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ВСТУП
Природна родючість земель та помірно кон�

тинентальний клімат створюють оптимальні
умови для введення ефективного сільськогос�
подарського виробництва. Однак фінансова не�
спроможність вітчизняного виробника впро�
ваджувати інновації, постійно вдосконалюва�
ти культуру введення землеробства, залежність
від стрімких змін кон'юнктури сільськогоспо�
дарського ринку призводять до обмеженості
спеціалізації виробництва в сторону гаранто�
вано рентабельних культур — кукурудзи, сої,
ріпаку, соняшника. Тоді як інтерес до озимих
зернових зводиться до розподілу пікової по�
треби в техніці при обробітку ярих, рівень рен�
табельності яких за останні п'ять років по спец�
іалізованому Полтавському регіону знизився з
48% до 4%.

Пошук шляхів підвищення ефективності
вирощування озимих призводить до розгля�
ду питання сутності даної економічної ка�
тегорії та її особливостей у зерновиробниц�
тві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Огляд науково�методичної літератури
свідчить про різні підходи до визначення сут�
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ності ефективності. Систематизуючи дискусії
щодо трактування поняття даної економічної
категорії, були згруповані основні підходи: вит�
ратний, ресурсний і дохідний.

Одним з центральних визначень "ефектив�
ності" прийнято в сучасній економічній науці
тлумачення по Парето. Разом з тим, більшість
українських учених�економістів схиляються до
затратно�ресурсного підходу: П.П. Руснак,
І.В. Левіцька, С.В. Мочерній, Ю.В. Ніколенко,
А.А. Погорілий, С.Ф. Покропивний та інші. У
зарубіжній літературі часто зустрічається до�
хідний підхід при оцінці ефективності. Визна�
чення переваг і недоліків кожного з підходів
щодо тлумачення суті ефективності і пошук їх
особливостей у зерновиробництві зумовили на�
укові дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є узагальнення сутності по�

няття ефективності виробництва та практичне
відображення кожного з підходів при аналізі
результативності виробництва озимих зерно�
вих. Для реалізації поставленої мети було ви�
рішено наступні завдання:

1) розглянуто та узагальнено основні прин�
ципи кожного з підходів трактування поняття
"ефективність";



21
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 4, 2013

2) визначено практичне значення кожного
з підходів трактування ефективності при
аналізі використання виробничих ресурсів
підприємства, результативних показників
сільськогосподарських підприємств, рента�
бельності виробництва і продажу (за умови
власної дистрибуції).

РЕЗУЛЬТАТИ
В економічній літературі відображаються

різні підходи щодо трактування поняття "ефек�
тивність". Так, затратно�ресурсний підхід грун�
тується на відношенні отриманого ефекту до
витрат / ресурсів, витрачених на його досягнен�
ня.

Наочний приклад витратного підходу було
визначено по тлумаченню ефективності С.В.
Мочернім, згідно з яким: "Ефективність —
здатність приносити ефект, результативність
процесу, проекту і т.д., які визначаються як
відношення ефекту, результату до витрат, що
забезпечили цей результат" [2]. Також можна
віднести І.В. Левіцькую, Ю.В. Ніколенко до чис�
ла вчених, що стоять на позиціях витратного
підходу визначення сутності ефективності.

Затратно�ресурсний підхід пропагував
П.П. Руснак, який визначив економічну ефек�
тивність виробництва як відношення отриманих
результатів до витрат засобів виробництва і
живої праці. Ефективність виробництва, за вче�
ним, узагальнююча економічна категорія, які�
сна характеристика якої відображується у ви�
сокій результативності використання живої та
уречевленої праці в засобах виробництва [3].

Ряд наукових робіт присвячені взаємодії
продуктивних сил у процесі виробництва, що
дало підставу віднести їх до ресурсного підхо�
ду. Так, А.О. Погорілий характеризує еконо�
мічну ефективність як економічну категорію,

яка відображає взає�
модію продуктивних
сил і виробничих від�
носин у процесі ви�
робництва продук�
ції рослинництва [4].
С.Ф. Покропивний
вбачає визначальним
чинником зростання
ефективності діяль�
ності в технології, ус�
таткуванні, матеріа�
лах і енергії [5]. Та�
кож до прихильників
ресурсного підходу
можна віднести І.
Крілека, на його дум�

ку економічна ефективність пов'язана з розвит�
ком продуктивних сил і характером виробни�
чих відносин [6].

До дохідно�ресурсного підходу було відне�
сено вчення Мироненко, згідно з яким досяг�
нення економічної ефективності аграрно�про�
мислового виробництва, за умови раціонально�
го використання системи сформованих фак�
торів, засноване на впровадженні новітніх до�
сягнень науки і техніки, освоєнні нових методів
та прийомів організації виробництва з метою
нарощування обсягу конкурентоспроможної
продукції відповідно попиту споживачів [7].

Дохідний підхід заснований на відобра�
женні економічної ефективності через зістав�
лення кінцевого результату до отриманого до�
ходу від реалізованої продукції. Було відзна�
чено, що найбільше поширення зазначений ме�
тод отримав у країнах з високим рівнем еконо�
міки.

Проаналізувавши кожен з підходів, нами
був зроблений висновок, що кожен з них вико�
нує доповнюючу функцію, оскільки економіч�
ну ефективність слід розглядати комплексно,
зокрема як було запропоновано вченим Паре�
то [1]. На його думку, суть ефективності: "Уся�
ка зміна, яка нікому не приносить збитків, а де�
яким людям приносить користь (за їх власною
оцінкою), є поліпшенням".

Узагальнюючи результати проведеного дос�
лідження, нами було сформульовано власне
трактування поняття економічної ефектив�
ності. Так, економічна ефективність виробниц�
тва продукції є економічною категорією, яка на
етапі створення визначається відношенням еко�
номічного ефекту виробництва до ресурсів, які
були використанні в процесі виробництва; на
етапі просування — відношенням економічно�
го ефекту виробництва до доходів, які було

Таблиця 1. Економічна ефективність виробництва озимих зернових
культур у сільськогосподарських підприємствах Полтавської області

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

 2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 
2011 . 
 2007 , 

%
    

  2010 .,  . 626 1 111 847 557 923 147 

    1 , . 3 123 4 618 3 843 2 656 3 536 113 
 ,  . 269 511 505 512 1 082 190 

    1 , . 1 342 2 124 2 292 2 445 4 146  3,1  
  1  , . 44 47 61 94 120  2,7  

  ,  . 337 623 650 605 859  2,5  
   1 , . 1 003 1 661 1 635 2 006 3 575  2,1  

  1  , . 77 75 74 112 137  2,6  
  

   1 , . 339 463 657 439 571 168 

 1  , . 11 10 17 17 17 × 
  , % 25 22 28 18 14 × 
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отримано від реалізації даної продукції.
Практично результати проведеного дослі�

дження були використані при аналізі резуль�
тативних показників сільськогосподарських
підприємств Полтавської області.

Для регіону характерний достатня забезпе�
ченість земельними, трудовими і матеріальни�
ми ресурсами. Дослідженнями стану їх вико�
ристання було встановлено: по земельних ре�
сурсах відзначено висока розораність сільсько�
господарських угідь, більше 90% за останні 5
років. Визначення рівня забезпеченості області
необоротними засобами показало скорочення
кількості сільськогосподарської техніки та зер�
носушильного устаткування. У 2011 році наван�
таження на 1 фізичний трактор становила 123
га, а на зернозбиральний комбайн майже 400
га. Позитивні тенденції у використанні вироб�
ничого потенціалу області було відзначено по
трудовим ресурсам. Так, встановлено зростан�
ня продуктивності праці на 20%.

Після вивчення ефективності використан�
ня виробничих ресурсів підприємства було дос�
ліджено результативні показники вирощуван�
ня озимих зернових культур і рівень їх рента�
бельності (табл. 1).

У ході вивчення ефективності виробництва
озимих зернових був використаний витратний
підхід, а саме визначені тенденції зниження
рівня рентабельності. Аналізуючи причини да�
ного явища, застосовувався ресурсний метод —
порівняння абсолютних показників по роках з
розрахунку на 1 га. Зокрема, зроблені виснов�
ки, що основними причинами зниження ефек�
тивності виробництва були: стрімке зростання
цін на основні виробничі матеріали (мінеральні
добрива, засоби захисту рослин, паливо і т.д.) і
невисокий рівень реалізаційної ціни (висока
конкуренція за рахунок зростання вартості ва�
лової продукції за цей період). Загалом, розг�
ляд економічної ефективності з позицій ресур�
сно�затратного підходу показав гостру не�
обхідність в оптимізації виробничих матеріалів,
використанні ресурсозаощадливих технологій,
покращенні культури введення землеробства.

У свою чергу, дохідний підхід актуальний на
етапі реалізації сільськогосподарської про�
дукції резервом підвищення ефективності, за
яким є пошук каналів реалізації, вихід на між�
народний ринок.

ВИСНОВКИ
Отже, на основі проведеного дослідження

були зроблені наступні висновки.
1. Вивчення різних підходів до трактуван�

ня ефективності: витратного, ресурсного та

дохідного — дозволило розглядати кожен як
допоміжну складову. Найбільш повне визна�
чення, вважаємо, було надано Парето, за яким
ефективність: "Усяка зміна, яка нікому не при�
носить збитків, а деяким людям приносить ко�
ристь (за їх власною оцінкою), є поліпшен�
ням".

2. Було висунуто власне бачення трактуван�
ня економічної ефективності: "Економічна
ефективність виробництва продукції є еконо�
мічною категорією, яка на етапі створення виз�
начається відношенням економічного ефекту
виробництва до ресурсів, які були використані
в процесі виробництва; на етапі просування —
відношенням економічного ефекту виробниц�
тва до доходів, які було отримано від реалізації
даної продукції".

3. Розгляд економічної ефективності з по�
зицій ресурсно�затратного підходу показав
гостру необхідність в оптимізації виробничих
матеріалів, використанні ресурсозаощадливих
технологій, покращенні культури введення зем�
леробства.

4. Резервом підвищення ефективності за
доходним підходом є пошук каналів реалізації
та вихід на міжнародний ринок.
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