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ВСТУП
 У сучасному світі місце та роль України

залежить від її здатності ефективно реалі�
зувати свої переваги природно�ресурсного
потенціалу у світовому розподілу праці та у
міжнародній конкурентній боротьбі. Стра�
тегія розвитку аграрного сектору України
має бути спрямована на формування ефек�
тивного, ресурсозберігаючого, еколого�без�
печного, соціально спрямованого, науко�
ємного сектору економіки держави, здатно�
го задовольнити потреби внутрішнього рин�
ку та забезпечити провідні позиції на світо�
вому ринку сільськогосподарської продукції
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та продовольства [4]. Як засвітчили розра�
хунки та дослідження, які були проведені в
попередніх публікаціях, навіть при песимі�
стичному прогнозі попит на сою в Україні
значно перевищуватиме обсяг її виробницт�
ва в 2012 році. Тобто результати прогнозних
розрахунків свідчать про стратегічну не�
обхідність збільшення посівних площ під
сою в Україні. Разом з тим, така політика
повинна проводитися економічно обгрунто�
вано, з урахуванням оптимальної структури
посівних площ залежно від територіальних
та природно�кліматичних особливостей ре�
гіонів держави.
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ОГЛЯД ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями розробки стратегії вітчизняно�

го ринку сої в українській науковій літературі
комплексно не розглядалось [4]. Економічну
ефективність виробництва культури та пробле�
мам формування ринку сої присвячені роботи
Бєляєва О.В. [3], Заболотного О.Г. [6]. Пробле�
ми агротехнічного характеру, біологічного по�
тенціалу культури, економічних характеристик
сортів сої досліджували такі українські вчені,
як А.О. Бабич [1], А.А. Побережна [2], а також
В.Ф. Петриченко [8], В.І. Заверюхін [7], В. та
інші. Із зарубіжних авторів науковий інтерес
представляють роботи Berglund D.R. [9]. Про�
те, враховуючи період бурхливого розвитку
соєвиробництва в Україні та процеси євроінтег�
рації і глобалізації вітчизняної економіки, взає�
мозв'язок і взаємовплив цих явищ потребує
гнучкого пристосування до міжнародної кон�
курентної боротьбі, забезпечивши участь у ви�
рішенні світових продовольчої, енергетичної та
екологічної проблем на основі взаємовигідних
партнерських відносин [4].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Беручи до уваги недостатнє висвітлення в

українській науковій літературі напрямів стра�
тегічного розвитку соєвиробніцтва, завданням
статті стала побудова оптимізаційної економ�
іко�математичної моделі, яка дозволить визна�
чити оптимальну структуру розподілу земель
по регіонах з урахуванням обмежень фінансо�
вих ресурсів на їх обробіток та отримання при�
бутку при встановленій ціни реалізації, що в
свою чергу і буде основою для розробки стра�
тегії розвитку соєвого підкомплексу України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наказом Мінагрополітики України № 336/
53 від 28.05.2008 р. затверджено галузеву про�
граму "Соя України 2008—2015", яка визначи�
ла одним із напрямів виробництва сої проведен�
ня оптимізації посівних площ та забезпечення
їх раціонального використання з огляду на еко�
номію витрат та зростанні прибутків при корот�
коротаційних сівозмінах "соя�пшениця", "соя�
кукурудза", "соя�ячмінь".

При цьому сприятливість умов вирощуван�
ня є одним із вагомих чинників, що забезпечу�
ють достатність ефективної роботи аграрного
сектору в різних регіонах України.

Зважаючи на експортну орієнтацію сої та
зростаючі потреби внутрішнього ринку в ре�
гіонах України, спостерігається тенденція до

росту посівних площ. Проте зростання
кількості площ не завжди відповідає тенден�
ціям росту валового збору і ефективністю
продажу за результатами маркетингового
року.

Основними факторами тут є низька уро�
жайність культури, обумовлена втратами по�
сівів, а також диспропорція витрат на вирощу�
вання та реалізаційних цін. У зв'язку з цим
збільшення посівних площ в регіонах має бути
узгодженим із фінансовими показниками гос�
подарської діяльності, що в цілому забезпе�
чить максимальний прибуток від виробництва
при дотриманні відповідного рівня урожай�
ності по даному регіону виходячи із природ�
но�кліматичних характеристик. Тому необхі�
дним є побудова оптимізаційної економіко�
математичної моделі, яка дозволить визначи�
ти оптимальну структуру розподілу земель по
регіонах з урахуванням обмежень фінансових
ресурсів на їх обробіток та отримання прибут�
ку при встановленій ціни реалізації для роз�
рахунку різноманітних схем розподілу площ
посівів.

В основу запропонованої моделі покладе�
но принцип розподілу посівних площ під сою
по регіонах України для отримання максималь�
ного прибутку. Невідомою є величина посівної
площі (xi) під сою в кожному і�му регіоні Ук�
раїни. Урожайність (Yri) є величиною обчисле�
ною згідно з природно�кліматичними умовами
заданого і�го регіону. Тоді валовий збір сої по
і�му регіону можна оцінити як добуток уро�
жайності та посівної площі — Yri xi.. Різниця
між ціною реалізації 1 ц сої (qi) та повною со�
бівартістю 1 ц сої (si) оцінює частку прибутку,
що отримується від виробництва 1 ц сої по і�му
регіону. Тоді, критерій оптимізації — максимум
прибутку [74, с. 32] від виробництва сої обчис�
люється як сума добутків валового збору сої
та частки очікуваного прибутку по всіх і�тих
регіонах України:

)sq(xYrP iii

n

1i
i   max (1),

де Р — прибуток з виробництва сої в Ук�
раїні, тис. грн.;

Yri — урожайність сої в і�мy регіоні Украї�
ни, ц/га;

xi — посівна площа сої в і�му регіоні Украї�
ни, га;

si — повна собівартість виробництва 1 ц сої
в і�му регіоні України, тис. грн.;

qi — ціна реалізації 1 ц сої в і�му регіоні Ук�
раїни, грн.;

26,1i  — змінна, що визначає розподіл регіо�
нів по виробництву сої.
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Розрахунок оптимального розміру посівних

площ для досягнення максимального прибут�
ку враховує систему обмежень:

1. Обмеження по зростанню очікуваних
розмірів валового збору сої. Включення да�
ного обмеження передбачає розрахунок оп�
тимального розміру посівних площ (xi) за
умови отримання валового збору не меншо�
го ніж очікуваний (di) у відповідності до вста�
новленого планового (прогнозованого) рівня
урожайності (Yri) в заданому регіоні Украї�
ни:

(2),
де di — валовий збір сої в і�му регіоні Ук�

раїни, ц;
2. Обмеження по розміру граничних витрат.

Включення даного обмеження передбачає, що
на виробництво сої у заданому і�му регіоні має
бути прогнозовано встановлений бюджет ви�
трат (s_maxi), ресурс якого може бути викори�
станий повністю або частково (менше прогноз�
ного рівня). Обмеження по розміру граничних
витрат має вигляд:

(3),
s_maxi — максимальний розмір повних ви�

трат на виробництво сої по і�тих регіонах
України, тис. грн.

si — повна собівартість виробництва 1 ц сої
в і�му регіоні України, тис. грн.;

3. Обмеження по виконанню плану реалі�
зації. Дане обмеження передбачає, що кількість
сої, виробленої у і�му регіоні (Yri xi) України,
може бути реалізованою на ринку за встанов�
леною ціною (qi). Відповідно очікуваний розмір
реалізації сої у і�му регіоні складе Yri xi qi,
що має бути не меншим ніж розмір виручки від
реалізації (gi) встановлений на основі очікува�
ного попиту. Слід зазначити, що у разі знижен�
ня попиту на сою, показник виручки (gi) має
бути відкорегований у відповідності до бюдже�
ту очікуваних доходів:

(4),

qi — ціна реалізації 1 ц сої в і�му регіоні Ук�
раїни, , грн.;

gi — виручка від реалізації сої в і�му регіоні
України, , тис. грн.

4. Обмеження по дотриманню прибутково�
го рівня реалізаційної ціни. Включання даного
обмеження передбачає проведення оптималь�
ного розрахунку на встановленому рівні при�
бутковості:

(5),

де si — повна собівартість виробництва 1 ц
сої в і�му регіоні України, тис. грн.;

qi — ціна реалізації 1 ц сої в і�му регіоні Ук�
раїни, грн.;

ri — коефіцієнт співвідношення ціни реалі�
зації та повної собівартості 1 ц сої.

Так, якщо реалізаційна ціна 1 ц сої (qi), що
сформувалась на ринку, перевищує повну со�
бівартість 1 ц сої (si), модель включає її для роз�
рахунку як таку, що забезпечує певний рівень
прибутковості. Якщо реалізаційна ціна 1 ц сої
(qi), що сформувалась на ринку, є меншою за
повну собівартість 1 ц сої (si), модель включає
її для розрахунку з урахуванням коефіцієнту
(ri) співвідношення ціни реалізації та повної
собівартості 1 ц сої. Значення цього коефіціє�
нту приймають у межах . При ri=1 мо�
дель включає в розрахунок ціну на рівні повної
собівартості, тобто обчислює ціну на рівні без�
збитковості. Граничне значення коефіцієнту
зростання ціни (ri=Rmax) встановлюють при
необхідності, якщо розрахунок моделі вимагає
встановлення ціни на заданому рівні прибутко�
вості.

5. Обмеження по сукупному розміру зібра�
ної площі сої в Україні. Дане обмеження перед�
бачає отримання сумарного розміру оптималь�
ної площі під посіви сої по Україні у межах від
сумарних прогнозованих зібраних площ до су�
марних фактично засіяних по Україні:

(6).

6. Дотримання умови невід'ємності змінних:
(7).

На основі розробленої моделі проведено
моделювання оптимального розрахунку по�
сівних площ, що дозволяють визначити мож�
ливий очікуваний рівень прибутку від реалізації
зібраної з даних площ сої.

Моделювання грунтувалось на ітеративних
розрахунках [54, с. 421—433] по результатах
виробництва сої в Україні у розрізі 25 облас�
тей та м. Києва за період 2008—2012 рр. з вико�
ристанням табличного процесора Microsoft
Excel та його надбудови "Пошук рішення". При
розрахунках було оцінено існуючій стан вироб�
ництва сої при зафіксованих цінах поточного
періоду та стан виробництва при рівні цін не
менше повної собівартості

Територіальна диференціація розмірів по�
сівних площ сої суттєво впливає на формуван�
ня ціни реалізації та розмір очікуваного при�
бутку в цілому по Україні. В ряді областей роз�
мір посівів сої не може забезпечити необхідний
рівень прибутковості. Так, у середньому за
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2008—2010 рр. по Одеській області спостеріга�
лось щорічне зменшення посівних площ на 22%,
при цьому співвідношення ціна/собівартість
коливалось у межах від 0,5 до 0,7, тобто реалі�
заційна ціна складала від 50% до 70% повної
собівартості 1 ц сої. При цьому за цих три роки
в області втрати посівної площі, з якої збира�
ли урожай склали 48%.

За аналізом оптимального плану, збільшен�
ня посівів у даній площі не відповідає витратам
на їх обробку, в зв'язку з чим втрати площі
посівів можуть досягти граничного рівня 67%.
У 2008—2009 рр. схожа тенденція відбулась у
Донецькій та Луганській областях. Не зважа�
ючи, на поліпшення ситуації у 2010—2012 рр.
Для даних областей за розрахунком оптималь�
них характеристик прибутковості є значним
ризик втрат посівів 49%.

Значним ризиком посівів характеризують�
ся також Львівська (до 55%) та Миколаївська
(до 34%) області. Окремо слід виділити Сумсь�
ку область, яка протягом 2008—2012 рр. не до�
сягла відповідного рівня прибутковості за ра�
хунок значного перевищення повної собівар�
тості 1 ц сої над її реалізаційною ціною, незва�
жаючи на позитивну динаміку росту посівних
площ і валового збору.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

 Таким чином, результати моделювання по�
казали, що посівні площі під сою реалізують
повність свій потенціал в таких областях Украї�
ни, як Вінницька, Волинська, Житомирська,
Київська, Кіровоградська, Полтавська, Хер�
сонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівсь�
ка та АР Крим. У таких областях, як Донецька,
Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська
істотної уваги потребує цінова політика, оскіль�
ки коливання відхилень цін реалізації по відно�
шенню до рівня витрат в сторону зменшення є
основним чинником в отриманні майбутніх
збитків. В інших областях України розміри по�
сівних площ є пропорційними в отриманні при�
бутків і встановлені розмірів посівних площ.
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