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METHODOLOGY FOR DETERMINING STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURAL
PRODUCTION

У статті надано визначення поняттю структури сільськогого господарства, структурних змін у сільськогоспоB
дарському виробництві, оцінки структурних змін у сільськогосподарському виробництві. Надано підходи і систему
показників методики оцінки структурних змін у сільськогосподарському виробництві. Зазначено про те, що їх необB
хідно застосовувати їх комплексно і вивчати всі структурні зрізи аграрного сектора економіки. Надано формули для
часткових показників, якBот: маса структурної зміни, відносний показник структурної зміни, індекс структурних
змін, швидкість структурної зміни, інтенсивність структурної зміни, направленість структурної зміни. ОхарактериB
зовано узагальнюючі показники: коефіцієнт загальної маси структурної зміни, квадратичний коефіцієнт "абсолютB
них" структурних змін, лінійний коефіцієнт "абсолютних" структурних змін, квадратичний коефіцієнт відносних
структурних змін, та показники, що характеризують ефективність структури.
The task of the article is to provide a comprehensive methodological approach to the assessment of structural changes
in agricultural production for the assessment of agricultural structure, the assessment of changes in size of farms, their
specialization and placement in different territories, tracking changes in typical agricultural structures.
The article defines the concept of agricultural structure, structural changes in agricultural production, assessment of
structural changes in agricultural production. Approaches and a system of indicators of methods of estimation of structural
changes in agricultural production are given.
It is stated that they need to be applied in a comprehensive way and to study all structural sections of the agrarian
sector of the economy. Formulas for partial indicators are given, such as: mass of structural change, relative index of
structural change, index of structural changes, speed of structural change, intensity of structural change, directionality
of structural change.
Generalized indicators are characterized: the coefficient of the total mass of structural change, the quadratic coefficient
of "absolute" structural changes, the linear coefficient of "absolute" structural changes, the quadratic coefficient of relative
structural changes, and the indicators characterizing the efficiency of the structure. The effectiveness of structural changes
establishes the correspondence of structural changes in the structure of agriculture and other indicators.
Using the proposed methodology will allow to determine changes in the share and proportions of the agricultural
structure.
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The results of the evaluation of the effectiveness of the structure and structural changes according to the proposed
methodology can be used to solve specific practical problems of agricultural management bodies in substantiating the
transformation processes in the branches of agriculture, which can be reflected in targeted economic programs; further
deepening of scientific researches of the theory and methodology of estimation of structural shifts in agriculture.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Формування високоефективного сільсько
го господарства відбувається в процесі його
структурних перетворень. Очевидно, струк
турні зміни відбуваються безперервно, але в
різні періоди з різною інтенсивністю: коли ви
робнича структура сільського господарства
близька до оптимальної, зміни в пропорціях
відтворення непомітні і незначні, в разі кризо
вих ситуацій в аграрній економіці трансфор
мації стають життєво необхідними і перетво
рюються в найбільш актуальні проблеми со
ціальноекономічного розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню структурних змін в аграрній
сфері присвятили свої наукові праці такі вчені:
О.М. Бородіна, В.П. Гайдуцький, Т.О. Осташ
ко, Л.В. Шинкарук та інші. Вчені аналізували
системні cтруктурні зміни в сільськогоспо
дарському виробництві та вносили свої пропо
зиції щодо їх локалізації щодо недопущення
кризових станів. Проте в цих дослідженнях
питанню оцінки структурних змін у сільсько
господарському виробництві було присвячено
недостатньо уваги.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Надати комплексний методологічний підхід
щодо оцінки структурних змін у сільськогос
подарському виробницві для оцінки аграрної
структури, оцінки змін розмірів фермерських
господарств, їх спеціалізації і розміщення на
різних територіях, відстеження змін типових
аграрних структур.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасне сільськогосподарське виробницт
во все більше вимагає до себе економічно об
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грунтованих підходів, які здатні призвести до
формування нової ефективної структури сіль
ського господарства.
Під структурою сільського господарства
розуміється сукупність взаємопов'язаних і
взаємообумовлених елементів, що мають ви
значальне значення для збалансованого і стійко
го розвитку сільського господарства. Від роз
витку сільського господарства багато в чому
залежить життєвий рівень і добробут господа
рюючих суб'єктів: розмір і структура харчуван
ня, середньодушовий дохід, споживання то
варів і послуг, соціальні умови життя. Різні інте
реси і потреби господарюючих суб'єктів (су
купний попит) є рушійним мотивом економіч
ного розвитку і зрушень у структурі економі
ки [15].
Під структурними змінами в сільськогоспо
дарському виробництві розуміється процес
зміни внутрішньої будови сільськогосподарсь
кого виробництва, взаємозв'язків і пропорцій
між його структурними елементами, що інтег
руються сукупним попитом під впливом різних
факторів, що призводять до кількісних і якіс
них змін.
Під оцінкою структури та структурних змін
у сільськогосподарському виробництві по
трібно розуміти вивчення в динаміці змін час
ток і пропорцій елементів аграрної структури,
обумовлених інтенсивністю і ефективністю
структурних зрушень, результати якого по
винні привести до виявлення "вузьких місць" і
обгрунтування напрямів вдосконалення. "Вузь
кі місця" характеризуються тим станом струк
тури, пропорції якої обумовлюють зниження
ефективності структурних зрушень, або від
кривають можливості її зростання за рахунок
зміни складу і структури ресурсів сільського
господарства [10].
У зв'язку з цим розробка методики оцінки
структури і структурних змін є актуальним пи
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танням, що дозволяє встановити напрями зміни
структури сільськогосподарського виробниц
тва та її вдосконалення.
Удосконалення структури та формування
структурних змін в сільськогосподарському ви
робництві має грунтуватися на методиці оцін
ки ефективності структури і змін, яка включає
три підходи:
1) аналіз стану аграрної структури за три
валий період;
2) вимір структурних зрушень і оцінка їх
ефективності;
3) виявлення "вузьких місць" у формуванні
аграрної структури і зрушень, розробка на
прямів їх вдосконалення.
Методика оцінки стану та ефективності
структури і структурних зрушень включає си
стему показників, джерел інформації і інстру
ментарію.
Для оцінки стану аграрної структури необ
хідно використовувати систему показників,
представлених нижче [7].
Таким чином, про зміни в структурі аграр
ного сектора можна судити по зміні маси, ін
дексу, швидкості, інтенсивності, спрямованості
і ефективності структурних зрушень за трива
лий період. Необхідно застосовувати їх комп
лексно і вивчати всі структурні зрізи аграрно
го сектора економіки.
Часткові показники:
Маса структурної зміни:
М=F2 — F1
(1),
F2, F1 — відповідно питома вага елементів
структури в базисному і звітному періодах. По
казує швидкість зміни частки структурних еле
ментів економіки за тривалий період. Показник
виражається у відносному і абсолютному ви
раженні.
Відносний показник структурної зміни:
KF = F2/F1
(2).
Відображає темп зростання (зниження) ча
стки елементів структури. Використовується
при оцінці розвитку структурних змін в еко
номіці.
Індекс структурної зміни:
I = F2F1/F1*100= M/F1*100
(3).
Відображає зміну маси структурних змін за
певний проміжок часу, виражени еий у відсот
ках.
Швидкість структурної зміни:
V=M/T, або V=I/T
(4).
Відображає динаміку структурних зрушень
у часі, оцінює їх інтенсивність. Дозволяє зіста
вити зміни різних елементів структури.
Інтенсивність структурної зміни:
E = M*V
(5).
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Відображає ступінь зміни маси структурних
зрушень в рік, характеризуючи нелінійність
розвитку зрушень у структурі економіки.
Направленість структурної зміни:
(6).
N=(C+t + Ct) / Et
C+t — сума компонент, для яких різниці (F2
F1) є позитивними, Ct — сума компонент, для
яких різниці (F 2 F 1) негативні, Е t — інтен
сивність зрушень за період. Відображає моно
тонність структурних зрушень (зростання або
спадання) за досліджуваний період. Дозволяє
оцінити якість структурних зрушень: прогре
сивний або (регресивний) характер змін.
Узагальнюючі показники:
Коефіцієнт загальної маси структурної
зміни:
Mзаг =(Σq1*P0) / (Σq1*P0)
(7),
де q 1, q o — обсяги продукції базисного і
звітного періоду відповідно;
Р0, P1 — базисні (звітні або зіставні) ціни, які
відіграють роль вагів. Характеризує збільшен
ня масштабу розвитку економіки. У разі не
значних зрушень структури забезпечується
збалансований розвиток економіки, але зба
лансованість набувається ціною консервації
структури.
Квадратичний коефіцієнт "абсолютних"
структурних змін:
(8).
Дозволяє виявити найбільш стійкі тенденції
в зміні структури економіки.
Лінійний коефіцієнт "абсолютних" струк
турних змін:
(9).
δF2/F1=Σ(F2/F1 — 2)
Характеризує середній відносний приріст
частки частин цілого. Чим більше кількісне зна
чення коефіцієнта, тим більш різкими є відносні
структурні зрушення.
Квадратичний коефіцієнт відносних струк
турних змін:
(10).
Характеризує середній відносний приріст
питомої ваги частин цілого. Чим більше
кількісне значення коефіцієнта, тим більш
різкими є відносні структурні зрушення.
Інтегральний коефіцієнт структурних
відмінностей:
(11).
K=((Σ(F2F1)2/Σ(F2+F1)2)1/2
Характеризує середнє відхилення темпу
зростання (зниження) окремих елементів
структури від їх середнього значення, рівного
одиниці (100%). Коефіцієнт дає можливість
оцінки структурних відмінностей внутрішньо
регіональної аграрної структури, регіональної
та середньоукраїнської структури. Для оцінки
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міри структурних відмінностей застосовуєть
ся шкала: якщо індекс потрапляє в інтервал від
0 до 0,2 то це означає несуттєвий рівень від
мінностей; від 0,2 до 0,5 — значний; від 0,5 до
0,7 — дуже великий; від 0,7 до 1 — високий
рівень відмінностей.
Джерелами інформації для оцінки стану та
ефективності структури і структурних зрушень
є офіційні дані Міністерство аграрної політи
ки, його структурні підрозділи. Інструмен
тарієм методики оцінки стану і ефективності
структури і структурних зрушень є абстракт
нологічне мислення, методи порівняння, фак
торного і кореляційнорегресійного аналізу [8].
Структуру сільського господарства слід
визнати ефективною, якщо має місце зростан
ня валової продукції, продуктивності праці,
фондовіддачі, прибутку, зниження собівар
тості і матеріаломісткості продукції і, як на
слідок, відповідність виробленої продукції сус
пільним потребам. А ефективність структурних
змін встановлює відповідність структурних
змін в структурі сільського господарства, зро
стання валової продукції, виручки і прибутку
від продажів, рівня рентабельності виробниц
тва і задоволення суспільних потреб.
Оцінка ефективності структури передбачає
вивчення динаміки показників виручки, при
бутку і рентабельності виробництва; проведен
ня факторного аналізу для визначення фак
торів зміни. Так, ефективність сільськогоспо
дарського виробництва можна оцінити по ди
наміці показників:
1) прибуток (збиток) від продажів окремих
видів продукції, величина якої залежить від
факторів: обсяг продажів продукції (ОП), со
бівартість продукції (С) і середньореалізацій
них ціна (Ц). Факторний аналіз, що дозволяє
визначити величину впливу факторів на зміну
фінансового результату, проводиться методом
ланцюгової підстановки за такою моделі:
П(З) = ОП1*(Ц1С1)
(12).
2) прибуток (збиток) від продажу продукції
сільського господарства, величина якої зале
жить від зміни обсягу продажів продукції (ОП),
структури товарної продукції (СТП, собівар
тості продукції (С) і середньореалізаційних
ціни продукції (Ц). Факторна модель має виг
ляд:
П (У) = f (ОП; СТП; Ц; С)
(13).
Щоб знайти вплив тільки обсягу продажів,
прибуток (збиток) від продажів базисного року
необхідно помножити на коефіцієнт зростан
ня (зниження) реалізованої продукції в оцінці
за собівартістю базисного року. Вплив зміни
повної собівартості на суму прибутку (збитку)
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від продажів встановлюють шляхом порівнян
ня суми витрат звітного року з сумою витрат
базисного року, перерахованої на обсяг про
дажів звітного року. Щоб визначити суму при
бутку (збитку) від продажів за рахунок цін на
продукцію, виручку звітного року необхідно
зіставити з умовною виручкою, яку підприєм
ство отримало б за обсяг продажів звітного
року при цінах базисного року [4].
Щоб знайти вплив тільки обсягу продажів,
прибуток (збиток) від продажів базисного року
необхідно помножити на коефіцієнт зростан
ня (зниження) реалізованої продукції в оцінці
за собівартістю базисного року. Вплив зміни
повної собівартості на суму прибутку (збитку)
від продажів встановлюють шляхом порівнян
ня суми витрат звітного року з сумою витрат
базисного року, перерахованої на обсяг про
дажів звітного року. Щоб визначити суму при
бутку (збитку) від продажів за рахунок цін на
продукцію, виручку звітного року необхідно
зіставити з умовною виручкою, яку підприєм
ство отримало б за обсяг продажів звітного
року при цінах базисного року.
Оцінка ефективності структурних зрушень
в аграрному секторі економіки методом по
рівняння структур і факторного аналізу перед
бачає оцінку впливу на: валову продукцію
сільського господарства зрушень у структурі
посівних площ, поголів'я худоби і птиці (в умов
них головах); прибуток (збиток) від продажів,
рівень рентабельності (збитковості) виробниц
тва продукції зрушень у структурі товарної
продукції; виручку від продажів, рівень рента
бельності (— збитковості) виробництва зру
шень у структурі витрат на утримання основ
них засобів, матеріальних витрат, чисельності
працівників сільгоспвиробництва, бюджетного
фінансування. Ефективність зрушень у струк
турі посівних площ визначається приростом
(зниженням) валової продукції рослинництва:
ΔВПстр = ΣY0*P*П1 — Y0 Р*ΣП1
(14),
де ΔВПстр — приріст (зниження) валової
продукції рослинництва в порівняльних цінах,
тис. грн; У0 — врожайність культури в базис
ному році, ц / га; Р — порівнянна ціна 1 ц про
дукції, грн; П1 — площа кожної культури в звітно
му році, га; РУ0 — середня вартість продукції рос
линництва з 1 га посівів у базисному році, грн.
Середня вартість продукції з 1 га посівів
культур в базисному році обчислюють діленням
валової продукції рослинництва на посівну
площу того ж року. Ефективність змін в струк
турі поголів'я худоби і птиці в умовних голо
вах визначається зміною валової продукції тва
ринництва:
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ΔВПстр = ΔПР0*Р*Пог1 — ПР0*Σ*П02 (15),
де ΔВПстр — приріст (зниження) валової
продукції тваринництва в порівнянних цінах,
тис. грн; Пр0 — продуктивність тварин у базис
ному році, ц; Р — порівнянна ціна 1 ц продукції,
грн; Пог1 — поголів'я кожного виду тварин в
звітному році, ум. гол.;
Пр0 P— середня вартість продукції тварин
ництва в розрахунку на 1 голову худоби та
птиці в базисному році, грн. Середня вартість
продукції в розрахунку на 1 голову худоби в
базисному році визначається діленням вало
вої продукції тваринництва на поголів'я худо
би і птиці (в умовних головах) того ж року.
Ефективність структурних зрушень за раху
нок зміни структури товарної продукції виз
начається приростом (зниженням) рівня рен
табельності (збитковосты) виробництва за
формулою:
ΔК(З)УД1 = Σ(УДi1УДi2)*R i0/100*РНЗАГ (16),
де R i0 — рентабельність (убиточность)
iх видів продукції (відношення суми прибутку
(збитки) від продажів до повної собівартості
продукції) в базисному році,%; УДi1, УДi0 — пи
тома вага виручки від продажів iго виду про
дукції в загальній виручці від продажів у звітно
му і базисному році; РПзаг — загальний обсяг
реалізованої продукції звітного року в оцінці
за собівартістю базисного року.
Відзначимо, що якщо в структурі вируч
ки від продажів збільшиться частка більш
рентабельних видів продукції, то сума при
бутку зросте, і навпаки, у разі збільшення
частки низькорентабельної чи збиткової
продукції загальна сума прибутку змен
шиться.
Ефективність структурних зрушень за
рахунок зміни внутрішньогалузевої струк
тури чисельності працівників, зайнятих в
аграрному виробництві, визначається при
ростом (зниженням) виручки від продажів
продукції сільськогосподарських органі
зацій. Ефективність визначається як різни
ця між часткою виручки від продажів галузі
звітного року в загальній виручці звітного
року і розрахункової часткою виручки від
продажів галузі, яка була б отримана при
збереженні в звітному році частки праців
ників, зайнятих у цій галузі на рівні базис
ного року і продуктивності праці звітного
року.
Сума цих показників по всіх галузях — ве
личина відносного ефекту зрушень в цілому по
сільському господарству за рахунок зміни ча
стки працівників по галузях. Розрахунок ве
деться за такою формулою:
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ΔВ=Σ(BPIBTI), при цьому Вpi=Tti*Soi (17),
де Врі — приріст (зниження) виручки від про
дажів в результаті зрушень у структурі праців
ників, зайнятих в аграрному виробництві; Вti —
частка виручки звітного року iй галузі в за
гальному обсязі виручки від продажів; Вpi —
розрахункова частка виручки iй галузі; ti —
відношення продуктивності праці в iй галузі в
звітному році до середньогалузевої продуктив
ності праці в тому ж році; Soi — частка чисель
ності iй галузі в чисельності всіх працівників
сільгоспвиробництва в базисному році.
Економічний сенс цього розрахунку поля
гає в тому, що в ньому виявляється динаміка
виручки за рахунок зміни частки галузей в
структурі працівників аграрного виробництва.
Оскільки продуктивність праці по галузях
різна, зміна структури працівників впливає на
загальну вироблення в цілому по сільському
господарству. Тим самим дається відповідь на
умовне питання: як і вона була виручка від про
дажів продукції сільського господарства при
збереженні базової структури працівників?
Аналогічний розрахунок проводиться з визна
чення впливу на зміну виручки від продажів
продукції зрушень у структурі матеріальних
витрат, витрат на утримання основних засобів,
бюджетного фінансування.
Ефективність структурних зрушень також
можна оцінити за впливом показників зрушень
в аграрній структурі на результати і ефектив
ність аграрного виробництва за допомогою ба
гатофакторного кореляційнорегресійного
аналізу. Водночас потрібно знайти вираз, най
кращим чином відображає встановлену теоре
тичним аналізом зв'язок незалежних ознак з
результативною, тобто функцію:
(18),
де — теоретичне значення результативно
го показника, отримане за рівнянням регресії;
f(x1,x2…xn) — частина результативної ознаки,
що сформувалася під дією врахованих відомих
факторних ознак (одної або безлічі), що зна
ходяться в стохастичній залежності з резуль
тативним показником;
х1, х2,... хn — незалежні змінні (факторні озна
ки); — частина результативного ознаки, що
виникла внаслідок дії неконтрольованих або не
врахованих факторів. В умовах використання
ЕОМ вибір апроксимуючої математичної
функції здійснюється перебором рішень,
найбільш часто вживаних в аналізі кореляції
рівнянь регресії. Після вибору типу апрокси
муючої функції приступають до многофактор
ному кореляційнорегресійному аналізу, зав
данням якого є побудова рівняння множинної
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регресії і знаходження його невідомих пара
метрів a0, a1,... an. Параметри рівняння множин
ної регресії знаходять по способу найменших
квадратів. Потім за допомогою кореляційного
аналізу здійснюють перевірку адекватності
отриманої моделі. Адекватну модель еконо
мічно інтерпретують.
Як результативна ознака може бути обра
на валова продукція сільського господарства,
рівень рентабельності виробництва, темп їх
зміни та ін. Показники. Як фактори — частки
елементів аграрної структури, індекси їх струк
турних зрушень, індекси зрушень економічних
показників. Наприклад, вплив частки вартості
зерна (льнотрести, картоплі, молока, ВРХ у
живій масі та ін.). У валовій продукції сільсько
го господарства на рівень рентабельності ви
робництва; вплив індексу структурних зрушень
валової продукції сільгоспорганізацій (по
сівних площ, поголів'я худоби і птиці та ін.) на
темп зміни валової продукції аграрних товаро
виробників.
ВИСНОВКИ

Використання запропонованої методики
дасть можливість визначити зміни часткою і
пропорцій аграрної структури, виявити
"вузькі місця", напрямки зміни пріоритетів в
аграрній структурі, ефективність зрушень, що
необхідно враховувати під час вибору на
прямів вдосконалення структури та підвищен
ня ефективності зрушень у ній. Результати
оцінки ефективності структури і структурних
зрушень за запропонованою методикою мо
жуть бути використані для вирішення конк
ретнопрактичних завдань органами управлі
ння сільськогосподарського виробництва при
обгрунтуванні трансформаційних процесів в
галузях сільського господарства, що може
знайти відображення у цільових економічних
програмах; подальшого поглиблення наукових
досліджень теорії та методології оцінки
структурних зрушень у сільському госпо
дарстві.
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