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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На етапі становлення глобальної економіки

проблема ефективності виробництва в сільсько�
му господарстві є пріоритетною, тому що вико�
ристання новітніх наукових досягнень набуло
першочергового значення у зв'язку із зменшен�
ням ресурсного потенціалу, а це в свою чергу
дозволяє збільшувати прибутки від виробницт�
ва більш конкурентоспроможним шляхом, що
загалом і сприяє ефективному виробництву.

Визначення ефективності є складною та ба�
гатогранною категорією, яка показує вплив об�
'єктивних економічних факторів виробництва на
результативність, що є показником мети вироб�
ництва, а саме збільшення доходу. Якісна харак�
теристика економічної ефективності відобра�
жається у досягненні високої результативності
використання засобів виробництва. Цілісним
народногосподарським економічним показни�
ком ефективності виробництва є збільшення
продуктивності живої та уречевленої праці.
Критерій виробничої ефективності показує
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Забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва можливо досягти за рахунок викори%
стання інноваційно%інвестиційних факторів, що підвищують конкурентоспроможність продукції. Тому можна ствер%
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investment factors that increase the competitiveness of products. Therefore, it can be argued that the higher the quality
of the product and its price, the higher the competitiveness and efficiency of production in General. The efficiency of
growing grain cereals represents obtaining the maximum result is output per unit of resources used and shows not only
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відношення максимізації обсягу отриманого
доходу до витрат живої і уречевленої праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У різний час питанню стану вирощування
зерна круп'яних культур присвятили свої дослі�
дження такі вчені: В.М. Андрусяк, В.І. Бойко,
І.І. Лукінов, І.Г. Миколенко, А.Т. Опря, І.П. Па�
зій, П.Т. Саблук, О.В. Ульянченко, Л.М. Ху�
долій, М.І. Щур, та ін. При виробництві круп
наявне велике коло невирішених питань, голов�
ними з яких виступають підвищення ефектив�
ності вирощування зерна круп'яних культур та
інтеграція міжгалузевих відносин на ринку, що
вимагає подальшого дослідження існуючих ме�
тодів його підвищення, доповнення та система�
тизацію новими господарськими аспектами.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Досягнення високого рівня добробуту на�

селення та підвищення продовольчої безпеки
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неможливі без усестороннього і системного
вивчення проблеми економічної ефективності.
У зв'язку з цим актуальними є питання вивчен�
ня стану розвитку вирощування зерна круп'я�
них культур, визначення факторів розвитку та
їх наукове обгрунтування в напрямі підвищен�
ня конкурентоспроможності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективне вирощування зерна круп'яних

культур в Україні є не лише основою вирішен�
ня великої кількості накопичених економічних,
фінансових і виробничих проблем, а й сприяє
суттєвому зростанню валового внутрішнього
продукту. Без нарощення його в достатньому
обсязі та поліпшення внутрішньо галузевих
економічних відносин в повній мірі забезпечи�
ти продовольчу безпеку держави неможливо.

Коло взаємопов'язаних даних становить за�
гальну систему показників ефективності сіль�
ськогосподарського виробництва. Рівень роз�
витку виробництва зерна круп'яних культур за�
лежить від їх урожайності. Розглянемо показ�
ники економічної ефективності вирощування
зерна гречки в сільськогосподарських підприє�
мствах Кіровоградської області в таблиці 1.

Як найбільша організаційно�правова форма
сільськогосподарські підприємства Кіровоград�
щини справляють вагомий вплив на ефективність
функціонування круп'яної галузі в цілому. В
регіоні проявляється динаміка зростання вироб�
ничих витрат у розрахунку як на гектар збираль�
ної площі, так і на центнер продукції. Пояс�
нюється це тим, що сільськогосподарські
підприємства в 2009 р. понесли більші витрати
на ресурси, ціни на які суттєво підвищились,
зросло також податкове навантаження. В 2009

році реалізовано найбільшу кількість гречки за
останні роки. Повна собівартість 1 центнера в
2012 році вища, ніж в 2008 році у 2,5 рази, а зале�
жало це від виробничих витрат тому, що вони в
розрахунку на 1 центнер зросли майже втричі,
та від урожайності, що зменшилась на 2,2 ц/га.
Собівартість товарної продукції включає витра�
ти на підготовку та освоєння нової продукції
тому вона постійно збільшується.

За оцінками експертів, низький рівень еконо�
мічної ефективності вирощування гречки став на�
слідком дії низки чинників, серед яких погіршен�
ня соціально�економічних умов господарювання,
недостатнє забезпечення матеріально�технічними
засобами виробництва й недотримання у зв'язку
з цим вимог технології вирощування культури, а
також збільшення собівартості продукції [3].

Економічна ефективність вирощування не
менш важливої круп'яної культури — проса в
сільськогосподарських підприємствах Кіровог�
радщини показана у таблиці 2.

За останні п'ять років урожайність проса була
найнижчою в 2012 р., якщо порівнювати її попе�
реднім роком то вона знизилась на 70 %, але со�
бівартість 1 ц зерна в області на 13,5 % менша ніж
в цілому по Україні і становила 119,4 грн./ц. Та�
кож собівартість 1 ц проса в 2009 і 2010 роках
змінилась не суттєво, але ціна реалізації в 2010 р.
підвищилась на 47,1 грн. порівняно з 2009 р. при
незначному збільшенні виробничих витрат на 1
га. Причиною даної ситуації була відсутність дер�
жавного регулювання на ринку круп'яної про�
дукції, а товаровиробники круп самовільно зави�
щували ціни на продукцію для отримання більших
доходів. Зазначимо і позитивну тенденцію: в 2009
р. з 53 підприємств області 26 отримали збитки в
вирощуванні проса, а в 2011 р. з 46 лише 3.

Таблиця 1. Економічна ефективність вирощування гречки в сільськогосподарських
підприємствах Кіровоградської області

Джерело: розраховано автором на основі даних Державного комітету статистики України та Головного управління статистики
у Кіровоградській області.
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У сільськогосподарських підприємствах
Кіровоградщини відбуваються значні коливан�
ня виробничих витрат, основною причиною
цього є різкі зміни посівних площ, урожайності
та зростання цін на добрива, паливно�мастильні
матеріали в досліджуваному періоді, що впли�
ває на ефективність виробництва проса. Розг�
лянемо зміну рівня рентабельності та собівар�
тості вирощування проса на рисунку 1.

Протягом останніх шести років відбуваються
коливання усіх показників, в 2009 та в 2012 рр. ви�
рощування проса перейшло до категорії збитко�
вого. В 2009 р. рівень збитковості досяг �15,5 %,
що стало наслідком зниження реалізаційних цін
на 50 % при одночасному зростанні собівартість
продукції порівняно з попереднім роком. У 2011
р. відбулося незначне зростання урожайності та
валового збору, але підвищення ціни ре�
алізації спричинило збільшення прибут�
ку в 2,5 рази та рентабельності виробниц�
тва на 15,3 в. п. порівняно з попереднім
роком.

Основним чинником, що формує
прибутковість (збитковість) ведення
будь�якої галузі аграрного виробниц�
тва є реалізаційна ціна на продукцію.
На сьогодні навіть при високій уро�
жайності сільськогосподарських ку�
льтур більшість підприємств втрача�
ють прибутки при коливанні цін на
їхню продукцію [2, с. 4]. Вплив ціни
реалізації на зміну ефективності виро�
щування гречки дослідимо за допомо�
гою групування сільськогосподарсь�
ких підприємств у таблиці 3.

Середня ціна реалізації гречки по
групах сільськогосподарських підпри�

ємств коливається від 226,8 до 456,9 грн/ц, що
вплинуло на рівень рентабельності вирощуван�
ня зерна який змінювався від �13,1 до 192,5 %.
Підприємства ІІІ та ІV групи становлять 72,7 %
з усіх господарюючих суб'єктів, які займались
вирощуванням і реалізацією гречки, що свідчить
про те, що на ефективне вирощування зерна в
регіоні вплинув саме даний чинник. Підприєм�
ствами ІІ групи досягнуто рівня рентабельності,
що на 33,6 в. п. вищий за аналогічний показник І
групи. Це пояснюється в зростанні реалізацій�
ної ціни на 96,9 грн./ц при одночасному незнач�
ному збільшенні собівартості.

Сільськогосподарські підприємства ІV групи
досягли високого рівня рентабельності — 192,5 %
за рахунок найнижчої собівартості — 156,2 грн./
ц, яка в 1,7 рази нижча від повної собівартості ви�

Таблиця 2. Економічна ефективність вирощування проса в сільськогосподарських
підприємствах Кіровоградської області

Джерело: розраховано автором на основі даних Державного комітету статистики України та Головного управління статистики
в Кіровоградській області.

Рис. 1. Динаміка собівартості та рівня рентабельності
вирощування проса в сільськогосподарських

підприємствах Кіровоградської області
Джерело: розроблено автором на основі даних Головного управління ста�

тистики у Кіровоградській області.
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рощування гречки в І групі. Маса реалізованого
зерна в останній групі менша ніж в попередній на
40 ц, а рівень рентабельності в ІV групі вищий
порівняно з ІІІ групою на 150,4 в. п., на що впли�
нуло різке зменшення собівартості на 58,6 %.
Тому можна зробити висновок, що ефективність
вирощування гречки залежить не лише від цін ре�
алізації, а й від собівартості її вирощування.

Досить високий рівень рентабельності виро�
щування гречки в ІV групі досягнуто за раху�
нок невеликої кількості господарств, в яких
даний показник коливається від 300—500 %.
Так, наприклад, у даній групі є сільськогоспо�
дарське підприємство, що здійснює свою
діяльність по вирощуванні гречки найбільш
ефективним способом — рівень рентабельності
становить 500 % при найнижчому в групі показ�
никові повної собівартості 1 ц — 13,2 грн.

ВИСНОВОК
Максимальної ефективності виробництва

окремих видів аграрної продукції можна досяг�
ти за рахунок зменшення витрат виробничих
ресурсів та покращення якості зерна. Тому еко�
номічну ефективність сільськогосподарського
виробництва варто визначати відповідно до
вимог та аспектів економіко�правових законів,
що регулюють дану діяльність, та господарсь�
кими відносинами, від яких залежить форма
власності суб'єкта господарської діяльності.

Підвищенню економічної ефективності ви�
робництва круп'яних культур сприяє: знижен�
ня собівартості, збільшення урожайності куль�
тур, що досягається через впровадження нових
ресурсозберігаючих технологій та використан�
ня сучасної техніки. Для збільшення суми при�
бутку, який залежить і від кількості реалізова�
ної продукції та середньої реалізаційної ціни
варто більше уваги надавати маркетингу.

Література:
1. История экономического анализа в 3 тт.

— СПб.: Экономическая школа, 2004.

2. Саблук П.Т. Розвиток інституцій удоско�
налення механізму реформування аграрного
сектору економіки / П.Т. Саблук // Економіка
АПК. — 2010. — № 10. — С. 3—10.

3. Долозіна І.Л. Борошномельно�круп'яна
галузь України: сучасний стан, тенденції роз�
витку / І.Л. Долозіна // Інноваційна економі�
ка. — 2012. — № 12(38). — С. 69—72.

4. Заїка С.О. Напрями підвищення ефек�
тивності виробництва зерна / С.О. Заїка,
К.В. Струк // Науковий огляд. — 2012. — № 8.

5. Макаренко П.М. Інтеграція як фактор
підвищення економічної ефективності сільсь�
кого господарства [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: www.nbuv.gov.ua

6. Онисько С.М. Порівняльний аналіз показ�
ників ефективності сільського господарства /
С.М. Онисько, М.М. Богач // Економіка та
управління національним господарством. —
2010. — №5. — С. 29—33.

References:
1. School of Economics (2004), History of

economic analysis [Istorija jekonomicheskogo
analiza], School of Economics, St.Pitersburg, Russia.

2. Sabluk, P. T. (2010), "Development of
institutes of improvement of the mechanism of
reforming of agrarian sector of economy", Eco�
nomics of agriculture, vol. 10, pp. 3—10.

3. Dolosa, I. L. (2012), "Flour and cereals
industry of Ukraine: current status, trends", Inno�
vative economy, vol. 12 (38), pp. 69—72.

4. Zaika, C. O. and Structure, K. C. (2012), "In�
creasing the efficiency of grain production", Scien�
tific review, vol. 8.

5. Makarenko, P. M. (2014), "Integration as a factor
of increase of economic efficiency of agriculture",
available at www.nbuv.gov.ua (Accessed 24 Nov 2014).

6. Onisko, S. M. and Bogach, M. M. (2010),
"Comparative analysis of indicators of efficiency
of agriculture", Economy and management of
national economy, vol. 5, pp. 29—33.
Стаття надійшла до редакції 04.12.2014 р.

 
  

  
 ./  

 
 

-
  
 

 
 

 
-

, 
./  

   
  

- 
 

./  

 
-

, % 

 
-

 -
,  

 
 

, 
. . 

 (  300) 13 226,8 245,8 55,7 260,9 -13,1 
 (300,1-350) 11 323,7 226,7 73,4 268,5 20,5 
 (350,1-400) 33 378,9 616,9 233,7 266,7 42,1 

V (  400) 31 456,9 576,9 263,6 156,2 192,5 
: 88 346,5 341,6 118,4 238,1 45,5 

Таблиця 3. Групування сільськогосподарських підприємств за ціною реалізації гречки
в Кіровоградській області, 2012 р.
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