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ВСТУП
Як показує практика ведення агробізнесу в

Україні, економічний аналіз у сільськогоспо�
дарських підприємствах проводиться лише на
рівні визначення динаміки виробництва та реа�
лізації продукції, порівняння фактичних і пла�
нових результатів господарської діяльності,
виявлення відхилень у бік зменшення чи збіль�
шення окремих економічних показників. Від�
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ЗАСТОСУВАННЯ МАРЖИНАЛЬНОГО
АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ У МОЛОЧНОМУ
СКОТАРСТВІ

АPPLICATION OF THE MARGINAL ANALYSIS FOR THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF
USE OF FORAGES IN DAIRY CATTLE BREEDING

Подано результати дослідження щодо застосування маржинального аналізу для оцінки ефек�
тивності використання кормів у молочному скотарстві. Запропоновано методичні підходи до роз�
рахунку граничної корисності витрат кормів за їх енергетичною цінністю для визначення беззбит�
кового рівня виробництва молока та отримання максимальної величини прибутку.

Research results are given in relation to application of marginal analysis in the estimation of efficiency
of the use of forage in the suckling cattle breeding. The methodical going is offered near the calculation of
marginal utility of charges of forage after their power value for determination of break�even level of
production of milk and receipt of maximal size of income.

Ключові слова: маржинальний аналіз, граничний ресурс, граничний продукт, точка беззбит�
ковості, умовно�постійні витрати, умовно�змінні витрати.

Key words: marginal analysis, marginal resource, marginal product, break�even point,
conditionally�permanent charges, conditionally�variable charges.

сутні глибокі аналітичні дослідження на кор�
поративному рівні для виявлення факторів
зміни певних економічних явищ, резервів по�
ліпшення фінансово�економічного стану
підприємств, прогнозування й планування ви�
робництва сільськогосподарської продукції,
формування довгострокових перспектив роз�
витку тощо. При цьому особливості аграрного
виробництва зумовлюють гостру необхідність
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проведення послідовних, система�
тичних і комплексних аналітичних
досліджень, результати яких мо�
жуть бути базою для формування
маркетингової політики підприєм�
ства і визначати його фінансову
стійкість та конкурентоспромож�
ність.

Серед інших галузей АПК
стрімко зростає значення економі�
чного аналізу в молочному ско�
тарстві, особливо в умовах його
корпоратизації в Україні. Масш�
табність виробництва у крупних
молокотоварних підприємствах ус�
кладнює процес управління ними, а
тому потребує формування потуж�
ної оперативної аналітичної бази
для пошуку альтернативних варі�
антів оптимізації виробничих вит�
рат і підвищення ефективності ви�
робництва продукції. Маржинальний аналіз (у
західній економіці отримав назву "система уп�
равління підприємством") є найбільш прийнят�
ною економічною методикою, яка дозволяє
глибоко підійти до питання аналізу поведінки
витрат у виробництві молока, виявити джере�
ла їх оптимізації і планомірного розподілу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання сутності та методики проведення
маржинального аналізу досить широко висвіт�
лені в працях зарубіжних і вітчизняних учених�
економістів, зокрема таких, як А. Апчерч [1],
І.А. Бланка [2], К. Друрі [3], Джей К. Шим [10],
Т.П. Карпової [6], Н.В. Краснокутської [7],
Г.В. Савицької [8], М.Г. Чумаченко [9] та ін.
Проте недостатньо уваги приділяється питан�
ням прикладного застосування маржинально�
го аналізу в галузях сільського господарства,
зокрема в молочному скотарстві, який доціль�
но застосовувати з ціллю оптимізації вироб�
ництва продукції та підвищення її рентабель�
ності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в обгрунтуванні

методики застосування маржинального аналі�
зу при визначенні ефективності використання
кормів для виробництва продукції молочного
скотарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для оцінки ефективності використання
кормів у тваринництві доцільно використову�

вати маржинальний аналіз, сутність якого по�
лягає у використанні граничних величин
(відносних приростів). Згідно маржинальної
доктрини суб'єкти господарювання приймають
рішення, виходячи з прагнень досягти макси�
мальної граничної корисності (приріст корис�
ності на одиницю ресурсів, що витрачаються,
витрат) [6, с. 45—47].

Маржинальний аналіз передбачає систем�
не дослідження взаємозв'язку "фактор�про�
дукт", елементами якого виступають витрати,
обсяг реалізації та прибуток. У результаті цьо�
го з'являється можливість моделювати спів�
відношення цих показників з вибором найбільш
оптимальної моделі. Зокрема, можна визначи�
ти: обсяг реалізації, який забезпечує відшкоду�
вання всіх витрат та отримання бажаного при�
бутку; величину прибутку при певному обсязі
реалізації; вплив змін величини витрат, обсягу
та ціни реалізації на прибуток підприємства;
оптимальну структуру витрат тощо.

Особливістю маржинального аналізу є роз�
поділ витрат на постійні та змінні, а також по�
єднання методів і прийомів управлінського й
фінансового аналізів. Різноманітність змінних
витрат зумовлює різне співвідношення "фак�
тор�продукт", тобто неоднаковий характер за�
лежності цих витрат від обсягу виробництва
продукції. Суть цього співвідношення розкри�
вають такі поняття, як граничний (маржиналь�
ний) ресурс, граничний (маржинальний) повний
і середній продукт.

Граничний (маржинальний) ресурс — це
додаткові витрати ресурсу, використані для
виробництва додаткової продукції. Він визна�

Таблиця 1. Вихідні дані та результати аналізу "фактор2
продукт" у молочному скотарстві*

* Фактор — чиста енергія лактації (ЧЕЛ) у добовому раціоні корови, МДж;
продукт — молочна продуктивність корови, кг/добу.
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 90,9 17,4 0,00 0,00 0,191 0,000 0,00 
 96,4 16,7 5,50 -0,70 0,173 0,967 -2,38 
 101,9 16,6 5,42 -0,10 0,163 0,953 -0,34 
 103,2 18,1 1,34 1,50 0,175 0,236 5,10 
 108,3 18,4 5,10 0,30 0,170 0,897 1,02 
 110,3 21,8 2,04 3,40 0,198 0,359 11,56 
 117,2 20,8 6,91 -1,00 0,177 1,215 -3,40 

 117,5 22,1 0,23 1,30 0,188 0,040 4,42 
 120,97 23,6 3,50 1,50 0,195 0,615 5,10 

 121,1 23,4 0,13 -0,20 0,193 0,023 -0,68 
 121,5 20,9 0,41 -2,50 0,172 0,072 -8,50 
 129,6 22,4 8,08 1,50 0,173 1,421 5,10 
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чається відніманням від кожного наступного
обсягу витрачання ресурсу його попереднього
обсягу. У сільському господарстві граничний
(маржинальний) ресурс формується за умови,
коли в процесі виробництва витрачаються різні
обсяги певного ресурсу — добрив, насіння, зро�
шувальної води, кормів тощо.

Граничний (маржинальний) продукт —
кожний доданий продукт (приріст виробницт�
ва), що створюється у результаті інвестування
додаткової одиниці певного ресурсу (фактора
виробництва). Він обчислюється відніманням
від кожного наступного рівня виробництва
продукції його попереднього значення. Гранич�
ний продукт може набувати і від'ємного зна�
чення [4].

Граничні витрати — це приріст витрат, не�
обхідний для виробництва додаткової одиниці
продукції.

Повний продукт (загальний фізичний про�
дукт) — це загальний обсяг виробництва про�
дукції, отриманий в результаті усіх додаткових
витрат ресурсу.

Середній продукт — частка від ділення по�
вного продукту на загальний обсяг ресурсу, що
використаний для його одержання.

Маржинальний аналіз потребує проведен�
ня поетапного дослідження. Апробація цієї
методики була здійснена на матеріалах держав�
них дослідних господарств мережі Інституту
кормів та сільського господарства Поділля
НААН з метою аналізу ефективності викорис�
тання кормів у молочному скотарстві. На пер�
шому етапі було розраховано граничний ре�
сурс, граничний і середній продукт. Для цього
використано результати дослідів із годівлі мо�
лочних корів за різними раціонами у ДП "ДГ
"Олександрівське" Інституту кормів та сіль�
ського господарства Поділля НААН упродовж
2011 року (табл. 1). У результаті було виявле�
но, за якої граничної вартості фактора (чистої
енергії лактації в добовому раціоні) досягаєть�
ся максимальна вартість граничного продукту
(молока) і в кінцевому підсумку — максималь�
ний прибуток від 1 корови.

Витрати кормів оцінено за
вмістом чистої енергії лактації в
добовому раціоні корів й побу�
довано ранжирований ряд за
зростанням цього показника.
Мінімальний вміст чистої енергії
лактації спостерігався у берез�
невому раціоні корови (90,9
МДж на добу), а найбільший — у
жовтневому раціоні (129,6 МДж
на добу). Для визначення най�

більш ефективного раціону годівлі молочного
стада, за якого досягається найбільший прибу�
ток у розрахунку на 1 корову, слід у кожному
варіанті порівняти вартість граничного продук�
ту з граничною вартістю фактора. У процесі
витрати ресурсу збільшували на додаткову оди�
ницю доти:

— доки вартість граничного продукту від
додатково одержаної продукції перевищувати�
ме граничну вартість фактора від додатково
спожитого ресурсу;

— доки середні змінні витрати не перевищу�
ватимуть граничний дохід на одиницю про�
дукції.

У наведеному прикладі найбільш раціональ�
но використовувалися корми у червні, про що
свідчить максимальна вартість молока (гранич�
ного продукту) — 11,56 грн. при граничних вит�
ратах чистої енергії лактації 110,3 МДж у до�
бовому раціоні, молочній продуктивності ко�
рови 21,8 кг/добу.

У процесі економічних досліджень за мето�
дикою "фактор�продукт" повинні враховува�
тись фізіологічні особливості сільськогоспо�
дарських тварин, їх породний та віковий стан,
спосіб утримання та інші фактори, які можуть
вплинути на остаточні результати.

Наступним етапом маржинального аналізу
є розрахунок точки беззбитковості, що харак�
теризує обсяг реалізації продукції, за якого
прибуток підприємства дорівнює нулю, тобто
виручка від реалізації продукції відповідає ва�
ловим витратам на її виробництво та реаліза�
цію. Точку беззбитковості називають також
точкою "порогового" прибутку, критичним об�
сягом виробництва, окупністю витрат чи точ�
кою рівноваги. Складовим елементом аналізу
точки беззбитковості є розрахунок суми по�
криття (маржинального прибутку).

Маржинальний прибуток — це показник,
який характеризує частину виручки, що спря�
мовується на заміщення постійних витрат і
формування прибутку від реалізації [2]. В інших
виданнях його ще називають маржинальним
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Рис. 1. Класифікація витрат залежно від обсягу виробництва
продукції
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доходом і визначають, як різницю між вируч�
кою від реалізації продукції та змінними вит�
ратами на її виробництво, або перевищення
сукупних витрат виручкою від продажу [5, с.
235]. Величина маржинального доходу (прибут�
ку) повинна покривати умовно�постійні витра�
ти та забезпечувати необхідне значення при�
бутку.

Точка беззбитковості може бути виражена
в грошовому еквіваленті (виручка від реалі�
зації) та в натуральній величині (обсяг вироб�
ництва або реалізації). Для її визначення в
сільському господарстві витрати розподіляють
на умовно�постійні та умовно�змінні (рис. 1).

Умовно�постійні витрати не залежать від
обсягів виробництва та кількості технологічних
операцій. До таких витрат належать: аморти�
зація, орендні платежі, оплата праці адмініст�
ративного персоналу, що виплачується у виг�
ляді окладів, оплата праці працівників з експ�
луатації й утримання матеріально�технічної
бази, лізингові платежі, оплата різних послуг
(реклама, зв'язок тощо). Умовно�постійними ці
витрати називають тому, що зі зростанням об�
сягів товарообороту їх сума зростає повіль�
ніше, ніж сума та реалізації товарів [4, с. 208].
Основний сенс постійних витрат у тому, що
вони існують незалежно від того, отримав дохід
товаровиробник чи ні.

Змінні витрати безпосередньо пов'язані з
обсягами і структурою виробництва товарів.

Наприклад, до змінних
витрат при вироб�
ництві молока в сіль�
ськогосподарському
підприємстві слід від�
нести витрати на кор�
ми, засоби захисту тва�
рин, відрядну зарплату
працівників молочно�
товарної ферми, вар�
тість електроенергії,
палива, запасних час�
тин, ремонтних та бу�
дівельних матеріалів
для поточного ремонту
технологічного облад�
нання ферми, витрати
на збут тощо.

Умовно�змінні вит�
рати збільшуються про�
порційно зростанню
обсягів виробництва,
але мають граничну ве�
личину в розрахунку на
одиницю продукції.

Вони зростають повільно до певної межі (гра�
ничної величини), але, перейшовши її, почина�
ють стрімко зростати внаслідок дії закону
спадної віддачі. Це означає, що для виробниц�
тва кожної наступної одиниці продукції необ�
хідна більша кількість додаткових змінних ре�
сурсів [4, с. 206].

Для визначення беззбитковості виробниц�
тва та запасу міцності при виробництві молока
нами пропонується застосовувати аналітичний
спосіб. Послідовність розрахунків наведено в
табл. 2.

У розрахунках прийнято до уваги:
— беззбитковий обсяг виробництва (реалі�

зації) і величина зони безпеки (міцності) това�
ровиробника змінюється за рахунок зміни об�
сягу виробництва (реалізації), ціни продукції,
величини постійних витрат, питомих змінних
витрат;

— у результаті зростання ціни критичний
обсяг реалізації молока зменшиться, величина
прибутку зросте;

— зменшення постійних витрат призводить
до скорочення критичного обсягу продаж, ро�
сту прибутку, але їх величина може зрости за
рахунок додаткових витрат на маркетингові
дослідження, орендну плату, витрати на підви�
щення кваліфікації працівників, відсотки по
кредитах тощо;

— змінні витрати на одиницю продукції зро�
стають (підвищуються ціни на електроенергію,

Таблиця 2. Визначення беззбитковості виробництва молока за
рахунок врахування вартості кормів
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паливо, корми, тарифи на
перевезення тощо), що
впливає на величину кри�
тичного обсягу продаж.

В умовах кон'юнктур�
них змін, доцільно прово�
дити аналіз впливу фак�
торів на показник точки
беззбитковості при ви�
робництві продукції тва�
ринництва (табл. 3).

Результатом фактор�
ного аналізу зміни без�
збитковості виробництва
є визначення ставки мар�
жинального доходу, яка
характеризує питому вагу
маржинального доходу
(прибутку) у виручці від реалізації продукції та
зони безпеки. Обчислення ставки маржиналь�
ного доходу надає менеджеру найважливішу
для прийняття управлінських рішень інформа�
цію про ефективність виробництва і реалізацію
продукції за її видами і групами, а також про
ефективність роботи окремих виробничих діля�
нок.

Зона безпеки — це величина, яка показує на
скільки відсотків виручка від реалізації вище
точки беззбитковості та свідчить про фінансо�
ву стійкість підприємства при виробництві кон�
кретного виду продукції.

Для визначення планової величини прибут�
ку на основі маржинального аналізу слід ско�
ристатися формулою:

1  (1),

де Ппл — прибуток плановий, грн.;
Ц — ціна реалізації молока на ринку, грн./

ц;
ВП — валове виробництво молока, ц;
ЗВ1і — змінні витрати на 1 ц молока, грн.;
УПВ — умовно�постійні витрати на вироб�

ництво молока, грн.
У формулі 1 враховано зміну

ресурсомісткості та вартості
змінних ресурсів (у прикладі —
кормомісткості та вартості 1 ц
кормових одиниць).

Зважаючи, що витрати на
корми становлять значну частку
в собівартості продукції тварин�
ництва, мають великий вплив на
формування її рівня та відно�
сяться до умовно�змінних вит�
рат, ми вважаємо, що розраху�
нок впливу кормомісткості 1 ц

молока (в ц к. од), вартості кормів у струк�
турі витрат та вартості 1 ц к. од. дає змогу оп�
тимізувати структуру витрат при виробництві
1 ц молока та знайти рівень беззбитковості
виробництва молока в конкретних умовах
ринку.

При визначенні беззбитковості виробницт�
ва слід враховувати, що загальна сума витрат
на корми залежить від обсягу виробництва про�
дукції, її структури та рівня годівлі сільсько�
господарських тварин. Вартість витрачених
кормів на продукцію тваринництва, у свою чер�
гу, доцільно визначати за кормомісткістю та
рівнем вартості одиниці кормових ресурсів
(рис. 2).

Тоді факторна модель загальної суми вар�
тості кормів матиме вигляд:

)( (2),

де ВКзаг — загальна сума вартості кормів,
грн.;

ВПзаг — обсяг виробництва продукції тва�
ринництва, ц;

Кмі — кормомісткість 1 ц продукції тва�

  
 

   

  
 

 
 

 
 

1.  1  , . 310,89 350 310,89 310,89 350 
2. -    1  

, . 162,12 162,12 166,78 162,12 166,78 

 . .       
   85,59 85,59 90,25 85,59 90,25

    47,29 47,29 47,29 47,29 47,29 
  29,24 29,24 29,24 29,24 29,24 

3.  , . (1-2) 148,77 187,88 144,11 148,77 183,22
4.  , . . 687 687 687 750 750 
5.   ,  
(4÷3) 4618 3657 4767 5041 4093 

6.  , . . 120 120 120 120 120 
7.     

 ,  ((4+6)÷3) 5424 4295 5600 5848 4748 

8.   , % 
(3÷1×100) 47,9 53,7 46,4 47,9 52,3 

Таблиця 3. Факторний аналіз зміни беззбитковості виробництва
молока

Рис. 2. Структурно2логічна модель оцінки впливу факторів
на рівень вартості кормів у структурі собівартості продукції

тваринництва
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ринництва (і�того виду), ц кормових одиниць на
1 ц продукції тваринництва;

Вкі — вартість (собівартість) 1 ц кормових
одиниць і�того виду продукції тваринництва,
грн.

Послідовність та методика розрахунку
впливу факторів на загальну вартість кормів у
структурі собівартості продукції тваринницт�
ва показано в табл. 4.

У таблиці 4 використано наступні скорочен�
ня:

ВК0, ВК1 — фактична сума витрат на корми,
відповідно в базисний та звітний період, грн.;

ВП0, ВП1 — валове виробництво продукції
тваринництва, відповідно в базисний та звітний
період, ц;

Км0, Км1 — кормомісткість продукції тва�
ринництва, відповідно в базисний та звітний пе�
ріод,ю ц к. од.

ВКум1, ВКум2, ВКум3 — умовні суми витрат на
корми при зміні факторів, відповідно: структу�
ри витрат, рівня витрат, кормомісткості;

ІВП — індекс валової продукції тваринництва.
Індекс валової продукції тваринництва роз�

раховується за формулою:

0

1
(3).

Загальний обсяг перевитрат коштів на кор�
ми при виробництві продукції тваринництва
можна визначити за рахунок впливових фак�
торів (табл. 5).

У таблиці 5 прийня�
то такі скорочення:

ВКВП — зміни обся�
гу виробництва про�
дукції тваринництва, ц;

ВКстр — зміни
структури виробництва
продукції, %;

ВКВк — зміни рівня
вартості 1 ц кормових
одиниць, грн.;

ВК0, ВК1 — вартість
кормів у собівартості
продукції тваринницт�

ва, відповідно в базисний та звітний періоди,
грн.;

ВКум1, ВКум2, ВКум3 — умовна вартість кормів
у собівартості продукції тваринництва, відпо�
відно у результаті зміни: обсягу виробництва
продукції, структури виробництва продукції
тваринництва, кормомісткості, грн.

За допомогою вищенаведеного методично�
го підходу можна визначити варіацію значень
показника собівартості молока або іншої про�
дукції тваринництва за рахунок зміни ресурсо�
місткості (кормомісткості, трудомісткості, оп�
лати 1 люд. год. тощо). Приклад здійснення
факторного аналізу вартості кормів у структурі
виробничої собівартості 1 ц молока наведено в
табл. 6.

На основі маркетингових досліджень мож�
на визначити необхідний обсяг валового вироб�
ництва продукції тваринництва (ВПпл.) для
одержання заданої величини прибутку (Ппл):

 (3),

де ВПпл. — плановий обсяг виробництва про�
дукції тваринництва, ц;

УПВ — умовні постійні витрати, грн.;
Ппл — плановий прибуток, грн.;
МД — маржинальний доход, грн.
Можливості максимізації маржинального

доходу при виробництві окремих видів про�
дукції залежать від збалансованості видів змін�
них ресурсів (табл. 7).

Дані таблиці 7 свідчать, що у вироб�
ництві молока раціональніше використову�
ються корми в ДП "ДГ "Олександрівське",
де маржинальний дохід на 1 ц кормових
одиниць вище на 1,89 грн., ніж в ДП "ДГ
"Пасічна". Натомість за трудомісткістю
ефективніше виробництво молока в ДП
"ДГ "Пасічна": маржинальний дохід на 1
люд. год. вище на 26,26 грн.
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Таблиця 4. Факторна модель загальної вартості кормів у структурі
витрат на продукцію тваринництва
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Таблиця 5. Методика аналізу факторів впливу на
загальну вартість кормів у собівартості продукції

тваринництва
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Отже, запропонована мето�
дика розширює можливості по�
шуку альтернативних варіантів
господарських рішень щодо оп�
тимізації витрат матеріальних
та трудових ресурсів при вироб�
ництві молока. Розглянуті ме�
тодичні підходи можуть бути
застосовані для дослідження
ефективності виробництва ін�
ших видів продукції тваринниц�
тва.

ВИСНОВКИ
1. Маржинальний аналіз — це

дієвий метод обгрунтування ши�
рокого спектру управлінських
рішень у частині планування та
прогнозування витрат виробниц�
тва, ресурсомісткості та прибутковості ви�
робництва окремих видів продукції тварин�
ництва.

2. Найбільш важливі аналітичні можли�
вості маржинального аналізу в молочному
скотарстві при заданих економічних умо�
вах:

— оптимізація раціону молочних корів
через визначення граничної величини
вмісту чистої енергії лактації в раціоні, за
якої можна досягнути максимального при�
бутку;

— визначення беззбитковості вироб�
ництва продукції та запасу міцності това�
ровиробника для прогнозування та плануван�
ня процесу виробництва;

— проведення факторного аналізу ресурсо�
місткості при виробництві молока, який дасть
можливість пошуку альтернативних варіантів
зниження собівартості продукції за рахунок
збалансування змінних ресурсів: кормів, праці,
матеріалів, техніки тощо.
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Таблиця 6. Факторний аналіз вартості кормів у структурі
собівартості 1 ц молока

Таблиця 7. Порівняння ефективності виробництва
молока за показниками кормомісткості та

трудомісткості
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