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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для сучасної економіки України аграрний сек�

тор є вкрай важливою ланкою. Забезпечення еко�
номічної безпека країни, зокрема її продовольчої
складової, вирішення соціальних проблем можливі
тільки при створенні ефективного агропромисло�
вого виробництва, здатного функціонувати в умо�
вах ринкових відносин. Проте саме виробництво
сільськогосподарської продукції є тією галуззю,
де існує велика кількість проблем, які потребують
негайного вирішення, серед яких: хронічна неста�
ча коштів, кадрові питання, що загострюються соц�
іально�економічними проблемами українського
села, необхідність внесення радикальних змін у си�
стему менеджменту та потреба підвищити конку�
рентоспроможність сільськогосподарських орган�
ізацій. Комплексне вирішення такої кількості за�
дач в умовах обмеженого фінансування потребує
дієвих науково обгрунтованих методів та інстру�
ментів. Одним із них і є моделювання. Саме це зу�
мовлює актуальність вивчення досвіду моделюван�
ня в агропромисловому комплексі з метою пошу�
ку оптимальної моделі та її адаптації до національ�
них особливостей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

У роботах ряду вчених були досліджені шля�
хи підвищення ефективності такої важливої га�
лузі економіки, як сільське господарство. Цю
проблему, зокрема, вивчали: С.І. Дорогунцов,
Б.М. Данилишин, М.І. Долішній, Л.В. Дейнеко,
М. В. Калінчик, А.С. Лисецький, О.М. Паламар�
чук, Д.К. Прейгер та інші. Питання прогнозуван�
ня економічних процесів у агропромисловому
комплексі, використання математичних методів
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Розглядаються різні аспекти моделювання діяльності підприємств агропромислового комплек�
су. Узагальнюється зарубіжний досвід застосування різних методологічних підходів до моделюван�
ня з метою вирішення практичних проблем у цій сфері.

The article considers different aspects of enterprises of agroindustrial complex activity modeling. It
generalizes the foreign experience of application of different methodological approaches to modeling aimed
at this sphere practical problems settlement.
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при моделюванні в цій сфері висвітлювалися в
працях В.А. Кардаша, В.А. Кундіуса, А.П. Кур�
носова, К.П. Лічко, В.А. Перепелиці, М.І. Семе�
нова, В.Ф. Сухорукова, Дж. Торнлі, Дж. Франса
та ряду інших науковців.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на велику кількість робіт, значна
частина ключових питань агропромислового секто�
ра економіки залишається невирішеними і потре�
бують науково обгрунтованих методів розв'язання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як сказано у Державній цільовій програмі

розвитку українського села на період до 2015
року, саме аграрний сектор України "забезпечує
продовольчу безпеку та продовольчу неза�
лежність країни, ... є одним з основних бюдже�
тоутворювальних секторів національної еконо�
міки" [1]. Важко переоцінити роль аграрного
сектора і в соціально�економічному житті краї�
ни, що зумовлюється унікальним поєднанням
сприятливих природно�кліматичних умов та гео�
стратегічним положенням, спроможністю Ук�
раїни зайняти вагоме місце на міжнародному
продовольчому ринку. Проте ситуація скла�
дається так, що сьогодні все ще не вдалося по�
долати існуючі негативні явища

Розглядаючи агропромисловий комплекс як
складну систему, можна стверджувати, що вирі�
шення проблем потребує раціоналізації та реор�
ганізації як самої системи, так і багатьох її скла�
дових: впровадження нових технологій, визначен�
ня найбільш ефективних напрямів використання
матеріальних, фінансових та трудових ресурсів.
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Розглядаючи моделювання в агропромисловому
комплексі як один зі шляхів вирішення цих завдань,
необхідно брати до уваги специфіку функціону�
вання сільського господарства, що відповідно зу�
мовлює і специфіку моделей.

При побудові будь�якої економіко�матема�
тичної моделі необхідно враховувати: характе�
ристики зовнішніх умов, що змінюються, певну
множину внутрішніх параметрів, які беруться
до уваги і можуть у відповідності до мети мо�
делювання охарактеризувати той чи інший еко�
номічний процес, а також параметри або харак�
теристики процесу, які необхідно отримати.
Різні фахівці обирають у якості визначальних
різні параметри і пропонують різні підходи до
побудови моделей.

Так, наприклад, російські вчені наголошують,
що сільськогосподарське підприємство в процесі
функціонування відчуває на собі істотний вплив
значної кількості випадкових чинників. Саме
тому, на їх думку, найбільш об'єктивний аналіз
аграрного виробництва можливий лише в рамках
імовірнісних категорій [2].

Необхідно враховувати, що сільське господар�
ство є відкритою системою, отже, при його моделю�
ванні необхідно дотримуватися системного підходу,
розглядаючи не тільки окремі складові та їх взаємоз�
в'язки, але й всю систему в цілому. Для системи як
цілісного утворення визначається мета та умови її
функціонування. Саме тому інші фахівці підходять
до моделювання діяльності підприємств агропромис�
лового комплексу як до моделювання бізнес�про�
цесів в умовах конкурентного середовища, які швид�
ко змінюються під впливом великої кількості як
внутрішніх, так і зовнішніх факторів. А розробку,
економічне обгрунтування і реалізацію гнучких,
адаптивних до зовнішніх умов систем управляння та�
ким процесом пропонують здійснювати із застосу�
ванням новітніх технологій, які використовують ме�
тоди системного аналізу та інформатизації. Основ�
на мета — отримання вигоди (найчастіше прибутку),
необхідної для ведення як простого, так і розшире�
ного відтворення продуктів харчування та сільсько�
господарської сировини, а також самозбереження
господарюючих суб'єктів аграрного сектора [3].

Взагалі, моделювання будь�яких еконо�
мічних процесів складається з певної послідов�
ності основних етапів, які можуть бути представ�
лені на схемі (рис. 1). Зауважимо, що процес
може циклічно повторюватися з першого етапу
до отримання задовільного результату.

 Моделювання бізнес�процесів у підприєм�
ствах сільськогосподарської сфери може розгля�
датися як послідовність взаємопов'язаних про�
цесів, що формують структуру господарської
діяльності. До них можна віднести наступні [3].

1. Вивчення ринку сільськогосподарської
продукції шляхом проведення маркетингових
досліджень. Також на цьому етапі може здійс�
нюватися прогнозування можливої ціни прода�
жу сільськогосподарської продукції та визна�

чення обсягів реалізації виробленої продукції за
прогнозованими цінами або такими, що забез�
печують розширене відтворення.

2. Оцінка власних можливостей — на даному
етапі з позиції проведених досліджень визначають�
ся потенційні можливості виробництва з викорис�
танням наявних у сільськогосподарських під�
приємств ресурсів, з урахуванням залучення у ви�
робництво не використовуваних резервів і впровад�
ження досягнень науково�технічного прогресу.

3. Розрахунок додаткових ресурсів — аналізу�
ються варіанти збільшення обсягів товарного ви�
робництва в сільськогосподарському підприємстві
за рахунок залучення додаткових ресурсів, з ура�
хуванням окупності витрат і можливості ведення
розширеного виробництва.

4. Організація і управління виробництвом —
даний процес передбачає вибір технологій вироб�
ництва, управління процесом відтворення і техно�
логічними процесами діяльності сільськогоспо�
дарського підприємства з метою підвищення ефек�
тивності.

5. Переробка і реалізація — відпрацювання
каналів оптово�роздрібної торгівлі та вибір ринків
збуту виробленої продукції.

6.  Управління доходами і витратами, зокрема:
забезпечення самоокупності поточної господарсь�
кої діяльності; виконання фінансових зобов'язань
перед державою та кредиторами; забезпечення
самофінансування.

7. Управління ризиками.
Управління ризиками в аграрному секторі має

бути направлене на визначення подій, які можуть
впливати на організацію і складається з ряду ком�
понент. Для цієї галузі спеціалісти виділяють такі
елементи [4]: внутрішнє середовище; постановка
мети; визначення подій, що здійснюють вплив на до�
сягнення мети організації; оцінка ризиків з ураху�
ванням ймовірності їх виникнення і впливу; реагу�
вання на ризик; засоби контролю, які дозволяють
ефективно і своєчасно реагувати на ризики, що ви�
никають; інформація і комунікації; моніторинг.

Класифікуючи моделі, що можуть бути вико�
ристані в агропромисловому комплексі, застосо�
вують різні підходи. Наприклад, за підходом до
об'єкта розрізняють нормативні моделі, що відоб�
ражають процеси цілеспрямованого регулюван�
ня, і дескриптивні моделі, які дозволяють АН ос�
нові аналізу пояснити факти, що досліджуються.
За способом вираження співвідношень між харак�
теристиками, які необхідно визначити, зовнішні�
ми умовами, внутрішніми параметрами розрізня�
ють структурні моделі, що відображають внутрі�
шню організацію економічного процесу (його
складові елементи, їх взаємозв'язки, зв'язки з
вхідною та вихідною інформацією), і функціо�
нальні моделі, що імітують функціонування про�
цесу. Найбільш поширеними є моделі галузевого
аналізу і планування сільського господарства:
нормативні моделі загальногалузевих завдань по
оптимізації розвитку, розміщення і спеціалізації
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виробництва, оптимізації планів розподілу міне�
ральних добрив тощо; нормативні моделі завдань,
що вирішуються на рівні підприємств (оптиміза�
ція планів поглибленої спеціалізації виробницт�
ва і поєднання галузей, обгрунтування планів за
складом, структурою і використанням технічно�
го парку, оптимізація планів кормів тощо) [5].

Виробничі можливості будь�якого підприєм�
ства визначаються технологічними можливостя�
ми виробництва та наявністю і якістю його вироб�
ничих ресурсів. Для визначення ефективності та�
кого виробництва може бути застосована вироб�
нича функція — модель, яка описує залежність
між величиною затрачених ресурсів та обсягом
продукції, що випускається. Така модель бу�
дується на основі підходу до економічного об�
'єкта як до відкритої динамічної системи. У ви�
робничу функцію сільського господарства мо�
жуть бути включені, наприклад, чотири основі
фактори: земля, трудові ресурси, основні вироб�
ничі фонди та оборотні засоби.

Розглянемо приклад. Нехай x
j
 (j = 1, 2,…,n) —

кількість j�го ресурсу, який бере участь у вироб�
ництві, тоді набір всіх n ресурсів може бути опи�
сано вектором X = (x

1
, x

2
,…, x

n
). Розглядаючи ви�

робничу функцію з одним продуктом, матимемо
Y = f (X, A), де Y — обсяг виробленої продукції, A
= (a

1
, a

2
,…, a

k
) — вектор параметрі. Може бути ви�

користана й інша форма запису: Y = f (x
1
, x

2
 ,…, x

n
)

Якщо така функція має всі частинні похідні, то

відношення   — дорівнює тій додаткової про�

дукції, яка може бути отримана при збільшенні
кількості j� го ресурсу на одиницю. Виробничі
функції різного виду можуть бути застосовані для
аналізу сільськогосподарського виробництва.

Методи статистичного моделювання з вико�
ристанням теорії ймовірності можуть бути зас�
тосовані для оцінки ресурсного та виробничого
потенціалів. Для вирішення багатьох завдань

практичної економіки необхідним є застосу�
вання узагальнюючого показника ресурсоза�
безпечення сільськогосподарського виробниц�
тва. Для визначення ресурсного потенціалу ви�
користовують декілька методів. При об'єднанні
різнорідних ресурсів у один показник деякі
економісти беруть за основу індекси ресурсів,
отримані за допомогою відношення фактично�
го значення кожного ресурсу до його середнь�
ого за сукупністю, або їх оцінки в балах, інші
— їх вартісні оцінки, треті враховують затрати
робочого часу (прямі і непрямі), четверті —
кількість працівників, як фактично зайнятих у
сільському господарстві, так і необхідних для
виготовлення основних і оборотних засобів.
Російські науковці пропонують наступний ме�
тод виконання розрахунків [2]. До складу ре�
сурсів, які оцінюються, входять:

— сільськогосподарські угіддя (площа та
економічна оцінка за продуктивністю в балах);

— трудові ресурси;
— основні виробничі фонди сільськогоспо�

дарського призначення;
— матеріальні оборотні кошти за їх вартістю

або в натуральному вираженні за видами (наприк�
лад, мінеральні добрива в перерахунку на 100%
поживних речовин).

У методиці, що пропонується, розрахунок ви�
конується на основі лінійного рівняння регресії:

Y= а
0
 + а

1
х

1
 + а

2
х

2
 + … + а

n
x

n
,

де Y — обсяг товарної продукції; х
1
, х

2
, …, х

n
 —

наявні виробничі ресурси. Наприклад, х
1
 — серед�

ньозважений бал оцінки сільськогосподарських
угідь; х

2
 — середня чисельність працівників впро�

довж року; х
3 
— основні виробничі фонди сільсько�

господарського призначення тощо.
Звернемось до застосування моделювання в

сільському господарстві інших каїн. Так, в сільсько�
господарському секторі США використовується
стохастична модель, створена з використанням ем�
піричних методів (ASM). заснована на роботі Боме.
В моделі враховані параметри внутрішнього спожи�
вання та вимоги до зовнішнього середовища. Мо�
дель була побудована на основі статистичних да�
них, зібраних із різних джерел, включаючи
Міністерство сільського господарства США [6].

Модель ASM призначена для моделювання
впливу різних змін при використанні сільськогос�
подарських ресурсів та визначення їх наслідків,
зокрема для ціни на той чи інший вид сільськогос�
подарської продукції, обсягів виробництва та спо�
живання, експорту, імпорту та харчової промис�
ловості. При цьому модель враховує особливості
переробної галузі, внутрішнього споживання,
імпорту, експорту і ведення закупівель.

Для практичного застосування моделі в США
розроблена спеціальна таблиця, де територія
країни поділена, залежно від цілей сільсько�
господарського виробництва, на 63 географічних
субрегіони. Кожна з таких територій відрізняєть�
ся типами земельних угідь, запасами води, тру�
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Рис. 1. Основні етапи моделювання економічних
процесів
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довими ресурсами. Враховуються особливості
культур кожної місцевості.

Сільськогосподарське виробництво описується
як набір регіональних бюджетів, необхідних для ве�
дення рослинництва та тваринництва. При цьому
модель розглядає комбінації культур, визначаючи
оптимальні пропорції, в яких вони можуть вирощу�
ватися в кожному регіоні. До бюджетів додаються
інші необхідні витрати, наприклад, на проведення
маркетингових досліджень. Вказана модель також
містить дані щодо до бюджетів переробних галузей
промисловості, які використовують в якості сирови�
ни продукцію рослинництва і тваринництва. Врахо�
вуються дані про імпорт та пропозицію відповідних
сільськогосподарських товарів на світових ринках.

Сектор моделі, що відображає попит, скла�
дається з усіх проміжних даних щодо користуван�
ня первинними і вторинними товарами сільського
господарства, інформації про потреби внутрішнь�
ого споживання та можливості експорту. В моделі
розглядаються 33 основних видів сировини та 37
видів товарів, виробництво яких так чи інакше по�
в'язане з сільським господарством.

Виділено три типи сільськогосподарських угідь.
Вони визначені для кожного регіону. Оцінка земель�
них ресурсів здійснена у відповідності до регіональ�
них цін на землю та з урахуванням орендної ставки,
обчисленої на основі даних Міністерство сільського
господарства США та статистичних даних. У оцін�
ках ферм врахована вартість нерухомості. При виз�
начені вартості трудових ресурсів береться до уваги
оплата найманої праці в регіоні: середня, мінімаль�
на та максимальна заробітна плата. Враховується
можливість додаткових матеріальних стимулів.

Що стосується води як цінного ресурсу, то мо�
дель дозволяє враховувати випадки, коли вода над�
ходить з поверхневих та підземних джерел. В остан�
ньому випадку вода перекачується. Поверхневі води
можна отримати за постійною ціною. Якщо вода
подається з підземних джерел, то модель враховує
її вартість навіть залежно від графіка поставки.

Врожайність у кожному регіоні залежить від
місцевих кліматичних умов та погодних явищ. Різні
культури за різних умов дають різну врожайність.
Під час посадки фермер не знає, для яких культур
умови будуть найбільш сприятливі. У відповідності
до моделі фермер повинен вибрати оптимальну
суміш культур з урахуванням розподілу ймовір�
ності погоди, але не маючи точних даних, що саме
буде відбуватися. Ймовірності визначаються на ос�
нові більше ніж 20 років метеорологічних спосте�
режень. Для того, щоб при виборі культур враху�
вати можливі наслідки стихійних лих, наприклад,
таких як Ель�Ніньо, порівнюють та аналізують
можливі доходи, отримані при вирощувані певних
культур, та розмір збитків, які понесе фермер у ви�
падку природних катаклізмів.

Проте, в рамках якоїсь однієї, навіть ретельно
розробленої моделі, неможливо домогтися повністю
адекватного відображення закономірностей
сільськогосподарського виробництва. Тому деякі

спеціалісти пропонують перейти до системи еконо�
міко�математичних моделей параметрів, характери�
стик, стану та поведінки у зовнішньому середовищі
взаємопов'язаних економічних процесів з урахуван�
ням складної структури організації. На цій основі
може бути побудована галузева система моделей,
яка може бути використана в автоматизованих сис�
темах управління агропромисловим комплексом.

ВИСНОВКИ
Важливою складовою економіки України є

сільське господарство, яке можна розглядати як
відкриту, складну, стохастичну систему. Підви�
щення ефективності функціонування підприємств
агропромислового комплексу є можливим при ви�
користанні різних методів моделювання на основі
всебічного аналізу їх діяльності. При побудові еко�
номіко�математичної моделі має враховуватися
специфіка діяльності сільського господарства.
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