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ВСТУП
Незавершеність структурних перетворень у

сільському господарстві України стала одним із
чинників збереження кризових явищ у цій галузі
та збитковості виробництва багатьох сільсько#
господарських підприємств. Наслідком цього
стало звичне коливання обсягів виробництва
продукції практично у всіх галузях сільського
господарства, зниження рівня доходів сільсько#
господарських підприємств і зайнятого тут пер#
соналу, порушення внутрігосподарського ба#
лансу між окремими видами ресурсів та їх ста#
ну, зокрема сільськогосподарських угідь. В ос#
танні роки прослідковуються тенденції знижен#
ня конкурентоспроможності господарств насе#
лення і дрібних товаровиробників на ринку
сільськогосподарської продукції.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Дрібні сільськогосподарські підприємства

внаслідок слабкої позиції на ринку, відсутності
надійних каналів матеріального постачання та
збуту готової продукції, не маючи достатніх
фінансових ресурсів на модернізацію виробни#
чого обладнання та впровадження інновацій не
можуть скласти гідну конкуренцію іншим
сільськогосподарським товаровиробникам, зок#
рема і закордонним. Натомість особливого зна#
чення набувають великотоварні підприємства.
Існуючі тенденції в концентрації земельних ре#
сурсів і капіталу дають підстави стверджувати
про їх прискорений розвиток та посилення ди#
ференціації між різними за розмірами господа#
рюючими в сільському господарстві суб'єктами.
Необхідність збереження конкурентного сере#
довища в сільському господарстві, забезпечен#
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ня продовольчої безпеки в контексті урізнома#
нітнення продуктового асортименту, вирішен#
ня соціальних проблем, передусім зайнятості
сільського населення, та інші незаперечно вка#
зують на потребу існування різних за розміра#
ми виробників. Проблема зводиться до того, що
кожен з них повинен знайти свою ринкову нішу,
формуючи у відповідності з цим свою галузево#
виробничу структуру, визначаючи стратегію і
тактику поведінки на ринку. В цьому контексті
розміри підприємств виступають як системоут#
ворювальний фактор.

Дослідженню процесів формування раціо#
нальних розмірів виробництва присвячено
праці багатьох вітчизняних та закордонних вче#
них: П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, С.Л. Фео#
філова, Р.В. Кононенка, Д.Н. Рилько, Е.В. Се#
рова. У дослідженнях цих авторів широко вис#
вітлюється питання доцільності та проблем
розширення розмірів сільськогосподарських
підприємств, посилення інтеграційних про#
цесів. Разом з тим, в умовах посилення конку#
ренції на ринку сільськогосподарських ре#
сурсів, динамізм процесів концентрації земель
особливої значимості набуває дослідження ре#
гіональних аспектів формування раціональних
розмірів сільськогосподарських підприємств,
зокрема з врахуванням галузевої спеціалізації.

Метою даної роботи є представлення галузе#
вого підходу до встановлення раціональних
розмірів сільськогосподарських підприємств та на#
прямків формування великотоварних формувань.

РЕЗУЛЬТАТИ
У вітчизняній економіці і практиці суб'єкти

господарювання за розмірами традиційно по#
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діляються на малі, середні та
великі. Законодавчо прий#
нята кваліфікація, зокрема в
Господарському кодексі Ук#
раїни, є малопридатною для
сільського господарства,
оскільки з огляду на кіль#
кість зайнятих та обсяги
обороту, тут практично відсутня категорія се#
редніх підприємств. В такій ситуації виникає
потреба в пошуку критеріїв, які дозволили б
врахувати як загальноприйняті підходи, так
(що особливо важливе), регіональні умови гос#
подарювання. Достатньо придатним, хоча і до#
статньо дискусійним за основу може бути
прийнятий показник вартості товарної про#
дукції на одне господарство, в якому, крім ха#
рактеристики наявного потенціалу та комбі#
нації виробничих факторів, враховується і по#
зиція підприємства на ринку. Саме за цим по#
казником пропонується в межах регіону чи ок#
ремо взятої області всі суб'єкти господарюван#
ня диференціювати на малі, середні і великі.

Розподіл сільськогосподарських підприємств
Волинської області за вказаним критерієм (табл.
1) дозволяє відмітити, що в організаційній струк#
турі сільського господарства основну частку
складають малі підприємства (73,2 %). Натомість
в області нараховується лише 27 підприємств (11,1
% їх загальної чисельності), які реалізують на
ринку продукції більше ніж на 5,5 млн грн.

Беззаперечно, що великі підприємства мають
значно сильнішу позицію на ринку, кращі мож#
ливості відтворення виробничого потенціалу та
є більш конкурентоздатними. Аналіз діяльності
сільськогосподарських підприємств різних типів
свідчить, однак, про відсутність однозначної за#
лежності ефективності виробництва різних видів
продукції залежно від розміру підприємства.

На сьогодні найбільшу частку у реалізованій
продукції сільськогосподарських підприємств
займає зерно, саме тому важливим є визначення
наскільки суттєво впливає розмір підприємства
на ефективність виробництва
зернових (табл. 2).

Наведені дані свідчать,
що існує достатньо сильна
залежність ефективності
виробництва зернової про#
дукції від масштабів діяль#
ності підприємств. Зокрема,
урожайність зернових у ве#
ликих сільськогосподарсь#
ких підприємствах є у три
рази вищою, ніж у малих,
нижчою є собівартість ви#

робництва зерна, відповідно вищим є рівень
рентабельності зерновиробництва. Детальний
аналіз рентабельності виробництва зернових
підтверджує зроблений висновок (табл. 3).

Таким чином, можна зробити висновок, що
малі сільськогосподарські підприємства менш
придатні до вирощування саме зернових та зер#
нобобових культур, в більшості з них виробниц#
тво зерна є збитковим. Таким чином у галузі
простежується чіткий прямий зв'язок між роз#
мірами підприємства та його виробничими та
економічними показниками. Зазначимо, що
аналогічні залежності спостерігається і у ви#
робництві інших видів сільськогосподарської
продукції, зокрема ріпаку, м'яса ВРХ, свинини
та інших (табл. 4, 5).

Причини низької ефективності невеликих
підприємств слід шукати в застарілому облад#
нанні підприємств, котрі внаслідок свого склад#
ного матеріального становища (що стабільно по#
гіршується) змушені в своїй діяльності викори#
стовувати застарілу техніку, в основному ще
"радянського" виробництва, вкладаючи кошти
здебільшого в оборотні засоби та ремонт основ#
них засобів. До того ж невеликі масштаби вироб#
ництва зумовлюють часті зупинки в роботі, не#
повне використання матеріально#технічних ре#
сурсів, що призводить до неефективного вико#
ристання трудових ресурсів і, як наслідок, до
неоправданих витрат, що в кінцевому рахунку
знаходить своє відображення в прибутковості
ведення галузі та господарств в цілому.

Винятком із загальної закономірності пози#
тивного впливу розмірів підприємства на ефек#
тивність виробництва продукції є виробництво

Тип підприємства Вартість реалізованої 
продукції, тис. грн. 

Кількість 
підприємств 

У % до загальної 
кількості 

Великі Понад 5500 27 11,1 
Середні 1850–5499 38 15,7 
Малі До 1850 177 73,2 
Разом 242 100,0 

Таблиця 1. Розподіл сільськогосподарських підприємств
Волинської області за розмірами, 2008 рік

 Типи підприємств По 
області Великі Середні Малі 

Частка підприємств, що виробляють 
зернові, % 96,30 89,47 89,83 90,50 

Середня площа посіву, га 1627,1 704,6 209,4 450,16 
Частка у загальному виробництві зерна в 
області, % 59,66 21,04 19,30 100 

Врожайність зернових, ц/га 43,43 27,04 17,41 30,67 
Середня собівартість 1 ц, грн. 72,91 77,37 87,54 75,97 
Рівень товарності, % 63,03 50,45 44,88 56,88 
Рентабельність виробництва, % 30,72 21,10 -0,12 22,68 
Середня реалізаційна ціна 1 ц зерна, грн. 95,31 93,71 87,43 93,20 

Таблиця 2. Ефективність виробництва продукції зернових культур
сільськогосподарських підприємствами Волинської області,

2008 р.
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цукрових буряків (табл. 6). Як свідчать проведе#
ний аналіз, виробництво цукрових буряків у 2008
році загалом було збитковим (#29,1 %), при тому
найвищий рівень збитковості (#34,2%) спостері#
гався саме у групі великих підприємств. І це при
тому, що урожайність цукрових буряків має пря#
му залежність від розмірів виробництва.

При цьому треба виходити з того, що ефек#
тивність господарювання визначається не лише
параметрами виробництва, а її результати —
природними чинниками. Важливим є ступінь
пов'язання підприємств з ринком, поведінка на
ринку та ринкова кон'юнктура. Саме дія рин#
кових чинників негативно вплинула на
рентабельність буряковиробництва.

Враховуючи, що відсутність залежності між
ефективністю виробництва цукрових буряків та
розмірами підприємства є винятком із загальної
ситуації, підвищення загального рівня ефектив#
ності сільськогосподарського виробництва
можна досягати і за рахунок збільшення роз#
мірів сільськогосподарських підприємств. Од#
ним із способів збільшення масштабів виробниц#
тва є розширення інтеграційних процесів.

На нагальності даних процесів акцентують
увагу й більшість вітчизняних економістів#аг#

рарників. Відмічається необхідність пла#
номірного поетапного розвитку процесів
агропромислової інтеграції [4]. При цьо#
му особлива увага звертається на
нестійкість зв'язку сільськогосподар#
ських підприємств з переробною про#
мисловістю, обслуговуючими органі#
заціями, які базуються лише на періодич#
них договорах або адміністративних уго#

дах. Це потребує застосування
більш сучасних форм інтеграції і
передусім переходу до прямих
зв'язків, особливо при вироб#
ництві та переробці продукції тва#
ринництва. Цілком справедливи#
ми є твердження, що інтегровані і
укрупнені підприємства, розміри
котрих не перевищують раціо#

нальних значень, більш раціональ#
но та ефективно використовують
всі ресурси виробництва. Раціона#
лізується структура управління,
постійно зростає продуктивність
праці та інтенсивність виробництва.
Інтегровані підприємства функціо#
нують на принципах самофінансу#
вання, характеризуються високим
рівнем ділової активності, виключа#
ючи таким чином необхідність бюд#
жетних асигнувань [5].

Досліджуючи питання інтеграційних про#
цесів з огляду на можливості сільськогоспо#
дарських підприємств та очікувані наслідки,
доцільно розмежовувати процеси вертикальної
та горизонтальної інтеграції. Кожен з відміче#
них типів має свої переваги і недоліки. Науковці
і практики сходяться в тому, що саме верти#
кальна інтеграція дасть селянинові змогу
звільнитися від залежності, до якої він потра#
пить при збереженні нинішніх монопольних і
посередницьких структур. Ліквідуючи зайві
ланки в процесі відтворення та зменшуючи
втрати часу і коштів при переході від однієї
стадії виробництва до іншої, забезпечується
можливість використання наявних потужнос#
тей. Яскравим прикладом підприємницьких
структур, що утворились та функціонують шля#
хом вертикальної інтеграції є саме агрохолдин#
гові структури, до складу яких належать
сільськогосподарські підприємства, підприєм#
ства із заготівлі, транспортування зберігання,
переробки та реалізації сільськогосподарської
продукції, агросервісу, будівництва, підприєм#
ства виробничої і соціальної інфраструктури.

Переваги процесів саме вертикальної інтег#
рації визначають також закордонні вчені, акцен#

Показник Типи підприємств По 
області Великі Середні Малі 

Середньорічне поголів’я, гол. 23966 7413 5528 36907 
Виробництво продукції, ц. 38365 11627 6862 56854 
Поголів’я ВРХ в розрахунку на 1 
підприємство, гол. 1942,56 247,1 62,82 271,4 

Середньорічний приріст живої ваги, ц 1,60 1,57 1,24 1,54 
Ціна реалізації 1 ц, грн. 1184,02 1144,63 1153,84 1171,59 
Собівартість реалізації 1 ц, грн. 1117,65 1220,40 1524,36 1195,93 
Рівень рентабельності виробництва, % 5,937 -6,240 -24,336 -2,016 

Таблиця 5. Ефективність виробництва м'яса свиней
різними групами сільськогосподарських підприємств

Волинської області, 2008 рік

Таблиця 3. Аналіз рівня рентабельності
виробництва зернових у Волинській області в

залежності від масштабів діяльності підприємств

Типи підприємств 
Частка підприємств, % 

збиткових з рентабель- 
ністю до 50 % 

з рентабельністю 
більше 50 % 

Малі підприємства 55,56 36,60 7,84 
Середні підприємства 21,21 66,67 12,12 
Великі підприємства 19,23 57,69 23,08 
По області 46,23 43,40 10,37 

Таблиця 4. Ефективність виробництва насіння ріпаку
підприємствами АПК Волинської області, 2008 рік

 Типи підприємств По 
області Великі Середні Малі 

Середня площа посіву, га 417,1 114,7 49,1 242,2 
Реалізовано продукції на 1 підприємство, ц 9103,6 1638,2 453,3 5101,6 
Середня реалізаційна ціна 1 ц зерна, грн. 241,2 231,1 180,5 239,1 
Середня собівартість 1 ц, грн. 173,4 174,2 194,0 176,1 
Рентабельність виробництва, % 39,1 32,6 -6,9 35,7 
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туючи що основну ставку з#поміж трьох ос#
новних форм економічної інтеграції: верти#
кальної, горизонтальної та конгломератив#
ної, в підвищенні економічної ефективності
виробництва варто зробити саме на верти#
кальну інтеграцію, вважаючи її найбільш до#
речною саме в агропромисловому комплексі
[6].

Важливо зазначити, що досліджені нами
інтегровані аграрні формування, стабільно
розширюючи масштаби своєї діяльності, її
географію та галузеву спеціалізацію, посту#
пово почали розширювати свої інтереси не тільки
на високорентабельні галузі сільського господар#
ства (виробництво зернобобових), але й активно
інвестуючи в останні роки в галузь тваринницт#
ва, насамперед в галузі з вищим рівнем оборот#
ності капіталу (птахівництво та свинарство). Тре#
ба визнати, що, на жаль, дані тенденції, поки що
меншою мірою стосуються галузей тваринницт#
ва, які потребують значних довгострокових кап#
італовкладень, термін окупності яких є значним.
Проте тенденції останніх років свідчать про по#
кращення ситуації в даному напрямі.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволяє зробити

наступні узагальнення:
1) саме підприємства, що здійснюють вели#

котоварне виробництво є найбільш ефективни#
ми в більшості досліджуваних галузей сільсько#
го господарства, досягаючи найбільшої про#
дуктивності землі та тварин, найнижчих показ#
ників собівартості виробництва та реалізуючи
продукцію за вищими цінами. Значною мірою
цьому сприяло інноваційно#інвестиційний ха#
рактер розвитку, зокрема впровадження сучас#
них технологій виробництва продукції;

2) спостерігається деяка диференціація еко#
номічних показників виробництва в межах гру#
пи великих підприємств, що зумовлено: різни#
ми термінами діяльності великих підприємств
в межах досліджуваних галузей (як правило,
найбільш рентабельними є господарства з дос#
відом діяльності в галузі рослинництва не мен#
ше 2—3 років, тваринництві 4—5 років), різни#
ми масштабами діяльності в рамках окремих га#
лузей, різними напрямами використання отри#
маної продукції, відмінностями ринкової пове#
дінки, різними стратегіями діяльності;

3) пріоритетними для великотоварного ви#
робництва на даний момент є галузі виробниц#
тва сировинних культур, таких як продукція
зернових та ріпаку, а також галузі з швидкими
термінами повернення інвестицій, зокрема ви#
робництво м'яса свиней, які дозволяють вико#

ристовувати сучасні технології при мінімаль#
них затратах живої праці;

4) кожне підприємство потребує власної ви#
робничої програми та обгрунтування раціональ#
них, навіть оптимальних моделей, що, виходячи
з акумульованих ресурсів та можливостей їх
розширення, передбачає індивідуальні підходи.
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Типи 
підприємств 

Середня 
площа 

посіву, га 

Виробництво 
продукції, 
тис. ц 

Врожайність 
ц/га 

Рівень 
рентабель
ність , % 

Великі 
підприємства 

260,9 1589,5 380,7 
 

-34,15 
 

Середні 
підприємства 

72,81 315,3 270,7 -9,07 
 

Малі 
підприємства 

42,375 112,7 332,5 -19,59 
 

По області 141,9 2017,6 355,3 -29,12 

Таблиця 6. Основні економічні показники
реалізації цукрових буряків підприємствами АПК

Волинської області, 2008 рік


