиниці -ої продукції, яка одержана від вирощеної і-ої 

рослинницької культури за q-тою технологією та θ-та погодних умов; 

 qiС - собівартість одиниці -ої продукції від і-ої рослинницької 

культури, вирощеної  за q-тою технологією та θ-та погодних умов; 

за наступних обмежень: 

1) виконання умов сівозміни (маневреність посівними площами 

сільськогосподарських культур) 
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де 
1kI  - множина сільськогосподарських культур, яка є попередником для 

відповідної множини культур 
kI ; 

1kI
Q  - множина технологій, за якими 

вирощуються відповідні види сільськогосподарських культур; 

2) площі посіву окремих рослинницьких культур (маневреність 

посівними площами) 
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(3.4) 

 

де 
iВ  - максимальна допустима площа посіву і-ої культури за θ-та погодних 

умов; 

Д - множина сільськогосподарських культур, за якими 

встановлюються обмеження, наприклад, соняшник, ріпак тощо; 

3) площі посіву окремих рослинницьких культур, що 

використовуються у раціоні галузі тваринництва 
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(3.5) 

 

де 
iВ  - мінімально допустима площа посіву і-ої культури за θ-та погодних 

умов; 

4) площі посіву окремих кормових культур, що використовуються у 

раціоні галузі тваринництва 
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де 
iВ  - фіксована площа посіву і-ої культури за θ-та погодних умов, що 

повинна забезпечити кормовою базою галузь тваринництва, наприклад, 

силос, сорго тощо ; 

5) врахування інерційності рослинницьких культур  
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6) невід’ємність змінних 
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(3.8) 

 

Наведені критерії оптимальності з обмеженнями адекватно описують 

техніко-економічні процеси та явища виробництва сільськогосподарської 

продукції. Відтак, нами сформовано двокритеріальну лінійно-стохастичну 

економіко-математичну модель аграрного підприємства, що дозволяє 

оптимізувати структуру виробництва сільськогосподарської продукції із 

одночасною мінімізацією площі землекористування. Водночас використання 

у моделі лінійно-стохастичної складової дозволяє врахувати унікальний 

фактор агровиробництва – погодний ризик.  
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Вхідні параметрами згідно пропонованої методики регулювання 

концентрації виробництва на аграрних підприємствах для розрахунку 

оптимізаційної моделі відобразимо у таблиці 3.15. 

Таблиця 3.15 

Вхідні технічні параметри для розв’язання оптимізаційної задачі 

мінімізації площі землекористування агропромисловим підприємством 

із потужністю переробки молока на рівні 200 т/добу 

(за досягнутих показників діяльності підприємства) 

Культури 

Урожайність культур Необхідна 

мінімальна 

площа для 

забезпеченн

я  ВРХ, га 

А
гр

о
те

х
. 

м
ак

с.
, 

%
 

сформованих погодними умовами, т/га 

   4 
Зернові, в тому 

числі: 
Х Х Х Х Х Х 50 

Озима пшениця 3,2 3,9 4,5 5,0 5,5 691,8 30 

Кукурудза на 

зерно 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 4965,7 30 

Ячмінь ярий 1,5 2,0 2,5 2,9 3,2   20 

Гречка 0,4 0,7 1,0 1,3 1,5   20 
Технічні, в тому 

числі: 
Х Х Х Х Х Х 

  

Соя 0,8 1,3 1,8 2,2 2,5 4899,0 25 

Соняшник 1,1 1,6 2,0 2,5 3,0   12 

Ріпак озимий 1,2 1,9 2,5 3,3 4,0   20 
Кормові, в тому 

числі: 
Х Х Х Х Х Х 

  

Кукурудза на 

силос (з/м) 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 4190,5 Х 

Багаторічні 

трави (з/м) 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 10476,2 Х 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 

Таким чином, у розробленій економіко-математичній моделі нами було 

прописано із зазначеними вхідними параметрами:  

 агротехнічні максимуми та умови сівозміни, що характеризують 

агроекологічні вимоги вирощування сільськогосподарських культур;  

 зафіксовано площу землекористування під кормові культури, яка 

розраховується під наявну або планову кількість поголів’я із відповідними 

раціонами; 
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 зафіксовано мінімальні площі посівів товарних культур 

(пшениця, кукурудза зернова, соя на макуху), що використовуються у годівлі 

тварин, виходячи від потреби згідно раціонів та планової урожайності; 

 встановлено різні рівні ймовірної урожайності культур, як 

стохастична складова моделі на основі експертно-аналітичних даних; 

 визначено, на основі попередньо розрахованих даних, економічні 

параметри моделі, а саме витрати на 1 га вирощування та ціну 1 т і-ої 

культури (табл. 3.16). 

 

Таблиця 3.16 

Вхідні економічні параметри для вирішення оптимізаційної задачі 

мінімізації площі землекористування агропромисловим підприємством 

із потужністю переробки молока 200 т/добу 

(за досягнутих показників діяльності підприємства) 

Товарні (або умовно товарні 

позиції) 
Витрати, грн/га Ціна, грн/т 

Зернові, в тому числі:  

Озима пшениця 10146,0 3137,7 

Кукурудза на зерно 8389,2 2688,6 

Ячмінь ярий 7827,3 3137,7 

Гречка 8645,0 7500,0 

Технічні, в тому числі: 

Соя 8360,9 7297,4 

Соняшник 9144,8 6625,1 

Ріпак озимий 12333,5 8554,2 

Тваринництво:     

Молоко (внутрішня реалізація), 

грн/кг 2,9 3,5 

Молодняк та дорощування, грн/кг 22,4 12,0 
Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 
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Отже, сформувавши та розв’язавши двокритеріальну економіко-

математичну лінійно-стохастичну модель, представимо її результати в 

таблиці 3.17. 

Таблиця 3.17 

Результати розрахунку двокритеріальної лінійно-стохастичної моделі 

оптимізації виробничої структури аграрного підприємства 

(за досягнутих показників діяльності підприємства) 

Номенклатура Розраховані Хi Структура 

Зернові, 

 в тому числі: 
6570,6 21,85 

Озима пшениця 691,8 2,30 

Кукурудза на зерно 5878,7 19,55 

Ячмінь ярий 0,0 0,00 

Гречка 0,0 0,00 

Технічні, 

 в тому числі: 
8834,8 29,38 

Соя 4899,0 16,29 

Соняшник 16,7 0,06 

Ріпак озимий 3919,2 13,03 

Кормові,  

в тому числі: 
14666,7 48,77 

Кукурудза на силос (з/м) 4190,5 13,93 

Багаторічні трави (з/м) 10476,2 34,84 

Оптимальна площа 

землекористування 30072,0 100,00 
Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 

На основі вище представлених результатів розв’язку оптимізаційної 

моделі, можемо розрахувати частину продукції, котра виробляється 

«надлишково» через агроекологічні умови виробництва продукції та 

представимо їх у таблиці 3.18. 
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Таблиця 3.18 
Сукупна виробнича структура та виробництво продукції для аграрних підприємств 

ТОВ «Берегиня», ПОСП «Ічняньське», ПОСП «Хлібороб», СТОВ 

«Крупичняньське», ТОВ АФ «Надія» та «Світанок»* за результатами оптимізаційної 

моделі (за досягнутих показників діяльності підприємства) 

Номенклатура 
Кількість, га 

(гол) 

Вироб-

ництво, т 

Внутрішнє 

споживання, т 

Реалізація за 

межі 

підприємства

, т 

Всього по рослинництву 30072,0 Х Х Х 

Зернові, в тому числі: 6570,6 Х Х Х 

Озима пшениця 691,8 3113,1 3113,1 0,0 

Кукурудза на зерно 5878,7 35272,5 29794,1 5478,4 

Ячмінь ярий 0,0 0,0 
0,0 

0,0 

Гречка 0,0 0,0 
0,0 

0,0 

Технічні, в тому числі: 8834,8 Х Х Х 

Соя 4899,0 8818,1 8818,1 0,0 

Соняшник 16,7 33,3 
0,0 

33,3 

Ріпак озимий 3919,2 9797,9 
0,0 

9797,9 

Кормові, в тому числі: 14666,7 Х Х Х 

Кукурудза на силос (з/м) 4190,5 209523,8 209523,8 Х 

Багаторічні трави (з/м) 10476,2 366666,7 366666,7 Х 

Всього по 

тваринництву, голів 38093 Х Х Х 

Основне стадо (молоко) 13333 73000,0 73000,0 0,0 

Молодняк на 

дорощуванні та 

відгодівлі 24762 6165,7   6057,4 

*умовне підприємство, яке агропромисловому формуванню потрібно створити 

для діючих аграрних підприємств з метою повного забезпечення молокозаводу сировиною.  

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 

Результати розрахунків оптимізаційної задачі показали, що для 

забезпечення молокопереробного заводу потужністю в 200 т/добу молока 

агропромисловому формуванню необхідно буде орендувати 30 072 га землі. 

При цьому, «надлишки» виробництва сільськогосподарської продукції, котрі 

будуть утворені на основі допоміжних площ ріллі (у нашому випадку 

використовуються для забезпечення раціональної сівозміни) такі: кукурудза 

зернова – 5 478,4 т, соняшник – 33,3 т, ріпак – 9 797,9 т, м’ясо ВРХ – 
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6 057,4 т. В результаті господарство отримає відповідний додатковий ефект 

(табл. 3.19). 

Таблиця 3.19 

Фінансово-економічний ефект від реалізації продукції, що виробляється 

як допоміжна з метою формування коректної структури виробництва 

(за досягнутих показників діяльності підприємства) 

Номенклатура 

Обсяг 

зовнішньої 

реалізації 

продукції, т 

Витрати, 

тис. грн 

Виручка, 

тис.грн 

Прибуток 

(збиток), 

тис.грн 

Рівень 

рентабельності 

вир-ва, % 

Рослинництво:   56149,4 98763,4 36002,6 64,12 

Зернові, в тому 

числі:   7659,9 14729,3 457,9 
5,98 

Озима пшениця 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Кукурудза на 

зерно 
5478,4 7659,9 14729,3 457,9 5,98 

Ячмінь ярий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Гречка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Технічні, в тому 

числі: 
  48489,4 84034,1 35544,7 73,30 

Соя 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Соняшник 33,3 152,4 220,9 68,4 44,89 

Ріпак озимий 9797,9 48337,0 83813,3 35476,3 73,39 

Тваринництво:   347385,7 327933,4 -19452,3 -5,60 

Молоко 

(внутрішня 

реалізація) 

73000,0 211700,0 255226,3 43526,3 20,56 

Молодняк на 

дорощуванні та 

відгодівлі 

6057,4 135685,7 72707,1 -62978,6 -46,42 

Всього   403535,1 426696,8 16550,3 4,10 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 

Отже, в результаті реалізації “надлишкової” продукції та 

внутрішньогрупової реалізації молока (від сільськогосподарського 

підприємства молокозаводу) на рівні 16 550,3 тис. грн, а саме від галузі 

рослинництва господарство додатково отримає 35 002,6 тис. грн, від 

продукції тваринництва збиток в сумі  19 452,3 тис. грн.  

За другого варіанту в умовах високопродуктивного агровиробництва 

розрахункові дані мають такий вигляд: 

- потреба поставки молока – 200 000 кг/добу; 
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- середньодобовий надій від однієї фуражної корови – 21 кг/добу; 

- необхідна кількість корів для забезпечення переробних потужностей 

відповідно складе (200 000 кг/добу / 21 кг/добу) 9 524 голів; 

- середньорічний шлейф від основного стада складе 10 884 голів телиць 

та 6 803 голів бичків; 

- потреба в кормових та товарних культурах представлена в Додатку В. 

Розраховану виробничу структуру та обсяги продукції аграрного 

підприємства за високопродуктивного виробництва наведемо у табл. 3.20, 

проміжні результати до якої наведемо у Додатку В табл. 1-4. 

Таблиця 3.20 
Сукупна виробнича структура та виробництво продукції для аграрних підприємств 

ТОВ «Берегиня», ПОСП «Ічняньське», ПОСП «Хлібороб», СТОВ 

«Крупичняньське», ТОВ АФ «Надія» та «Світанок»* за результатами оптимізаційної 

моделі  (за високопродуктивного виробництва) 

Номенклатура 
Кількість, 

га (гол) 

Вироб-

ництво, т 

Внутрішнє 

споживання, т 

Реалізація за межі 

підприємства, т 

Всього по рослинництву 20080,3 Х Х Х 

Зернові, 

 в тому числі: 

3935,3 Х Х Х 

Озима пшениця 404,3 2223,7 2223,7 0,0 

Кукурудза на зерно 3531,0 22245,4 21281,5 964,0 

Ячмінь ярий 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гречка 0,0 0,0 0,0 0,0 

Технічні, 

 в тому числі: 

5668,8 Х Х Х 

Соя 3149,3 6298,7 6298,7 0,0 

Соняшник 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ріпак озимий 2519,5 7558,4 0,0 7558,4 

Кормові,  

в тому числі: 

10476,2 Х Х Х 

Кукурудза на силос (з/м) 2993,2 149659,9 149659,9 Х 

Багаторічні трави (з/м) 7483,0 261904,8 261904,8 Х 

Всього по тваринництву 27211 Х Х Х 

Основне стадо (молоко) 9524 73000,0 73000,0 0,0 

Молодняк на 

дорощуванні та відгодівлі 17687 4404,1  - 4326,7 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 
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Таким чином, розрахована двокритеріальна лінійно-стохастична 

економіко-математична модель (додаток В) оптимізації структури 

виробництва за високопродуктивного господарювання показує такі 

фінансово-економічні результати (табл. 3.21). 

Таблиця 3.21 

Фінансово-економічний ефект від реалізації продукції, що виробляється 

як допоміжна з метою формування коректної структури виробництва 

(за високопродуктивного виробництва) 

Номенклатура 

Обсяг 

зовнішньої 

реалізації 

продукції, т 

Витрати, 

тис. грн 

Виручка, 

тис.грн 

Прибуток 

(збиток), грн 

Рівень 

рентабельності вир-

ва, % 

Рослинництво Х  35952,7 67247,7 30587,4 85,08 

Зернові,  

в тому числі: 964,0  
1426,3 2591,7 457,9 32,10 

Озима пшениця 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Кукурудза на зерно 964,0 1426,3 2591,7 457,9 32,10 

Ячмінь ярий 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Гречка 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Технічні,  

в тому числі: 

7558,4 34526,5 64656,0 30129,5 87,26 

Соя 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Соняшник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Ріпак озимий 7558,4 34526,5 64656,0 30129,5 87,26 

Тваринництво:  Х 278375,7 307160,0 28784,3 10,34 

Молоко (внутрішня 

реалізація) 
73000,0 193755,7 255226,3 61470,6 31,73 

Молодняк на 

дорощуванні та 

відгодівлі 

4326,7 84620,0 51933,7 -32686,3 -38,63 

Всього   314328,4 374407,6 59371,7 18,89 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 

Отже, в результаті реалізації “надлишкової” продукції та 

внутрішньогрупової реалізації молока (від сільськогосподарського 

підприємств молокозаводу) на рівні 59 371,7 тис. грн, а саме від галузі 

рослинництва господарство додатково отримає 30 587,4 тис. грн, від 

продукції тваринництва 28 784,3 тис. грн.  

Як видно із представлених результатів розрахунку за першим і за 

другим варіантом, різниця в потребі земельної площі для забезпечення 

молокопереробного заводу власною сировиною є істотною. Тому стає 

очевидним, що АПФ з метою мінімізації потреби в орендованих землях 
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повинне орієнтуватися на високі рівні продуктивності сільськогосподарської 

сфери. По-перше, це не лише зменшить потребу в земельній площі, в 

технічних засобах і оборотному капіталі, але й забезпечить вищу 

прибутковість виробництва, що надзвичайно важливо для збереження і 

підвищення конкурентоспроможного виробництва як аграрного, так і 

молокопереробного. В даний час, як нам уже відомо, підприємство орендує 

12 тис. га землі і в разі нарощування продуктивності аграрної сфери, йому в 

перспективі для повного забезпечення власною сировиною потрібно буде 

орендувати ще 8 тис. га землі.  

Фактична собівартість виробництва молока в аграрних підприємствах 

Ічнянського молокозаводу становила у 2014 році 2,90 грн/кг. Обсяг 

виробництва молока в цих підприємствах становив 6939 т, що покривало 

річну потребу заводу в сировині лише на 10 %.  Нестачу в сировині завод 

значною мірою покривав за рахунок закупівлі молока у населення за ціною 

2,75 грн/кг, що на 0,15 грн менше із кожного кілограма й відповідно за 

нижчої якості. 

Досліджуване нами підприємство жертвуючи якістю сировини,  по 

суті, створює до певної міри своє економічне благополуччя за рахунок 

низької ціни на молоко населення, яке має низьку якість. Тому для виходу 

підприємства на міжнародні ринки і забезпечення високої 

конкурентоспроможності на внутрішньому ринку, підприємству доцільно 

змінити свою стратегію, орієнтуючись на власне виробництво сировини і 

завдяки цьому забезпечити високу її якість. 

 Відтак, нами було проведено аналіз  ефективності виробництва за 

використання інтенсивних агротехнологій, результати якого показали, що 

собівартість молока на виробництві може складати 2,7 грн, що на 0,5 коп. 

менше від закупівельної ціни молока в населення й при цьому досягати 

високої якості сировини. 

Аналогічний розрахунок потреби в земельній площі для 

агропромислового підприємства з переробки молока нами зроблено також 
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для ПрАТ «Богуславський маслозавод», який перебуває на консервації, але 

планується відновлення його роботи. Як і в попередньому випадку, для 

забезпечення переробного  виробництва власною сировиною ми 

орієнтувались на високі рівні продуктивності тварин та високий рівень 

урожайності культур, що випливає із раніше наведених нами міркувань 

(Додаток Д).   

Розроблена модель для великотоварних агропромислових формувань 

передбачає можливість високоефективного використання землі із тенденцією 

до підвищення її родючості, насамперед завдяки збільшенню вмісту гумусу. 

Цьому сприяє, по-перше, велика частка в структурі посівів багаторічних трав, 

і, по-друге, значне виробництво гною від ВРХ. 

Згідно оптимізаційної моделі передбачено повний оборот стада ВРХ, 

тобто збереження шлейфу. За результатами оптимізації підприємство 

одержуватиме збитки від утримання молодняка великої рогатої худоби на 

дорощуванні і відгодівлі. Проте, жертвуючи частиною доходу, підприємство  

забезпечуватиме збільшення робочих місць і, що не менш важливо, 

одержуватиме значну додаткову кількість гною. Вважаємо, що такі 

формування повинні нести соціальну відповідальність за розвиток сільських 

територій, яка (відповідальність) значною мірою визначається створенням 

додаткових робочих місць на селі.  

Кількість органічного добрива (гною), яку одержуватиме формування 

за досягнутого рівня господарювання його дочірніх підприємств становитиме 

230476 тонн, а за  високопродуктивного виробництва – 164 626 тонн. Таке 

виробництво гною дасть змогу щорічно удобрювати за першого варіанту 

5762 га, а за другого –4116 га землі, за норми внесення 40 т/га (табл. 3.22).   

Нами здійснена вартісна оцінка виробленого гною за критерієм ціни 1 

кг діючої речовини в мінеральних добривах. З’ясовано, зокрема, що вартість 

1 кг діючої речовини азотних добрив за ціновою ситуацією 2016 року 

становить 15,6 грн, 1 кг діючої речовини фосфорних добрив – 22,7 грн і 1 кг 

калійних добрив – 14,5 грн. Зважаючи що вміст NPK в гноєві в середньому 
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становить N – 0,5%,  2    – 0,5 і  2  – 0,6%, то в 1 т цих добрив міститься 5 

кг азоту, 2 кг фосфору і 6 кг калію. Звідси вартість 1 т становитиме: 

5*15,6+2*22,7+6*14,5 = 210 грн. Як показує практика собівартість 1 т гною 

коливається в межах 50-60 грн/т. Отже, фактично кожна тонна гною зберігає 

210-55 = 155 грн. Якщо, за високопродуктивного господарювання, кількість 

гною, одержаного від молодняка помножити на суму зазначеної економії, то 

одержаний результат становитиме 88435*155=13707 тис. грн. Оскільки 

приріст урожаю зернових завдяки післядії внесення органічних добрив 

становить 10 ц/га, ринкова ціна 1 ц зерна – 395 грн/ц, звідси грошова виручка 

від реалізації додатково одержаного врожаю становитиме:                   

(2211*10 ц/га*395) = 8733 тис. грн; витрати на транспортування та доробку 

додатково одержаного врожаю 20 грн/ц. Кінцевий економічний ефект від 

утримання молодняка:8733– (22110*20) – (-5745,3) = 2545,7 тис. грн. 

 Отже, одержана економія значно перевищує збитки, що 

отримуватиме агропромислове формування від вирощування і відгодівлі 

молодняка ВРХ (2545,7 тис. грн економії проти 19452,3 тис. грн збитку від 

утримання шлейфу). 

Таблиця 3.22 

Виробництво підприємствами агропромислового формування органічних добрив за 

сучасного рівня їх господарювання  та за використання інтенсивних технологій 

Показник 
Основне 

стадо 

Молодняк на 

дорощуванні та 

відгодівлі 

Всього 

за сучасного рівня господарювання: 

Голів 13 333 24 762 38 095 

Вихід перегною, т/гол/рік 8 5 Х 

Валове виробництво перегною, т/рік 106 667 123 810 230 476 

Норма внесення, т/га 40 40 Х 

Удобрена  перегноєм площа, га 2667 3095 5762 

за високопродуктивного господарювання: 

Голів 9 524 17 687 27 211 

Вихід перегною, т/гол/рік 8 5 Х 

Валове виробництво перегною, т/рік 76 190 88 435 164 626 

Норма внесення, т/га 40 40 Х 

Удобрена перегноєм площа, га 1905 2211 4116 

Джерело: Побудовано автором за власними розрахунками. 
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Другим важливим позитивним моментом розробленої моделі є та 

обставина, що нею передбачена в структурі посівів висока частка однорічних 

та багаторічних трав. Останні сприяють збільшенню гумусу в ґрунті і тим 

самим підвищують його родючість. Зокрема, частка цих культур згідно 

результатів розв’язання моделі залежно від рівня господарювання – 

сучасного та за високопродуктивного виробництва – становить відповідно 34 

і 37%. Оскільки однорічні та багаторічні трави є  гарними попередниками для 

багатьох інших культур, то стає очевидною перевага визначеної структури 

посівних площ з огляду на створювані можливості підвищення 

продуктивності сівозміни загалом.   

В наукових колах, серед багатьох фахівців і серед громадськості 

загалом набула поширення думка, що великі агро- та агропромислові 

компанії не дбають про збереження родючості ґрунтів, надмірно насичуючи 

сівозміни культурами, які, особливо соняшник і посіви зернових колосових 

по зернових, інтенсивно мінералізують ґрунт, істотно знижуючи його 

родючість, і, насамперед, вміст гумусу. Така думка є цілком слушною, хоча 

навряд чи правомірно її поширювати на всі названі компанії, бо окремі з них 

дотримуються вимог агротехніки, забезпечуючи ефективне використання 

земельних ресурсів. 

Водночас наголосимо, що надмірне насичення сівозміни зазначеними 

культурами характерно не лише для агро- та агропромислових холдингових 

компаній, а й для переважної більшості функціонуючих інших організаційно-

правових форм господарювання – самостійних аграрних підприємств (ТОВ, 

ПП, СВК та ін.) і фермерських господарств. Як і більшість компаній 

холдингового типу, ці підприємства або зовсім не розвивають тваринництво, 

або ж утримують невелике поголів’я тварин порівняно з площею їх 

землекористування. Достатньо сказати, що навантаження поголів’я тварин на 

1 га сільсьгосподарських угідь в сільськогосподарських підприємствах 

становить лише 0,2 умовних голови, фермерських господарствах ще менше – 
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0,06. Це вкрай низьке навантаження, за якого гостро постає проблема 

виробництва органічних добрив – гною. Достатньо сказати, що у 2014 році 

частка удобреної площі органічними добривами в сільськогосподарських 

підприємствах становила лише 2,2%, а у фермерських господарствах – всього 

1,6% [129]. 

На такому негативному фоні застосування органічних добрив 

особливу тривогу викликає порушення агротехнічних вимог щодо насичення 

сівозмін згаданими культурами. У 2014 році частка соняшника у структурі 

посівних площ становила в Луганській області 38,7%, Донецькій – 35,5, 

Дніпропетровській і Миколаївській – по 33,7, Запорізькій – 34,4, 

Кіровоградській – 32,5, Харківській – 27,8 і Херсонській – 27,2%
1
. По 

багатьох підприємствах ця частка сягає 50 і більше відсотків, особливо це 

притаманно фермерським господарствам. 

Тому не випадково в Україні протягом тривалого періоду має місце 

дегуміфікація ґрунтового покрову. За останні 25 років середньозважений 

вміст гумусу у ґрунтах зменшився на 0,22 в.п. і за розрахунками останнього 

туру агрохімічних досліджень 2006-2010 років він становить 3,14%. І що 

характерно, найбільше зниження вмісту гумусу на 0,32 в.п. відбулося в Степу 

України, де особливо висока частка в структурі посівів соняшнику і зернових 

колосових культур. В той же час в Поліссі, де частка соняшнику в структурі 

посівних площ незначна (в основному перебуває в межах від 1,1 до 10%) 

зниження гумусу відбулося лише на 0,04 в. п.
2
. 

Вкрай негативною є й та обставина, що має місце глибоке порушення 

балансу поживних речовин в гумусі. За даними джерела [129] щорічний 

винос поживних речовин з ґрунту на формування врожаю у п’ять разів 

перевищує обсяги їх надходження. 

Земля – це найбільше багатство України. Тому, зважаючи на критичну 

ситуацію, що склалася з відтворенням родючості ґрунту, ми підтримуємо 

                                                           
1 Розраховано за даними форми статистичної звітності 4 с.г. «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 

2014 р.» 
2 За даними агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення. 
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точку зору тих вчених, які неодноразово висловлювалися за необхідність 

введення державного регулювання ступеня насиченості сівозмін соняшником 

та іншими культурами, що інтенсивно мінералізують ґрунт. З цього приводу 

є відповідні рекомендації НААН України, які стосуються раціонального 

вирішення цього питання, а також введення в сівозміну сидератів для 

поповнення ґрунту органічною речовиною. 

Скотарство в Україні перебуває в глибокій кризі. Враховуючи 

значення цієї галузі для забезпечення продовольчої безпеки країни, а також 

для виробництва органічних добрив і створення робочих місць на селі, 

виправданим було б ввести квотування “знизу” обсягів виробництва 

продукції скотарства для холдингових компаній і великих агарних 

підприємств відповідно до площі оброблюваних ними земель. 

Гострою проблема забезпечення власною сировинною базою стоїть у  

цукробуряковій промисловості. Багато агропромислових формувань, які 

мають у своєму складі цукрові заводи, вже орендують великі масиви земель. 

Без такої масштабної оренди багато цукрових заводів могли б зіштовхнутися 

з проблемою гострого дефіциту сировини і загрозою згортання виробництва. 

За наведеними розрахунками в праці [9] для забезпечення власною 

сировиною цукрового заводу з добовою потужністю 4 тис. тонн переробки 

цукрового буряку за добу за його урожайності 45 т/га йому необхідно 

обробляти 26,7 тис. га ріллі (з урахуванням вимог сівозміни – цукровий 

буряк повинен займати не більше трьох полів у десятипільній сівозміні). 

Що ж стосується багатьох переробних компаній іншої спеціалізації, то 

проблема створення власної сировинної бази для них не є актуальною, 

скажімо, для оліє жирових комбінатів, свинокомплексів. На внутрішньому 

ринку України вони завжди в змозі придбати необхідну сировину (насіння 

соняшнику, ріпаку, зерно тощо) в потрібних обсягах. Проте за бажанням 

таких компаній мати власну сировину, то розмір їх граничних меж 

землекористування може бути визначений за методичним підходом, що 

викладений на прикладі молокопереробного підприємства з урахуванням 
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специфічних особливостей і вимог переробного виробництва таких компаній 

та збалансованості аграрного. 

В разі, коли в аграрних компаніях домінуючим є розвиток 

сільськогосподарського виробництва, то встановлення граничних меж їх 

землекористування вимагає, на наш погляд, принципово іншого підходу. 

Якщо в агропромислових компаніях обмежуючим критерієм площі 

землекористування є потреба у власній сировині, то для зазначених аграрних 

компаній, що в основному розвивають традиційні рослинницькі і 

тваринницькі галузі, він є не прийнятним. 

На наш погляд, для вирішення даної проблеми щодо встановлення 

меж площі землекористування для компаній з домінуючим 

сільськогосподарським виробництвом доцільно скористатися таким 

методичним підходом. 

Відправним пунктом такого підходу нами взято положення, згідно з 

яким верхню межу землекористування для таких компаній доцільно 

визначати з орієнтацією на розміри тих компаній за даним показником, що 

досягають найвищої ефективності, зокрема рентабельності продажу – 

важливого індикатору становища суб’єкта господарювання на ринку. 

У табл. 3.23 наведена низка компаній з різною площею 

сільськогосподарського користування та істотними відмінностями в рівні 

показника рентабельності продажу. 

З представлених у таблиці даних та наочного їх зображення бачимо, 

що існує тенденція, за якої зі збільшенням площі землекористування 

агропромислового формування ефективність знижується та переходить до 

збитковості. Для глибшого науково-пізнавального та прикладного аналізу 

представленої інформації нами було розраховано кореляційно-регресійну 

модель, для якої коефіцієнт детермінації становить 0,284, та відповідно 

коефіцієнт кореляції – 0,533, що засвідчує про існування помірного рівня 

тісноти зв’язку між показниками, що аналізуються. 

 



184 
 

 
 

Таблиця 3.23 

Економічні показники діяльності агропромислових формувань та їх 

земельна площа, 2014 р 

Назва агропромислового формування 
Дохід, 

тис.грн 

Прибуток (збиток), 

тис.грн 

Рентабельність 

продажу, % 

Земельна 

площа, тис.га 

Украйна 2001 600 200 33 15 

Агро-Овен 1228 112 9 16 

Чернобаевское 1625 263 16 20 

Агрокомплекс «Зеленая долина» 423 102 24 28 

Комплекс Агромарс 2435 56 2 35 

Агропродсервис 457 100 22 40 

Панда 384 1 0 59 

Агротрейд 2235 109 5 61 

Г ермес-Т рейдинг 912 -206 -23 75 

Індустріальна молочна компанія 2180 -746 -34 137 

Фирма «Астарта-Киев» 502 -952 -190 245 

Українські аграрні інвестиції 1600 15 1 261 

Кернел 19381 -230 -1 405 

Райз-Максимко 4256 -614 -14 654 

Джерело: побудовано на основі [56, 88] та власних розрахунків. 

 

 

 

Рис. 3.3. Рентабельність продажу агропромислових формувань та їх 

земельна площа, 2014 р 
Джерело: побудовано на основі [57, 89] та власних розрахунків. 

З метою поглибленого аналізу залежності ефективності 

функціонування агропромислових формувань від їх площі 

землекористування прийнято рішення розширити вибірку за допомогою 
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методу імітаційного моделювання, оскільки емпіричних даних у 

представленій вище таблиці не достатньо. Для реалізації імітаційної задачі 

ми використали раніше розраховану модель регресії, формула якої має такий 

вигляд: 

 

Y=81,0521-1,0476x                                                                                   (3.9) 

 

Рис. 3.4. Залежність рівня рентабельності продажу від оброблюваної 

площі (згруповано до 20 од.) за результатами імітаційного моделювання 

(2014р.) 

Джерело: розроблено автором. 

 

Основою для розробки імітаційної моделі залежності було:  

 площа обробітку розподілена за нормального розподілу;  

 прибуток (збиток) - обчислюється як сума очікуваного прибутку 

(розрахованого за наведеною моделлю і залежного від площі посіву – 

формули 9) та неочікуваного (стохастичного) прибутку, розподіленого за 

нормальним законом. 
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Таблиця 3.24 

Групування результатів імітаційного моделювання залежності рівня 

рентабельності продажу від кількості оброблюваної площі 

агропромисловими формуваннями, 2014 р. 

№ 

Групи підприємств за 

показником рівня 

рентабельності 

продажу, % 

коеф. 

Середнє значення 

рівня рентабельності 

продажу по групі, % 

Середня площа 

землекористування по 

групі, тис. га 

1 -86 -68 0,0004 -72 299 

2 -68 -60 0,0008 -63 307 

3 -60 -53 0,0020 -56 338 

4 -53 -45 0,0073 -48 307 

5 -45 -37 0,0171 -40 298 

6 -37 -29 0,0314 -33 278 

7 -29 -22 0,0602 -25 237 

8 -22 -14 0,0970 -18 219 

9 -14 -6 0,1316 -10 189 

10 -6 1 0,1424 -2 173 

11 1 9 0,1500 5 159 

12 9 17 0,1271 13 142 

13 17 25 0,1025 20 127 

14 25 32 0,0672 28 105 

15 32 40 0,0339 35 102 

16 40 48 0,0179 43 95 

17 48 55 0,0071 51 73 

18 55 63 0,0032 59 78 

19 63 71 0,0007 68 80 

20 71 88 0,0002 75 99 

Джерело: розраховано автором. 

Результати імітаційної моделі залежності рівня рентабельності 

продажу від оброблюваної площі агропромислових компаній наведені в 

таблиці 3.23 (рис. 3.5 та додаток В), що дозволило побудувати наступну 

лінійну модель регресії: 

 

y = -0,0438x + 9,2223                                                                             (3.10) 

 

Коефіцієнт детермінації побудованої моделі становить 0,907 й, 

відповідно, кореляції 0,953, що засвідчить вищий рівень її достовірності. 
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Рис. 3.5. Розподіл рівня рентабельності продажу та оброблювана площа за 

результатами імітаційного моделювання (згруповано до 20 од., 2014р.) 

Джерело: розроблено автором. 

Аналіз розрахованих даних (табл. 3.24, рис. 3.5 та додаток Е) 

імітаційної моделі залежності рівня рентабельності продажу від 

оброблюваної площі агропромисловими формуваннями демонструє 

найбільшу кількість попадань в межах від -18 до 5 %, що свідчить про 

зміщення “куполу” до негативних результатів. При цьому площа у даному 

діапазоні зі збільшенням рівня рентабельності продажу зменшується від 219 

до 159 тис. га. 

Ілюстрація залежності рівня рентабельності продажу від оброблюваної 

площі (рис. 3.6) дає змогу дійти висновку, що агропромислові формування 

мають вищий рівень ефективності із меншим земельним банком. В свою 

чергу, найвищий рівень рентабельності продажу (від 51 % до 75 %) 

знаходиться в межах із середньою земельною площею від 73 до 99 тис. га.  
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Рис. 3.6. Залежність рівня рентабельності продажу від оброблюваної 

площі (згруповано до 20 од., 2014 р.) 
Джерело: розроблено автором. 

Згруповані результати імітації за оброблюваною площею зображені на 

рис. 3.7 та додатку Е. Вони підтверджують раніше представлену нами думку 

та доводять, що при збільшенні оброблюваної площі агропромислових 

компаній за зазначену межу рівень рентабельності продажу має тенденцію до 

зниження з переходом до збитковості. 

 

Рис. 3.7. Оброблювана площа та рівень рентабельності продажу 

(згруповано до 20 од., 2014 р.) 

Джерело: розроблено автором. 
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Таким чином, ґрунтуючись на представленій інформації та наочної її 

ілюстрації, розрахованих кореляційно-регресійних моделей, побудованої 

імітаційної задачі можемо стверджувати, що з метою регулювання розмірів 

аграрних формувань, котрі спеціалізуються на виробництві 

сільськогосподарської продукції, ми маємо підстави рекомендувати 

встановлювати граничні межі площ землекористування таких формувань на 

рівні 73-99 тис. га. 

На наш погляд, тут можливі два підходи до встановлення таких меж: 

перший – верхня межа встановлюється жорстко за принципом «не більше», 

другий – вона встановлюється “м’ягко”, коли можливий перехід за граничну 

межу землекористування, але в такому разі така компанія мусить перейти на 

загальний режим оподаткування. Безумовно, ця пропозиція вимагає більш 

поглибленого дослідження і, можливо, відповідної корекції. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. Застосування методу DEA є важливим інструментом діагностики 

діяльності підприємств у рамках аналізу станів їх економічного розвитку та 

технічної ефективності концентрації, які перебувають у безпосередній 

взаємозалежності.  

2. Для зміцнення економічного стану підприємств, і зокрема підвищення 

технічної ефективності, істотну роль відіграють інтенсивність концентрації 

виробництва, насамперед концентрації капіталу, а також продуктової 

концентрації порівняно зі зміною величини капіталу і обсягом грошової 

виручки в цілому. Саме завдяки цій обставині досягається висока 

інтенсивність результативності концентрації виробництва. З’ясовано, що 

вищої технічної ефективності можна досягти навіть за меншої площі 

сільськогосподарського землекористування в розрахунку на одне 

підприємство за умови забезпечення високої інтенсивності концентрації 

капіталу.   
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3. Виявлено, що для досліджуваної сукупності в абсолютній більшості 

підприємств рівень технічної ефективності без фактору грошової виручки 

менший від рівня технічної ефективності, розрахованого з включенням у 

модель даного фактору.  Результати проведеного аналізу демонструють 

більше падіння рівня технічної ефективності без фактору грошової виручки 

порівняно із рівнем технічної ефективності із грошовою виручкою по 

виділених групах підприємств. Це свідчить про особливу вагому роль даного 

фактору в оцінюванні технічної ефективності підприємств і значну його 

залежність від рівня менеджменту. 

4. В процесі дослідження встановлено, що дія інтенсивного фактора 

поступово вичерпується –  зростання технічної ефективності, розрахованої по 

всіх ресурсах в розрізі виділених груп, відбувається швидшими темпами, 

порівняно з темпами зростання технічної ефективності по групах за 

інтенсивності концентрації факторів. 

5. Світовий досвід градації підприємств за розміром дає підстави 

стверджувати, що така градація спрямована на підприємства різних галузей, 

крім сільського господарства, оскільки не враховує найістотнішої відмінності 

цієї галузі, де земля виступає основним засобом виробництва.  

6. Для здійснення градації аграрних підприємств за їх розміром потрібно 

брати до уваги три найбільш важливі показники – площу 

сільськогосподарських угідь, грошову виручку і чисельність працюючих. 

Оскільки аграрні підприємства можуть бути вузькоспеціалізованими й 

відповідно функціонувати за незначної площі землекористування, то для того, 

щоб об’єктивно визначати їх розміри головними оцінними критеріями для них 

стають розмір грошової виручки і кількість працюючих. Для підприємств, що 

є багатогалузевими, одним з основних критеріїв розміру стає показник 

концентрації земель – площа сільськогосподарських угідь.  

7. На основі статистичних даних виявлена закономірність, згідно з якою 

існує зворотній зв'язок між розміром підприємств і потребою в робочій силі 

для виробництва одного і того ж обсягу продукції. Зокрема встановлено, що з 
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кожною наступною групою із збільшенням розміру підприємства за 

показником грошової виручки потрібно менше працівників для того, щоб 

додатково виробити 1 млн. грн продукції. 

8. Розроблено методичний підхід до розподілу підприємств за їх 

розміром, що передбачає виділення мікропідприємств, дрібних, малих, 

середніх, великих і надвеликих, визначено по них межі кожного з трьох 

запропонованих взаємоузгоджених критеріїв (площа землекористування, 

обсяг грошової виручки і чисельність працівників).   

9. Існує потреба у диференціації держаної економічної підтримки 

відповідно до розмірів підприємств за принципом: менші за розміром 

підприємства повинні одержувати відносно більшу таку підтримку порівняно 

з великими. Це створить малим суб’єктам господарювання сприятливіші 

умови для  отримання доходів і подальшого розвитку. Відповідно, з метою 

удосконалення методики стимулювання мікропідприємництв, дрібних, малих 

та середніх підприємств запропоновано використовувати диференційований 

підхід до виконання державної програми щодо компенсації відсоткової ставки 

за кредит. Доцільно, щоб для мікропідприємств така компенсація складала  

100 %, дрібних – 75 %, малих – 50 %, середніх – 25 % та для великих і 

надвеликих 0%. 

10.  Обґрунтовано доцільність диференціації по підприємствах 

залежно від їх розміру ставки податку за земельні ділянки, згідно принципу – 

великим і надвеликим на рівні максимальної ставки (1% від грошової оцінки 

землі), середнім – 0,85 %, малим – 0,7 %, дрібним – 0,55 % і 

мікропідприємствам – 0,4 %.  Пропонований підхід до диференціації 

сільськими громадами ставки земельного податку по підприємствах є 

конфліктним, породженим протиріччям інтересів: з одного боку громади в 

цілому, а з іншого – власників і окремих працівників підприємства. Мистецтво 

керівництва сільських громад полягає в тому, щоб віднайти баланс цих 

інтересів. Тому наведені нами ставки є орієнтовними і кожна громада може 

вирішувати на власний розсуд питання глибини диференціації. 
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11. Для агропромислових формувань, що спеціалізуються на 

переробці молока, за умов повного забезпечення їх переробних потужностей 

власною сировиною – обґрунтовано рекомендовані межі граничного 

землекористування. Такі межі визначені на основі побудови і розв’язання 

двокритеріальної оптимізаційної моделі, із врахуванням повного дотримання 

агроекологічних вимог виробництва сільськогосподарської продукції.  

12. Для аграрних формувань з домінуючим виробництвом 

сільськогосподарської продукції за допомогою методу імітаційного 

моделювання визначено орієнтовні граничні межі землекористування за яких 

досягається найвища рентабельність продажу – 73-99 тис. га. 

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора 

[119]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано 

практичне вирішення наукового завдання щодо концентрації виробництва на 

аграрних підприємствах. Результати проведеного дослідження дозволяють 

зробити такі висновки: 

1. В роботах вітчизняних і зарубіжних науковців не досягнуто 

єдиної думки щодо тлумачення поняття «концентрація». Узагальнюючи 

існуючі точки зору стосовно його визначення ми дійшли до висновку, що під 

концентрацією слід розуміти процес зосередження засобів виробництва, 

землі й трудових ресурсів та обсягів виробництва продукції на одному й тому 

самому підприємстві з метою підвищення ефективності його діяльності. 

Залежно від способу формування концентрації виробництва доцільно 

виокремити такі її види: ресурсна концентрація, економічна та ресурсно-

економічна. Запропоновано класифікацію форм концентрації виробництва 

залежно від характеру розвитку даного процесу: інтенсивну, екстенсивну та 

поглинально-злиттєву, завдяки чому стає можливим здійснювати глибокий 

аналіз розвитку даного процесу і вживати ефективних заходів щодо 

забезпечення інтенсивної або ж інтенсивно-екстенсивної форми його вияву 

як найбільш бажаних для зміцнення економічного стану підприємства.  

2. Всебічне дослідження процесу економічної концентрації дає 

підстави стверджувати, що в науковій літературі відсутнє однозначне 

трактування цього поняття. Вважаємо, що сутність економічної концентрації 

полягає в реальній можливості здійснення вирішального впливу однієї або 

декількох пов’язаних юридичних (фізичних) осіб на господарську діяльність 

інших суб’єктів господарювання чи їх частин. Доведено, що для економічної 

концентрації притаманні дві форми вияву: корпоративно-управлінська та 

владно-управлінська. Корпоративно-управлінська економічна концентрація 

здійснюється завдяки контролю за діяльністю юридично-самостійних 

суб’єктів господарювання через володіння чи одержання в управління їх 
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корпоративних пакетів акцій (паїв), що забезпечують 50 і більше відсотків 

голосів у вищому органі управління таких суб’єктів. Під владно-

управлінською розуміємо таку, що здійснюється через управлінський 

контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, коли керівництво (голова, 

заступники) спостережної ради, інших наглядових органів одного такого 

суб’єкта водночас обіймають аналогічні посади в інших суб’єктах 

господарювання. 

3. Дослідження теоретичних і практичних аспектів взаємозв’язку 

концентрації і спеціалізації виробництва дає підстави стверджувати, що 

поняття “виробничий напрям” і “спеціалізація” в окремих літературних 

джерелах розглядаються як синоніми. Доведено, що дані поняття варто 

розглядати як самостійні. Зокрема, поняття “спеціалізація підприємства” 

доцільно використовувати тоді, коли на основі розрахованої структури 

грошової виручки є змога ідентифікувати підприємство за обґрунтованими в 

роботі критеріями або як вузькоспеціалізоване, або спеціалізоване на двох чи 

на трьох галузях. Якщо така ідентифікація неможлива, тоді виправдано 

вживати поняття «виробничий напрям підприємства», визначений за 

запропонованим методичним підходом. У розвиток цього аспекту 

дослідження розроблено методичний підхід до визначення характеру зміни 

частки галузі в структурі грошової виручки під впливом концентрації за 

показником обсягу виробництва продукції і волатильності цін реалізації, 

завдяки чому стає можливим кількісно оцінювати ступінь впливу зміни цих 

факторів (за їх збільшення або зменшення) на місце галузей у формуванні 

спеціалізації чи виробничого напрямку підприємства 

4. В дисертації обґрунтовано методичний підхід до розподілу 

підприємств за їх розміром що передбачає виділення мікропідприємств, 

дрібних, малих, середніх, великих і надвеликих на основі розробленого 

інструментарію взаємоузгодження запропонованих критеріїв розподілу 

(площа землекористування, обсяг грошової виручки і чисельність 

працівників), визначено їх межі, за якими здійснюється ідентифікація 
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відповідного суб’єкта господарювання стосовно віднесення його до 

відповідної групи підприємств, що дає змогу здійснювати об’єктивну оцінку 

діяльності підприємств і диференціювати по них економічні преференції. 

Розмір тих аграрних підприємств, що є вузькоспеціалізованими 

(свинокомплекси, тепличні комбінати та ін.), доцільно визначати за 

величиною грошової виручки і кількості працюючих. Для підприємств, що є 

багатогалузевими, поряд з названими, одним з основних критеріїв розміру 

стає площа сільськогосподарських угідь.  

5. Для взаємоузгодження критеріїв розподілу підприємств за їх 

розміром за базовий взято площу землекористування, зважаючи на роль і 

великий розмах варіації цього фактору по підприємствах України. Їх 

розподіл на групи за розміром земельної площі здійснено за нерівними 

інтервалами, сформованими за принципом кратності зі спадаючою їх 

шириною. Узгодження фактору грошової виручки досягається за визначення 

її обсягу як добуток нижньої і окремо верхньої межі землекористування 

підприємств певної групи на продуктивність гектара землі в обробітку. 

Узгодження фактору кількості працюючих здійснюється за запропонованим 

алгоритмом, що враховує виявлену нами закономірність: чим більші 

підприємства за розміром грошової виручки, тим менше їм потрібно 

працівників для виробництва 1 млн. грн продукції.  

6. В дисертації на основі результатів аналізу значного масиву 

фактичної інформації агарних підприємств Київської області за показником 

товарної продукції здійснено градації галузей за їх розміром. Виокремлено, 

зокрема, дрібні, малі, додаткові і головні галузі, досліджено їх місце і роль в 

економіці підприємств. Доведено, що, як правило, малі і дрібні галузі є 

збитковими, тоді як додаткові і головні є прибутковими і відіграють, 

(особливо останні) вирішальну роль у зміцненні економіки підприємств. 

Обґрунтовано, що дрібні галузі, як правило, дозволяють собі розвивати 

великі за розміром земельної площі підприємства, тоді як менші 

підприємства головну увагу зосереджують на розвитку додаткових і 
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головних галузей. Дослідження дало змогу дійти до висновку, що місце 

дрібних і малих галузей в економіці підприємства через їх неефективність 

завищується порівняно з їх роллю і вкладом у розвиток цих суб’єктів 

господарювання. І навпаки, роль додаткових і особливо головних галузей 

стає вирішальною в забезпеченні прибутковості виробництва. Доведено 

також, що на ефективність галузей впливає не лише фактор концентрації за 

показниками їх розміру, а й статус відповідної галузі, визначений за 

критерієм її місця і ролі в економіці підприємства. Зазначенні оцінні 

узагальнення є вагомим підґрунтям для визначення раціональної галузевої 

структури підприємств з урахуванням дії фактору концентрації виробництва.  

7. Важливим сегментом дослідження концентрації є обґрунтування 

і аналіз її показників у окремих галузях рослинництва і тваринництва. За 

його результатами визначено найбільш вагомі показники концентрації для 

галузі зерновиробництва: площа посіву зернових,  обсяг  виробництва  

продукції даної культури по підприємству (валовий збір) та обсяг витрат на 

виробництво продукції; для галузі молочного скотарства – обсяг 

виробництва молока на одне підприємство, поголів’я корів на підприємство 

та щільність поголів’я корів із розрахунку на 100 га с. г угідь.  

На прикладі підприємств окремих районів Київської обл. виявлено, 

що найефективнішими є підприємства з розміром сільськогосподарських 

угідь понад 2 тис. га, для яких характерним є найвищі показники 

прибутковості галузі зерновиробництва (прибуток від реалізації, рівень 

рентабельності) з площею посіву зернових понад 1400 га. В молочному 

скотарстві виявлена та межа концентрації, за якою в сучасних умовах галузь 

стає ефективною: для прибуткового ведення галузі кількість утримуваних  

корів повинна становити не менше 200 голів, а за поголів’я 300 корів 

забезпечується значно вищий рівень прибутковості. Доведено, що 

підвищення концентрації поголів’я корів супроводжується зростанням рівня 

спеціалізації підприємств на галузі молочного скотарства і за його 
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досягнення 30 і більше відсотків у структурі товарної продукції  досягається 

найвищий рівень ефективності галузі. 

8. В дисертаційній роботі за методом DEA здійснено дослідження 

технічної ефективності концентрації виробництва аграрних підприємств за 

умов побудови input- та output- орієнтованих моделей за факторами 

ресурсно-продуктової і ресурсної концентрації з урахуванням і без 

урахування ступеня її інтенсивності. За результатами такого дослідження 

встановлено, що досліджувані підприємства істотно відрізняються за рівнем 

технічної ефективності. Доведено, що така диференціація зумовлена різною 

інтенсивністю концентрації насамперед концентрації  капіталу, а також 

неоднаковим рівнем продуктової концентрації. З’ясовано, які саме фактори 

концентрації є лімітуючими в даних умовах господарювання, а також 

виявлено, що вищої технічної ефективності можна досягати навіть за меншої 

площі сільськогосподарського землекористування в розрахунку на одне 

підприємство за умови забезпечення високої інтенсивності концентрації 

капіталу. Урахування підприємствами зазначених обставин дає їм змогу 

розробляти адекватні управлінські заходи, спрямовані на підвищення 

інтенсивності результативності концентрації виробництва. 

9. Доведено, що існує потреба у диференціації держаної підтримки 

відповідно до розмірів підприємств за принципом: менші за розміром 

підприємства повинні одержувати відносно більшу підтримку порівняно з 

великими. Це створить таким підприємствам сприятливіші умови для  

отримання прибутку і подальшого розвитку. З метою стимулювання останніх 

запропоновано використовувати диференційований підхід до виконання 

державної програми щодо компенсації відсоткової ставки за кредит. 

Рекомендовано, зокрема, що для мікропідприємств вона може становити 

100%, дрібних – 75%, малих – 50%, середніх – 25% та для великих і 

надвеликих 0%.  

Обґрунтовано також доцільність диференціації по підприємствах 

залежно від їх розміру ставки податку за земельні ділянки згідно принципу – 
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великим і надвеликим підприємствам сільські громади можуть 

встановлювати зазначену ставку на рівні максимальної (1% від грошової 

оцінки землі), а середнім, малим, дрібним і мікропідприємствам її 

диференціювати з тенденцією до пониження відповідно 0,85, 0,7, 0,55 і 0,4%.  

10. Обґрунтовано рекомендовані межі граничного 

землекористування для агропромислових формувань, що спеціалізуються на 

переробці молока, з умовою повного забезпечення їх переробних 

потужностей власною сировиною – цільним молоком. Зазначені межі 

визначались на основі побудови і розв’язання двокритеріальної 

оптимізаційної задачі, що враховує повне дотримання агроекологічних вимог 

виробництва сільськогосподарської продукції.  

11. За допомогою методу імітаційного моделювання визначено 

орієнтовні граничні межі землекористування для аграрних формувань з 

домінуючим виробництвом сільськогосподарської продукції на рівні 73-99 

тис. га, за яких досягається найвища рентабельність продажу. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А.1 

 

Таблиця1 

Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта Джині щодо рівномірності 

розподілу земельних угідь між групами фермерських господарств 
Групи 

підприємств за 

розміром 

землекористува

ння, га 

Частка 

госпо- 

дарств 

групи,% 

(Хі) 

Частка 

угідь групи 

у загальній 

їх площі, %  

(Уі) 

Розрахункові дані 

Показник 

диферен- 

ціації 

Sum 

Xi 
Sum Yi 

XiYi XiSumYi 

до 1,0 0,88 0,01 0,01 0,88 0,01 0,0000006 0,0000006 

1,1-3,0 5,45 0,10 0,02 6,33 0,11 0,0000563 0,0000600 

3,1-5,0 6,55 0,22 0,03 12,88 0,33 0,0001457 0,0002179 

5,1-10,0 9,70 0,62 0,06 22,59 0,95 0,0005973 0,0009199 

10,1-20,0 12,19 1,53 0,13 34,78 2,47 0,0018593 0,0030148 

20,1-50,0 34,59 10,64 0,31 69,36 13,11 0,0367885 0,0453426 

50,1-100,0 12,23 7,12 0,58 81,59 20,23 0,0087080 0,0247396 

100,1-500,0 13,04 24,47 1,88 94,64 44,70 0,0319226 0,0583105 

500,1-1000,0 3,00 16,84 5,62 97,63 61,54 0,0050466 0,0184464 

1000,1-2000,0 1,65 18,53 11,22 99,29 80,08 0,0030613 0,0132256 

2000,1-3000,0 0,40 7,71 19,39 99,68 87,78 0,0003065 0,0034905 

3000,1-4000,0 0,15 4,13 27,50 99,83 91,91 0,0000620 0,0013801 

Більше 4000,0 0,17 8,09 48,47 100,00 100,00 0,0001349 0,0016683 

Разом 1 1 x x x 0,0887 0,170816898 

 

 

Рис.1 Крива Лоренца щодо рівномірності розподілу земельних угідь 

між фермерськими господарствами, 2013 р. 

Визначення коефіцієнта  = 1 − 2 ∑        
 =1  ∑       

 =1  

G = 1 – 2*0,1708 + 0,0887 = 0,747, що свідчить про значну диференціацію 

розмірів земельної площі фермерських господарств. 
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Додаток А.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Крива виробничих можливостей, технічна, аллокативна і 

економічна ефективність за output-орієнтованої моделі 

Джерело: побудовано з використанням [12, 82 c.] 
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Додаток Б.1 
       

 РАЦИОН  № КK-60-1-4-3-56   

Для МОЛОЧНЫХ КОРОВ 600-650 КГ УДОЙ 20 ЛИТРОВ 

2я половина лактации 

Дата печати:  27.03.2016  
  

Срок действия до: 10.04.2016  

Вид комбикорма: РАССЫПНОЙ  

    

Объем рациона: 40,3 кг.  Кормодней: 1.   
  

Потребность в кормах: 40,3 кг. 

Состав 
В рационе, 

кг. 
Опт. цена за 1 

тонну, грн 
Стоимость в 
рационе, р. 

Колич. кг. 

Колич. с 

потерям

и, кг. 

 

КУКУРУЗА 4,000 0,00 0,00 0,004 0,004 

ЖМЫХ ПОДСОЛHЕЧHЫЙ СП 34%, СК 18% 2,500 0,00 0,00 0,002 0,002 

СОЛОМА ЯЧМЕННАЯ 1,000 0,00 0,00 0,001 0,001 

МЕЛАССА 0,500 0,00 0,00 0,000 0,000 

СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ 0,100 0,00 0,00 0,000 0,000 

СЕНАЖ ЛЮЦЕРНОВЫЙ 40СВ 8,5СП 9,000 0,00 0,00 0,009 0,009 

СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ 32СВ 2,8СП 21,000 0,00 0,00 0,021 0,021 

СЕНО ЛЮЦЕРНОВОЕ-Агросвит 2011 2,000 0,00 0,00 0,002 0,002 

"Зоовіт- Молочна корівка"-1%- для дойных 

корів Агросв 
0,200 9 320,00 1,86 0,000 0,000 

  

Показатели качества 
Дополнительно введено БАВ 

в рационе, не менее 

Стоимостные показатели 

в расчете на  1 тонну, грн 

 

Наименование Ед. изм. Расчет Наименование 
Ед. 

изм. 
Знач. Показатель Цена 

ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ КРС Мдж 190,44 ВИТАМИН A тыс.МЕ 120,00 СТОИМ. СЫРЬЯ 1,84 

КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ  1 797,00 ВИТАМИН D тыс.МЕ 25,00 ПРОИЗВ. ПОТЕРИ 0,02 

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО кг 19,06 ВИТАМИН B4 мг 5 000,00 ПРОИЗВ. ИЗДЕРЖКИ 2,00 

СЫРОЙ ПРОТЕИН г 2 740,50 ВИТАМИН B5 мг 300,00 СТОИМОСТЬ ТАРЫ  

ПРОТЕИН ПЕРЕВАРИМЫЙ 

КРС 
г 1 815,90 

ВИТАМИН H 

(БИОТИH) 
мг 10,00 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 3,86 

РП г 2 032,30 Cu мг 100,00 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  

НРП г 773,80 Zn мг 800,00 ЦЕНА БЕЗ НДС 4,00 

СЫРОЙ ЖИР г 956,50 Mn мг 600,00 НДС  

СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА г 3 695,00 Co мг 16,00 ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 4,00 

КРАХМАЛ г 3 868,50 J мг 16,00 В премикс введены добавки, 

г/т комбикорма 

 

САХАР г 714,00 Se мг 4,00 

ЛИЗИН г 112,25 
 

Наименование Ввод 
 

МЕТИОНИН г 25,90 
  

ТРИПТОФАН г 32,10 СУКРАМ-810 10,00  

Ca г 174,25 ЭНДОКС 12,00 

P г 81,40   

K г 236,60 

Mg г 40,70 

S г 37,55 

NaCl г 109,80 

БАЛАНС ЭЛЕКТРОЛИТОВ  612,81 
 

 

 



217 
 

 
 

Додаток Б.2 

РАЦИОН  № КK-60-1-497-3-57 

Для МОЛОЧНЫХ КОРОВ 600-650 КГ УДОЙ 30 ЛИТРОВ(93% від 36 л) 

20-100 дн после отела, первістки 

Дата печати:  27.03.2016  
  

Срок действия 

до: 

10.04.2016  

28 л 

Вид комбикорма: РАССЫПНОЙ 
 

Объем рациона: 48,38 кг.  Кормодней: 1. 
  

Потребность в кормах: 40,94 кг. 

Состав 
В 

рационе, 

кг. 

Опт. цена за 1 
тонну, грн 

Стоимость в 
рационе, р. 

вода 7,44   

МЕЛАССА 1,020 0,00 0,00 

СЕНАЖ ЛЮЦЕРНОВЫЙ 40СВ 8,5СП 9,300 0,00 0,00 

СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ 32СВ 2,8СП 16,740 0,00 0,00 

СЕНО ЛЮЦЕРНОВОЕ-Агросвит 2011 3,720 0,00 0,00 

КК-АГРОСВ-36л-03.16 10,160 0,00 0,00 
 

Показатели качества 
Дополнительно введено 

БАВ в рационе, не менее 

Наименование Ед. изм. Расчет Наименование 
Ед. 

изм. 
Знач. 

ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ КРС 
Мдж 238,38 

Бетаин 
мг 

10 537,9
5 

КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ  2 265,86 КАРОТИH мг 7,42 

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО кг 21,51 ВИТАМИН A тыс.МЕ 280,42 

СЫРОЙ ПРОТЕИН г 3 553,98 ВИТАМИН D тыс.МЕ 35,05 

ПРОТЕИН ПЕРЕВАРИМЫЙ 

КРС 
г 2 587,59 

ВИТАМИН E 
мг 783,13 

РП г 2 499,75 ВИТАМИН B1 мг 22,86 

НРП г 1 001,50 ВИТАМИН B2 мг 11,28 

СЫРОЙ ЖИР г 1 196,09 ВИТАМИН B3 мг 53,54 

СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА 
г 3 748,42 

ВИТАМИН B4 
мг 

10 537,9
5 

СТРУКТУРНАЯ 

КЛЕТЧАТКА 
г 2 692,45 

ВИТАМИН B5 
мг 2 289,25 

КРАХМАЛ 
г 4 749,12 

ВИТАМИН H 

(БИОТИH) 
мг 11,68 

САХАР г 1 102,12 Fe мг 801,52 

ЛИЗИН г 159,92 Cu мг 179,73 

МЕТИОНИН г 32,51 Zn мг 1 554,07 

ТРИПТОФАН г 43,44 Mn мг 1 301,80 

Ca г 176,06 Co мг 21,54 

P г 79,73 J мг 17,68 

K г 285,57 Se мг 8,13 

Mg г 44,73  

S г 37,66 

NaCl г 99,31 
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Додаток Б.3 

 

       

 РАЦИОН  № КK-60-1-497-3-57  

Для МОЛОЧНЫХ КОРОВ 600-650 КГ УДОЙ 30 ЛИТРОВ(93% від 36 л) 

20-100 дн после отела, первістки 

Дата печати:  27.03.2016  
  

Срок действия 

до: 

10.04.2016  

28 л  

Вид комбикорма: РАССЫПНОЙ 
 

Объем рациона: 48,38 кг.  Кормодней: 1.  
  

Потребность в кормах: 40,94 кг. 

Состав 
В 

рационе, 

кг. 

Опт. цена за 1 

тонну, грн 

Стоимость в 

рационе, р. 
Колич. кг. 

Колич. с 

потерями, 

кг. 

 

вода 7,44     

МЕЛАССА 1,020 0,00 0,00 0,001 0,001 

СЕНАЖ ЛЮЦЕРНОВЫЙ 40СВ 8,5СП 9,300 0,00 0,00 0,009 0,009 

СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ 32СВ 2,8СП 16,740 0,00 0,00 0,017 0,017 

СЕНО ЛЮЦЕРНОВОЕ-Агросвит 2011 3,720 0,00 0,00 0,004 0,004 

КК-АГРОСВ-36л-03.16 10,160 0,00 0,00 0,010 0,010 
 

Показатели качества 
Дополнительно введено 

БАВ в рационе, не менее 

Стоимостные показатели 

в расчете на  1 тонну, грн 

Наименование Ед. изм. Расчет Наименование 
Ед. 

изм. 
Знач. Показатель Цена 

ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ КРС 
Мдж 238,38 

Бетаин 
мг 

10 537,9
5 
СТОИМ. СЫРЬЯ  

КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ  2 265,86 КАРОТИH мг 7,42 ПРОИЗВ. ПОТЕРИ  

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО кг 21,51 ВИТАМИН A тыс.МЕ 280,42 ПРОИЗВ. ИЗДЕРЖКИ 452,00 

СЫРОЙ ПРОТЕИН г 3 553,98 ВИТАМИН D тыс.МЕ 35,05 СТОИМОСТЬ ТАРЫ  

ПРОТЕИН ПЕРЕВАРИМЫЙ 

КРС 
г 2 587,59 

ВИТАМИН E 
мг 783,13 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 452,00 

РП г 2 499,75 ВИТАМИН B1 мг 22,86 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 45,20 

НРП г 1 001,50 ВИТАМИН B2 мг 11,28 ЦЕНА БЕЗ НДС 497,00 

СЫРОЙ ЖИР г 1 196,09 ВИТАМИН B3 мг 53,54 НДС 49,70 

СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА 
г 3 748,42 

ВИТАМИН B4 
мг 

10 537,9
5 
ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 547,00 

СТРУКТУРНАЯ 

КЛЕТЧАТКА 
г 2 692,45 

ВИТАМИН B5 
мг 2 289,25 

 

КРАХМАЛ 
г 4 749,12 

ВИТАМИН H 

(БИОТИH) 
мг 11,68 

САХАР г 1 102,12 Fe мг 801,52 

ЛИЗИН г 159,92 Cu мг 179,73 

МЕТИОНИН г 32,51 Zn мг 1 554,07 

ТРИПТОФАН г 43,44 Mn мг 1 301,80 

Ca г 176,06 Co мг 21,54 

P г 79,73 J мг 17,68 

K г 285,57 Se мг 8,13 

Mg г 44,73  

S г 37,66 

NaCl г 99,31 
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Додаток Б.4 

    

СХЕМА СМЕШИВАНИЯ КОНЦЕНТРАТА    

Для МОЛОЧНЫХ КОРОВ 600-650 КГ УДОЙ 36 ЛИТРОВ 

Дата печати:  27.03.2016   
  

Срок действия 

до: 

10.04.2016  

2+жир  

Вид комбикорма: РАССЫПНОЙ 
 

Объем рациона: 52,03 кг.  Кормодней: 1.  
  

Потребность в кормах: 52,03 кг. 

Состав 
В 

рационе, 

кг. 

Опт. цена за 1 
тонну, грн 

Стоимость в 
рационе, р. 

Колич. кг. 

Колич. с 

потерями, 

кг. 

 

МЕЛАССА 1,100 0,00 0,00 0,001 0,001 

вода 8,000 0,00 0,00 0,008 0,008 

СЕНАЖ ЛЮЦЕРНОВЫЙ 40СВ 8,5СП 10,000 0,00 0,00 0,010 0,010 

СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ 32СВ 2,8СП 18,000 0,00 0,00 0,018 0,018 

СЕНО ЛЮЦЕРНОВОЕ-Агросвит 2011 4,000 0,00 0,00 0,004 0,004 

КОНЦЕНТРАТ  10,930 0,00 0,00 0,011 0,011 

 
  
 

Показатели качества 
Дополнительно введено 

БАВ в рационе, не менее 

Стоимостные показатели 

в расчете на  1 тонну, грн 

 

Наименование Ед. изм. Расчет Наименование 
Ед. 

изм. 
Знач. Показатель Цена 

ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ КРС Мдж 254,79 Бетаин мг 1 250,00 СТОИМ. СЫРЬЯ  

КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ  2 439,30 ВИТАМИН A тыс.МЕ 300,00 ПРОИЗВ. ПОТЕРИ  

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО кг 23,13 ВИТАМИН D тыс.МЕ 37,50 ПРОИЗВ. ИЗДЕРЖКИ 452,00 

СЫРОЙ ПРОТЕИН г 3 822,90 ВИТАМИН E мг 750,00 СТОИМОСТЬ ТАРЫ  

ПРОТЕИН ПЕРЕВАРИМЫЙ 

КРС 
г 2 783,46 

ВИТАМИН B4 
мг 1 250,00 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 452,00 

РП г 2 688,54 ВИТАМИН B5 мг 2 000,00 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 45,20 

НРП 
г 1 077,26 

ВИТАМИН H 

(БИОТИH) 
мг 12,50 

ЦЕНА БЕЗ НДС 497,00 

СЫРОЙ ЖИР г 1 359,52 Cu мг 125,00 НДС 49,70 

СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА г 4 030,60 Zn мг 1 500,00 ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 547,00 

СТРУКТУРНАЯ 

КЛЕТЧАТКА 
г 3 906,60 

Mn 
мг 1 250,00 В премикс введены добавки, 

г/т комбикорма 
КРАХМАЛ г 5 177,80 Co мг 22,50 

САХАР г 1 233,68 J мг 17,50 

Наименование Вво

д 
ЛИЗИН 

г 171,61 
Se 

мг 8,75 
 

МЕТИОНИН г 35,26  СУКРАМ-810 12,50 

ТРИПТОФАН г 46,32 ЭНДОКС 15,00 

Ca г 186,11  

P г 93,02 

K г 307,60 

Mg г 47,82 

S г 40,16 

Na г 77,68 

NaCl г 101,53 
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Додаток Б.5 

       

 РАЦИОН  № КK-60-1-497-3-59  

Для МОЛОЧНЫХ КОРОВ 600-650 КГ УДОЙ 40 ЛИТРОВ(105% от 36 л) 

1 я половина лактации 

Дата печати:  27.03.2016  
  

Срок действия 

до: 

10.04.2016  

Вид комбикорма: РАССЫПНОЙ  

 

Объем рациона: 55,07 кг.  Кормодней: 1.  
  

Потребность в кормах: 46,67 кг. 

Состав 
В 

рационе, 

кг. 

Опт. цена за 1 
тонну, грн 

Стоимость в 
рационе, р. 

Колич. кг. 
Колич. с 

потерями, кг. 

 

вода 8,4     

МЕЛАССА поверх % 0,450 

 

    

МЕЛАССА 1,150 0,00 0,00 0,002 0,002 

СЕНАЖ ЛЮЦЕРНОВЫЙ 40СВ 8,5СП 10,500 0,00 0,00 0,010 0,010 

СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ 32СВ 2,8СП 18,900 0,00 0,00 0,019 0,019 

СЕНО ЛЮЦЕРНОВОЕ-Агросвит 2011 4,200 0,00 0,00 0,004 0,004 

КК-АГРОСВ-36л-03.16 11,470 0,00 0,00 0,011 0,011 
 

Показатели качества 
Дополнительно введено 

БАВ в рационе, не менее 

Стоимостные показатели 

в расчете на  1 тонну, грн 

Наименование Ед. изм. Расчет Наименование 
Ед. 

изм. 
Знач. Показатель Цена 

ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ КРС 
Мдж 272,07 

Бетаин 
мг 

11 896,6
8 
СТОИМ. СЫРЬЯ  

КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ  2 595,77 КАРОТИH мг 8,37 ПРОИЗВ. ПОТЕРИ  

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО кг 24,62 ВИТАМИН A тыс.МЕ 316,57 ПРОИЗВ. ИЗДЕРЖКИ 452,00 

СЫРОЙ ПРОТЕИН г 4 052,28 ВИТАМИН D тыс.МЕ 39,57 СТОИМОСТЬ ТАРЫ  

ПРОТЕИН ПЕРЕВАРИМЫЙ 

КРС 
г 2 945,53 

ВИТАМИН E 
мг 884,11 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 452,00 

РП г 2 822,18 ВИТАМИН B1 мг 25,81 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 45,20 

НРП г 1 130,67 ВИТАМИН B2 мг 12,73 ЦЕНА БЕЗ НДС 497,00 

СЫРОЙ ЖИР г 1 423,06 ВИТАМИН B3 мг 60,45 НДС 49,70 

СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА 
г 4 097,21 

ВИТАМИН B4 
мг 

11 896,6
8 
ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 547,00 

СТРУКТУРНАЯ 

КЛЕТЧАТКА 
г 3 967,60 

ВИТАМИН B5 
мг 2 584,42 

 

КДК 
г 3 588,40 

ВИТАМИН H 

(БИОТИH) 
мг 13,19 

НДК г 8 125,13 Fe мг 904,87 

КРАХМАЛ г 5 411,96 Cu мг 202,90 

САХАР г 1 535,56 Zn мг 1 754,45 

ЛИЗИН г 180,68 Mn мг 1 469,65 

МЕТИОНИН г 36,70 Co мг 24,32 

ТРИПТОФАН г 49,04 J мг 19,96 

Ca г 213,13 Se мг 9,18 

P г 90,11  

K г 332,28 

Mg г 50,50 

S г 42,52 

NaCl г 117,82 
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Додаток Б.6 

       

 
 

 РАЦИОН  № КK-60-1-497-3-60  

Для МОЛОЧНЫХ КОРОВ 600-650 КГ УДОЙ 44 ЛИТРОВ(110% от 36 л) 

Дата печати:  27.03.2016  
  

Срок действия 

до: 

10.04.2016  

сорго  

Вид комбикорма: РАССЫПНОЙ 
 

Объем рациона: 57,72 кг.  Кормодней: 1.  
  

Потребность в кормах: 48,92 кг. 

Состав 
В 

рационе, 

кг. 

Опт. цена за 1 
тонну, грн 

Стоимость в 
рационе, р. 

Колич. кг. 
Колич. с 

потерями, кг. 

 

вода 8,8     

МЕЛАССА  1,210 0,00 0,00 0,001 0,001 

МЕЛАССА+сверх % 0,490 0,00 0,00 0,000 0,000 

СЕНАЖ ЛЮЦЕРНОВЫЙ 40СВ 8,5СП 11,000 0,00 0,00 0,011 0,011 

СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ 32СВ 2,8СП 19,800 0,00 0,00 0,020 0,020 

СЕНО ЛЮЦЕРНОВОЕ-Агросвит 2011 4,400 0,00 0,00 0,004 0,004 

КК-АГРОСВ-36л-03.16 12,020 0,00 0,00 0,012 0,012 
 

Показатели качества 
Дополнительно введено 

БАВ в рационе, не менее 

Стоимостные показатели 

в расчете на  1 тонну, грн 

Наименование Ед. изм. Расчет Наименование 
Ед. 

изм. 
Знач. Показатель Цена 

ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ КРС 
Мдж 287,31 

Бетаин 
мг 

12 467,1
4 
  

КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ  2 721,86 КАРОТИH мг 8,77   

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО кг 25,82 ВИТАМИН A тыс.МЕ 331,75   

СЫРОЙ ПРОТЕИН г 4 248,08 ВИТАМИН D тыс.МЕ 41,47   

ПРОТЕИН ПЕРЕВАРИМЫЙ 

КРС 
г 3 087,69 

ВИТАМИН E 
мг 926,50 

  

РП г 2 957,02 ВИТАМИН B1 мг 27,04   

НРП г 1 184,75 ВИТАМИН B2 мг 13,34   

СЫРОЙ ЖИР г 1 439,48 ВИТАМИН B3 мг 63,35   

СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА 
г 4 288,58 

ВИТАМИН B4 
мг 

12 467,1
4 
  

КРАХМАЛ г 5 662,24 ВИТАМИН B5 мг 2 708,35  

САХАР 
г 1 621,70 

ВИТАМИН H 

(БИОТИH) 
мг 13,82 

ЛИЗИН г 189,33 Fe мг 948,26 

МЕТИОНИН г 38,46 Cu мг 212,63 

ТРИПТОФАН г 51,39 Zn мг 1 838,58 

Ca г 223,35 Mn мг 1 540,12 

P г 94,42 Co мг 25,48 

K г 348,65 J мг 20,91 

Mg г 52,91 Se мг 9,62 

S г 44,55  

NaCl г 123,76 

БАЛАНС ЭЛЕКТРОЛИТОВ  1 111,37 

КCC  220,57 

ПРОТ. ПЕРЕВ. 

КРС/КОРМОВЫЕ ЕД. 
 1,14 

САХАР/ПРОТ. ПЕРЕВ. 

КРС 
 0,44 
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Додаток В 

Таблиця 1 

Розрахунок мінімально необхідної площі землекористування для 

забезпечення сировино молокопереробний завод потужністю 200 т/добу 

молока (13 333 корів, 10 884 телиць, 6 803 бичків) 

(за високопродуктивного виробництва) 

Культура 

Планова 

ур-ть, 

т/га 

Для 

корів, т 

 Для 

телиці, т 

Для 

бичків, т 
Всього, т 

Всього, 

га 

Пшениця 5,5 0,0 788,6 1435,1 2223,7 404,3 

Кукурудза 

зернова 
6,3 18967,2 764,1 1550,2 21281,5 3378,0 

Соя 2,0 6298,7 0,0 0,0 6298,7 3149,3 

Кукурудза на 

силос (з/м) 
50,0    22448,9 2993,2 

Багаторічні трави 

(з/м) 
35,0    39285,7 7483,0 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 

Таблиця 2 

Вхідні технічні параметри для вирішення оптимізаційної задачі 

мінімізації площі землекористування агропромисловим підприємством 

із потужністю переробки молока на рівні 200 т/добу 

(за високопродуктивного виробництва) 

Культури 

Урожайність культур Необхідна 

мінімальна 

площа для 

забезпеченн

я  ВРХ, га 

А
гр

о
те

х
. 

м
ак

с.
, 
%

 

сформованих погодними умовами, т/га 

   4 

Зернові, в тому 

числі:             50 

Озима пшениця 3,5 4,5 5,5 5,8 6,0 404,3 30 

Кукурудза на 

зерно 4,0 5,2 6,3 6,9 7,5 3378,0 30 

Ячмінь ярий 1,5 2,3 3,0 3,3 3,5   20 

Гречка 0,4 0,7 1,0 1,4 1,7   20 

Технічні, в тому 

числі:               

Соя 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3149,3 25 

Соняшник 1,3 1,9 2,5 3,0 3,5   12 

Ріпак озимий 1,5 2,3 3,0 3,9 4,8   20 

Кормові, в тому 

числі:               

Кукурудза на 

силос (з/м) 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 2993,2 Х 

Багаторічні 

трави (з/м) 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 7483,0 Х 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 
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Таблиця 3 

Вхідні економічні параметри для вирішення оптимізаційної задачі 

мінімізації площі землекористування агропромисловим підприємством 

із потужністю переробки молока на рівні 200 т/добу 

(за високопродуктивного виробництва) 

Товарні  

(або умовно товарні позиції) 
Витрати, грн/га Ціна, грн/т 

Зернові, в тому числі: 

Озима пшениця 10680,0 3137,7 

Кукурудза на зерно 9321,4 2688,6 

Ячмінь ярий 8697,1 3137,7 

Гречка 9100,0 7500,0 

Технічні, в тому числі:     

Соя 9289,9 7297,4 

Соняшник 10160,9 6625,1 

Ріпак озимий 13703,9 8554,2 

Тваринництво:     

Молоко (внутрішня реалізація), грн/кг 2,7 3,5 

Молодняк та дорощування, грн/кг 19,6 12,0 
Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 

Таблиця 4 

Результати розрахунку двокритеріальної лінійно-стохастичної 

моделі оптимізації виробничої структури аграрного підприємства 

(за високопродуктивного виробництва) 

Номенклатура Розраховані Х-и Структура 

Зернові, в тому числі: 3935,3 19,60 

Озима пшениця 404,3 2,01 

Кукурудза на зерно 3531,0 17,58 

Ячмінь ярий 0,0 0,00 

Гречка 0,0 0,00 

Технічні, в тому числі: 5668,8 28,23 

Соя 3149,3 15,68 

Соняшник 0,0 0,00 

Ріпак озимий 2519,5 12,55 

Кормові, в тому числі: 10476,2 52,17 

Кукурудза на силос (з/м) 2993,2 14,91 

Багаторічні трави (з/м) 7483,0 37,27 

Оптимальна площа 

землекористування 20080,3 100,00 
Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 
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Додаток Д 

Вихідна інформація для розрахунку: 

- потреба поставки 30 000 кг/добу молока; 

- середньодобовий надій 21 кг/добу від однієї фуражної корови; 

- необхідна кількість корів для забезпечення переробних 

потужностей відповідно складе (30 000 кг/добу / 21 кг/добу) 1429 

голів; 

- середньорічний шлейф від основного стада складе 1633 голів 

телиць та 1020 голів бичків. 

 

Таблиця 1 

Вхідні технічні параметри для вирішення оптимізаційної задачі 

мінімізації площі землекористування агропромисловим 

підприємством із потужністю переробки молока на рівні 30 т/добу 

Культури 

Урожайність культур 

сформованих погодними умовами, т/га 

Необхідна 

мінімальна площа 

для забезпечення  

11 076 гол. ВРХ, га А
гр

о
те

х
. 

м
ак

с.
, 

%
 

   4  

Зернові, в тому числі:       50 

Озима пшениця 3,0 4,3 5,5 5,8 6,0 60,6 30 

Кукурудза на зерно 4,0 5,2 6,3 6,9 7,5 506,7 30 

Ячмінь ярий 1,5 2,3 3,0 3,3 3,5  20 

Гречка 0,4 0,7 1,0 1,4 1,7  20 

Технічні, в тому числі:        

Соя 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 472,4 25 

Соняшник 1,3 1,9 2,5 3,0 3,5  12 

Ріпак озимий 1,5 2,3 3,0 3,9 4,8  20 

Кормові, в тому числі:        

Кукурудза на силос 

(з/м) 
45 48 50 52 55 

448,9 

(фіксовано) 
Х 

Багаторічні трави 

(з/м) 
30 33 35 37 40 

1122,4 

(фіксовано) 
Х 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 
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Таблиця 2 

Вхідні економічні параметри для вирішення оптимізаційної задачі 

мінімізації площі землекористування агропромисловим підприємством 

із потужністю переробки молока на рівні 30 т/добу 

Номенклатура Витрати, грн/га Ціна, грн/т 
Зернові, в тому числі:   

Озима пшениця 10 680,0 3 137,7 
Кукурудза на зерно 9 321,4 2 688,6 
Ячмінь ярий 8 697,1 3 137,7 
Гречка 9 100,0 7 500,0 

Технічні, в тому числі:   
Соя 9 289,9 7 297,4 
Соняшник 10 160,9 6 625,1 
Ріпак озимий 13 703,9 8 554,2 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 

Таблиця 3 

Результати розрахунку двокритеріальної лінійно-стохастичної моделі 

оптимізації виробничої структури аграрного підприємства 
Номенклатура Розраховані Х-и 

Зернові, в тому числі: 627,5 

Озима пшениця 60,6 

Кукурудза на зерно 566,8 

Ячмінь ярий 0,0 

Гречка 0,0 

Технічні, в тому числі: 813,1 

Соя 472,4 

Соняшник 226,7 

Ріпак озимий 114,0 

Кормові, в тому числі: 1571,4 

Кукурудза на силос (з/м) 449,0 

Багаторічні трави (з/м) 1122,4 

Оптимальна площа землекористування 3012,0 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 

Таблиця 4 

Виробнича структури та виробництво продукції аграрного підприємства 

за результатами оптимізаційної моделі 

Номенклатура 
Кількість, га 

(гол) 

Вироб-

ництво, т 

Внутрішнє викор-

ння, т 

Реалізація зовні, 

т 

1 2 3 4 5 

Всього по 

рослинництву 
3012,0 Х Х Х 

Зернові, в тому 

числі: 
627,5 Х Х Х 

Озима пшениця 60,6 333,6 333,6  

Кукурудза на зерно 566,8 3571,0 3192,2 378,8 
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Продовження таблиці 4 

1 2 3 4 5 

Ячмінь ярий 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гречка 0,0 0,0 0,0 0,0 

Технічні, в тому 

числі: 
813,1 Х Х Х 

Соя 472,4 944,8 944,8  

Соняшник 226,7 566,8 0,0 566,8 

Ріпак озимий 114,0 342,1 0,0 342,1 

Кормові, в тому 

числі: 
1571,4 Х Х Х 

Кукурудза на силос 

(з/м) 
449,0 22449,0 22449,0 Х 

Багаторічні трави 

(з/м) 
1122,4 39285,7 39285,7 Х 

Всього по 

тваринництву 
4082 Х Х Х 

Основне стадо 

(молоко) 
1429 10950,0 10950,0  

Молодняк на 

дорощуванні та 

відгодівлі 
2653 660,6 - 649,0 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 

Таблиця 5 

Економічний ефект від реалізації продукції, що виробляється як 

допоміжна для формування коректної структури виробництва 

Номенклатура 

Обсяг 

зовнішньої 

реалізації 

продукції, т 

Виробнича 

собівартість, 

тис. грн 

Прибуток 

(збиток), 

грн 

Рівень 

рентабельності 

вир-ва, % 

Рослинництво Х 4426,9 3 273,0 73,9 
Зернові, в тому числі: X 560,5 457,9 81,7 

Озима пшениця 0,0 0,0 0,0 0,0 
Кукурудза на зерно 378,8 560,5 457,9 81,7 
Ячмінь ярий 0,0 0,0 0,0 0,0 
Гречка 0,0 0,0 0,0 0,0 

Технічні, в тому числі: Х 3866,6 2815,1 72,8 

Соя 0,0 0,0 0,0 0,0 
Соняшник 566,8 2 303,7 1 451,4 63,0 
Ріпак озимий 342,1 1 562,7 1 363,7 87,3 

Тваринництво: X 41756,2 4317,8 10,3 
Молодняк на 

дорощуванні та 

відгодівлі 
649,0 12 692,8 -4 902,8 -38,6 

Молоко 10950,0 29063,4 9220,6 31,7 

Всього X 46183,1 7590,8 16,44 
Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 
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Додаток Е

Рис. 1. Розподіл рівня рентабельності продажу та оброблювана площа за результатами імітаційного моделювання, 2014р. 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 
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Рис. 2. Залежність оброблюваної площі від рівня рентабельності продажу, 2014 р. 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 
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Рис. 3. Залежність рівня рентабельності продажу від оброблюваної площі за результатами імітаційного моделювання, 

2014р. 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків. 
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