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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За умов постійного зростання конкуренції

на аграрному ринку питання підвищення кон�
курентоспроможності продукції сільськогос�
подарських підприємств набуває дедалі все
більшої уваги вітчизняних науковців і прак�
тиків. Від вирішення цієї проблеми залежать
економічні показники виробництва сільсько�
господарської продукції, конкурентостійкість
та ефективність господарської діяльності аг�
рарних формувань. Обгрунтування ефективно�
го конкурентоспроможного ведення виробни�
чо�господарської діяльності сільськогоспо�
дарських підприємств потребує багатоваріан�
тних розрахунків оптимального використання
земельних, трудових, матеріальних й фінансо�
вих ресурсів із врахуванням процесів спеціалі�
зації виробництва, ускладнення міжгоспо�
дарських зв'язків при різних стратегіях еконо�
мічного розвитку даного господарюючого су�
б'єкта в умовах необхідності подальшої інтен�
сифікації виробництва та невизначеності його
зовнішнього середовища господарювання.

СТАН ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Пошук шляхів підвищення конкуренто�

спроможності рослинницької продукції необ�
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хідно розпочинати з обгрунтування оптималь�
ного ведення господарської діяльності сіль�
ськогосподарських підприємств різних природ�
но�економічних зон країни з урахуванням при�
родних, демографічних, організаційно�еконо�
мічних та інших умов. При цьому мають бути
визначені оптимальні параметри збалансовано�
го розвитку аграрних галузей в підприємствах,
їх спеціалізація і економічне обгрунтування
розвитку додаткових галузей, створені умови
для раціонального використання земельних
угідь, трудових ресурсів, для запровадження
зональних систем землеробства, інноваційних
технологій вирощування сільськогосподарсь�
ких культур тощо.

Даній проблемі присвячені праці таких вче�
них�економістів, як: В.Я. Амбросов, В.Г. Анд�
рійчук, О.А. Бугуцький, В.П. Галушко, С.І. Де�
мяненко, О.Ю. Єрмаков, О.В. Крисальний,
І.І. Лукінов, В.Я. Месель�Веселяк, О.М. Они�
щенко, Б.Й. Пасхавер, В.М. Трегобчук та ін.
Проте постійні зміни та нестабільність умов
ринкового середовища щодо функціонування
аграрного сектора України потребують по�
глибленого дослідження питання підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарсь�
ких підприємств та оптимізації їх виробничої
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структури для забезпечення ефективного гос�
подарювання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є наукове обгрунтуван�

ня пропозицій щодо підвищення конкуренто�
спроможності рослинницької продукції сіль�
ськогосподарських підприємств на агропродо�
вольчому ринку на основі визначення основних
організаційно�економічних факторів підви�
щення продуктивності та оптимізації виробни�
чої структури аграрних формувань Київської
області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перехід в аграрному господарюванні на

інтенсивні технології виробництва, зумовлений
швидким та радикальним реформуванням
сільського господарства на засадах приватної
власності на землю, суттєва зміна структури
посівних площ сільськогосподарських культур
під впливом кон'юнктури споживчого ринку,
що призвело до посилення технологічного на�
вантаження на грунти, розбалансування струк�
тури виробничого потенціалу аграрних форму�
вань тощо.

З метою виявлення резервів підвищення
ефективності господарювання та конкуренто�
спроможності агропродовольчої продукції нами
на матеріалах 261 сільськогосподарського
підприємства Київської області (частка вируч�
ки від реалізації продукції рослинництва у за�
гальній виручці цих підприємств від продажу
сільськогосподарської продукції перевищує
67%) за допомогою багатофакторного кореля�
ційного�регресійного аналізу було проведено
дослідження взаємозв'язку між урожайністю
основних сільськогосподарських культур (пше�
ниця, кукурудза, соняшник, соя, ріпак) (Y) та
наступними факторними ознаками: Х1 — ви�
трати на насіння 1 га; Х2 — витрати на добрива
на 1 га с.�г. угідь, грн.; Х3 — витрати на пальне і
мастильні матеріали на 1 га, грн.; Х4 — витрати
на оплату послуг сторонніх організацій на 1 га
сільськогосподарських угідь, грн.; Х5 — витра�
ти на оплату праці з відрахуваннями на соці�
альні заходи, грн.; Х6 — витрати на амортиза�
цію на 1 га, грн.

Параметри рівняння та їх оцінки розрахо�
вувались методами статистичного аналізу, а
саме "Регрессия" в середовищі Microsoft Excel.
У розрахунках вірогідних границь використо�
вуються значення таблиць розподілу Фішера і
Ст'юдента з вірогідною ймовірністю Р = 0,95.

Перевірка коефіцієнтів регресії на досто�
вірність за допомогою t�критерію Ст'юдента

показала, що достовірними факторами впливу
на урожайність пшениці з поелементних статей
витрат виявилися витрати на насіння (Х1), доб�
рива (Х2), оплату робіт та послуг сторонніх ор�
ганізацій (Х4) та витрати на амортизацію (Х6)
на 1 га посіву: розрахункові значення критерію
Ст'юдента більші за табличне значення 1,96.
Вплив витрат на нафтопродукти (Х3) та опла�
ту праці з відрахуваннями (Х5) є недостовірним,
отже ці змінні не можна включати в рівняння.
Для кукурудзи недостовірним фактором є вит�
рати на оплату праці з відрахуваннями, для со�
няшника — витрати на оплату праці з відраху�
ваннями та витрати на амортизацію, для сої —
витрати на оплату праці з відрахуваннями, для
ріпаку — витрати на оплату робіт та послуг сто�
ронніх організацій, — витрати на оплату праці
з відрахуваннями, витрати на амортизацію.

Отже, подальший кореляційно�регресійний
аналіз було проведено лише за достовірними
факторами впливу на урожайність.

За даними проведених розрахунків можна
зробити наступні висновки. Так, за критерієм
Фішера усі рівняння є статистично значимими,
оскільки розрахункові значення більші за таб�
личне (для пшениці воно становить 34,15; для
кукурудзи — 26,68; соняшнику — 22,96; сої —
36,24; ріпаку — 16,55. Табличне значення F�кри�
терію дорівнює 2,14).

Як відомо, зв'язок між значеннями функції
і незалежних змінних (коефіцієнт кореляції)
вказує на ступінь тісноти зв'язку між дослід�
жуваними ознаками.

Отримані нами результати кореляційно�
регресійного аналізу свідчать, що ступінь тісно�
ти зв'язку між досліджуваними для пшениці,
кукурудзи, соняшника, сої та ріпаку ознаками
є значним, оскільки коефіцієнт множинної ко�
реляції R становить для цих культур відповід�
но 0,592; 0,585; 0,562; 0,656 і 0,530.

Одиницею виміру одночасного впливу, зу�
мовленого варіацією усіх факторів є коефіцієнт
множинної детермінації (R2). В нашому випад�
ку R2 для пшениці становить 0,3506, тобто ва�
ріація урожайності у цієї культури на 35,06%
залежить від зміни досліджуваних чинників.

Коефіцієнти детермінації за окремими фак�
торами впливу розраховують за формулами:

SySxryxad iiii / (1),
де і — номер фактора; ai — коефіцієнти рег�

ресії і�го фактора; ryxi — коефіцієнт кореляції
ознаки у з і�тим фактором; Sxi — стандартне
відхилення і�го фактора; Sy — стандартне
відхилення ознаки у.

Як свідчать коефіцієнти детермінації, рівень
урожайності пшениці (У) на 35,06% залежать
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від сумарного впливу досліджуваних факторів,
у тому числі: на 5,16% від витрат на насіння (Х1),
на 14,77% від витрат на добрива на 1 га (Х2), на
6,74% від витрат на оплату робіт та послуг сто�
ронніх організацій (Х4) та на 8,38 % від витрат
на амортизацію.

Сумарний коефіцієнт детермінації стано�
вить:

%06,35%38,8%74,6%77,14%16,54321 ddddd (2).
Рівень урожайності кукурудзи (Y) на 34,2%

залежать від сумарного впливу досліджуваних
факторів, у тому числі: на 11,0% від витрат на
насіння (Х1), на 7,6% від витрат на добрива на
1 га (Х2), на 9,2 % — від витрат на нафтопро�
дукти, на 3,3% від витрат на оплату робіт та
послуг сторонніх організацій (Х4) та на 3,1 %
від витрат на амортизацію.

Найвагомішим фактором впливу на уро�
жайність соняшнику, сої та ріпаку є витрати на
насіння (14,7% , 11,7% та 10,7 % відповідно) та
витрати на добрива (6,6%, 3,4 % та 11,8%).

Рівняння регресії залежності урожайності
пшениці від перелічених факторів має вигляд:

.005337,0004143,0004997,0005803,041438,34 6421 XXXXY (3).
Параметри одержаного рівняння кореля�

ційно�регресійного зв'язку свідчать, що збіль�
шення витрат на насіння, мінеральні добрива,
оплату робіт та послуг сторонніх організацій
та витрат на амортизацію на 1 га посіву пше�
ниці на 100 грн. призводить до збільшення ре�
зультативної ознаки (урожайності) відповідно
на 0,59; 0,47; 0,26 та 0,37 ц/га відносно середніх
значень по Київській області.

Для кукурудзи:
.004783,0002957,0007074,0005948,0007832,0621,46 63321 XXXXXY (4).

Збільшення витрат на насіння, мінеральні
добрива, нафтопродукти, оплату робіт та по�
слуг сторонніх організацій та витрат на амор�
тизацію на 1 га посіву кукурудзи на 100 грн.
призводить до збільшення результативної оз�
наки (урожайності) відповідно на 0,78; 0,59;
0,71; 0,3 та 0,48 ц/га відносно середніх значень
по області.

Для соняшнику:
.001058,0002316,0002129,0006658,079544,16 4321 XXXXY (5).

Для сої:
.0024,00029,00031,0001,0004629,067785,12 64321 XXXXXY (6).

Для ріпаку:
.003136,0002755,0005464,033907,19 321 XXXY        (7).

Отже, за розрахованими коефіцієнтами
еластичності можна зробити такі висновки: із
збільшенням землезабезпеченості працівника,
витрат на заробітну плату, добрива, нафтопро�
дукти, амортизацію, оплату праці, робіт і по�
слуг сторонніх організацій у розрахунку на 1 га
сільськогосподарських угідь на 1% відносно

середніх значень у вибірці виробництво вало�
вої продукції рослинництва на одиницю площі
збільшиться відповідно для кожної культури на
визначений показник.

Щодо оптимізації виробничої структури
сільськогосподарських підприємств, то вона
здійснювалася шляхом економіко�математич�
ного моделювання [2] за даними виробничо�
господарської діяльності фермерського госпо�
дарства (ФГ) "Широкоступ" Кагарлицького
району Київської області. Основними видами
діяльності цього господарства є вирощування
зернових і виробництво молока.

Площа сільськогосподарських угідь ФГ
"Широкоступ" становить 2796,0 га, в тому числі
ріллі — 2754,0 га, середньорічна чисельність
працівників складає 64 особи, з яких 44 зайня�
то в галузі рослинництва, а 20� у тваринництві.
У 2014 р. тут було вироблено 20254,2 тис. грн.
валової продукції сільського господарства,
одержано 3535,9 тис. грн. прибутку, а рівень
рентабельності господарської діяльності склав
17,6 %, у тому числі по рослинництву — 18,1%.
Як видно з наведених даних, господарювання
даного економічного суб'єкта є рентабельним,
але для підвищення його конкурентоспромож�
ності на ринку продукції рослинництва, по�
трібною є низка організаційно�економічних
заходів щодо оптимізації виробничої структу�
ри цього фермерського господарства.

Основними змінними у моделі оптимізації
виробничої структури фермерського господар�
ства є: площі сільськогосподарських культур за
різним призначенням використання продукції;
площі природних кормових угідь; поголів'я тва�
рин за певними їх видами; потреба в додатко�
вих обсягах добрив, трудових, кормових, зе�
мельних та інших ресурсах, необхідних для ус�
пішної діяльності підприємства; показники об�
сягів виробництва валової та товарної про�
дукції (грошові надходження) та витрат на їх
одержання.

Область допустимих розв'язків задачі опти�
мізації виробничої структури сільськогоспо�
дарського підприємства обмежена умовами, а
саме: з використання сільськогосподарських
угідь; вимог дотримання сівозмін; з викорис�
тання трудових ресурсів та основних засобів
виробництва; з виробництва та використання
кормів з можливістю їх купівлі в підприємстві
та іншими умовами. В економіко�математичній
моделі задачі передбачені умови з гарантова�
них обсягів виробництва та реалізації сільсько�
господарської продукції.

У моделі представлена група умов, що виз�
начає показники ефективності використання
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земель, зокрема вартість валової та товарної
продукції, трудові і грошові витрати на її ви�
робництво тощо.

Оптимізацію використання сільськогоспо�
дарських угідь в підприємстві можна проводи�
ти за декількома критеріями, основними із яких
є: обсяг виробництва валової або товарної про�
дукції та чистий прибуток [2—5].

Для запису економіко�математичної моделі
оптимізації використання земельних ресурсів
були прийняті такі позначення: Zmax — макси�
мальна величина чистого прибутку, одержано�
го підприємством; k — індекс виду ресурсу,
продукції, економічних показників та ін.; K1 —
множина обмежень з використання сільсько�
господарських угідь; K2 — множина обмежень
з виконання вимог сівозмін; K3 — множина об�
межень по кормових ресурсах; K4 — множина
обмежень з використання ресурсів (крім
кормів); K5 — множина обмежень по фінансо�
вих ресурсах; K6 — множина обмежень з вироб�
ництва продукції; K7 — множина обмежень з
визначення економічних показників; l — індекс
галузей в підприємстві; L — множина галузей
в підприємстві; L1 — множина галузей рослин�
ництва; L2 — множина галузей тваринництва;
L3 — множина сільськогосподарських культур,
що відносяться до певної групи (зернові,
технічні, кормові тощо); Bk — наявні площі
сільськогосподарських угідь k�го виду в
підприємстві; Рk — максимальна площа певної
групи культур у сівозміні або у посівній площі
підприємства; Dk — наявність ресурсів в
підприємстві з урахуванням залучення їх зі сто�
рони; Wk — можлива річна величина викорис�
тання грошових коштів в підприємстві;  —
річна ставка по кредитах, долі; dkl — річна по�
треба k�го виду корму або поживних речовин
на одну голову тварини l�го виду; vkl — вихід k�
ого виду корму або поживних речовин з одно�
го гектара посіву l�го виду культури (галузі);
akl — затрати k�го виду ресурсу (крім кормів і
фінансових ресурсів) на одиницю розміру l�го
виду галузі; wkl — витрати грошових коштів на
одиницю розміру l�го виду галузі або вартість
одиниці виміру k�го залученого ресурсу; xl —
шукана величина l�го виду галузі (площа посіву,
поголів'я тварин); хв — величина грошових над�
ходжень від реалізованої продукції; хс — вели�
чина повної собівартості реалізованої про�
дукції; хкр — величина одержаних кредитів; хк

ор

— величина земельних угідь, що може бути за�
лучена шляхом оренди земельних паїв; хк

з —
величина к�го виду ресурсу, що може бути за�
куплена або залучена в підприємство зі сторо�
ни.

Обов'язковою умовою ефективного вико�
ристання земельних угідь в підприємстві як гос�
подарюючому суб'єкті є виробництво про�
дукції, яка має попит на ринку та одержання
від її реалізації максимального чистого прибут�
ку (формула (8)):

Zmax = – – (8).
Величина чистого прибутку в підприємстві

визначається як різниця величини виручки і
величини повної собівартості реалізованої про�
дукції та витрат на виплату відсотків по креди�
тах.

Для отримання прийнятних результатів
розв'язку задачі оптимізації використання зе�
мельних угідь в підприємстві на цільову функ�
цію накладені наступні обмеження.

1. Обмеження з використання сільськогос�
подарських угідь. Умови цієї групи відобража�
ють баланс використання земельних угідь
(рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насад�
ження тощо) з їх наявністю в підприємстві з
урахуванням можливості їх збільшення за ра�
хунок оренди земельних паїв.

op
kkl

Ll
xBx

1

, (k Є K1) (9).

2. Обмеження з дотримання вимог сівозмін.
Умови цієї групи вводять у відповідності з ви�
могами зональної системи землеробства з ме�
тою підвищення ефективності використання
ріллі, захисту її від ерозії тощо. Тут також вво�
дяться обмеження по граничній питомій вазі
зернових, технічних та інших культур у
сівозміні чи ріллі.

kl
Ll

x
3

, (k Є K2) (10).

4. Обмеження з виробництва та використан�
ня кормів. Умови цієї групи передбачають
відображають кормовий баланс як по групах
кормів, так і по основних видах поживних ре�
човин.

l
Lj

kll
Lj

kl xdxv
21

, (k Є K3) (11).

5. Обмеження з використання ресурсів
(крім кормів та фінансових ресурсів). Умови
цієї групи передбачають, що використання ре�
сурсів у виробничій діяльності підприємства не
повинно перевищувати їх наявність з урахуван�
ням можливого їх залучення зі сторони чи
купівлі.

kl
Ll

kl Dxa , (k Є K4) (12).

6. Обмеження з використання фінансових
ресурсів. Підприємство у своїй виробничій
діяльності не повинно використовувати більшу
суму коштів ніж є їх у наявності з урахуванням
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залучення позичкових коштів.

kkll
Ll

kl Wxwxw , (k Є K5) (13).

7. Обмеження на гарантовані обсяги вироб�
ництва та реалізації продукції.

kl
Ll

kl Rxh , (k Є K6) (14).

6. Умови з визначення окремих економічних
показників по підприємству. Вони допомагають
визначити величину виробничих витрат за їх
елементами, вартість валової та товарної про�
дукції, величину прибутку тощо.

kl
Ll

kl xxb , (k Є K7) (15).

7. Умова невід'ємності змінних:
xl >0;  >0;  > 0;  > 0;  > 0;  > 0 (16).
Розроблена економіко�математична модель

оптимізації виробничої структури підприєм�
ства як умова підвищення конкурентоспро�

можності продукції рослинництва
була апробована на матеріалах ФГ
"Широкоступ" Кагарлицького рай�
ону Київської області на 2018 р.
Реалізація моделі проводилась на
персональному комп'ютері з вико�
ристанням засобів пакету приклад�
них програм Excel.

У процесі досліджень розра�
хунки здійснювалися за шістьма
варіантами, які відображають різні

сценарії розвитку фермерського господарства.
І варіант. Оптимізація виробничої струк�

тури підприємства здійснювалась за умови,
що фермерське господарство в перспективі
буде мати існуючу спеціалізацію та планові
показники урожайності сільськогоспо�
дарських культур і продуктивності тварин.
Передбачається також, що підприємство
зможе залучити і використати у плановому
році не більше 42,0 млн грн. коштів. Ці по�
казники є базовими для розрахунків ІІ—V
варіантів.

ІІ варіант. Визначається виробнича струк�
тура фермерського господарства за умов І ва�
ріанту та при можливості одержання коротко�
строкового кредиту у сумі 2,0 млн грн. під 20%
річних.

ІІІ варіант. Оптимізація виробничої струк�
тури фермерського господарства здійснюва�

 2014 . 
 

   
    

 
   V V V  

, . 84,0 84 84 84 100 0 0
 , . 222,0 221 221 221 102 0 0 

, . 781,0 781 781 0 0 0 0
, . 37 37 37 0 0 0 0

Таблиця 1. Поголів'я тварин у ФГ "Широкоступ"
Кагарлицького району Київської області, гол.

Джерело: власні розрахунки автора.

 2014 . 
 

   
     

   V V V  
 410,0 495,7 495,7 495,7 495,7 550,8 550,8 

 10,0 0 0 0 0 0 0 
  235,0 228,5 332,6 364,8 447,2 184,2 427,6 

 540,0 550,8 550,8 550,8 550,8 688,5 688,5 
 10 10 10 10 10 10 10 
 10,0 10 10 91,8 10 293,3 49,9 

 10,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 
 448,0 454,4 454,4 454,4 454,4 468,2 468,2 

 550,0 550,8 550,8 550,8 550,8 550,8 550,8 
 0,0 0 0 0 0 0 0 
  30,0 30,1 30,1 4,1 7,5 0 0 

   104,0 66,2 66,2 64,7 105 0 0 
    50,0 32,6 20,7 15,6 0 0 0 
    70,0 4,7 0 45,8 11,3 0 0 
    82,0 49 0 45,8 0 0 0 
     168,0 33 30,9 15,9 0 0 0 

    0,0 165,2 36,5 0 51 0 0 
    0,0 0 34,7 0 47,2 0 0 
     27,0 53,8 113 33,9 0 0 0 
    0,0 11 9,2 1,7 4,9 0 0 

 ,  2754,0 2754,0 2754,0 2754,0 2754,0 2754,0 2754,0 
, . 84,0 84 84 84 100 0 0 

 , . 222,0 221 221 221 102 0 0 
, . 781,0 781 781 0 0 0 0 

, . 37 37 37 0 0 0 0 

Таблиця 2. Посівні площі сільськогосподарських культур та поголів'я
тварин у ФГ "Широкоступ" Кагарлицького району Київської області на перспективу

Джерело: власні розрахунки автора.
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лась за умов І варіанту та при ліквідації галузі
вівчарства і свинарства.

ІV варіант. Визначається виробнича струк�
тура підприємства за умов ІІІ варіанту та при
реконструкції молочно�товарної ферми з об�
ладнанням доїльної зали та переводу тварин на
однотипний раціон годівлі. При цьому річна
планова продуктивність корів має досягти 8000
кг. Для реконструкції ферми передбачається
одержання кредитів у сумі 12,41 млн грн. під
20% річних.

V варіант. Визначається виробнича струк�
тура фермерського господарства за умови І
варіанту та при ліквідації галузі тваринництва
(вівчарства, свинарства і скотарства) і зосеред�
женні виробничої діяльності лише на галузі
рослинництва.

VІ варіант. Визначається виробнича струк�
тура фермерського господарства за умови І
варіанту та можливості одержання короткос�
трокового кредиту у сумі 2,0 млн грн. під 20%
річних.

Результати розрахунків за шістьма варіан�
тами дозволяють виявити оптимальну виробни�
чу структуру фермерського господарства як
типового сільськогосподарського підприєм�

ства лісостепової зони Київської області для
підвищення конкурентоспроможності про�
дукції рослинництва (табл. 1, 2, 3).

Розрахунки за першим варіантом показали,
що при досягненні запланованих показників
урожайності сільськогосподарських культур,
продуктивності тварин та оптимізації структу�
ри посівних площ і раціонів годівлі худоби мож�
ливо вдосконалити виробничу структуру
підприємства, збільшити при цьому обсяги ви�
робництва і реалізації продукції й одержати
додатково 11064,5 тис. грн. прибутку порівня�
но з 2014 р. Рівень рентабельності діяльності
фермерського господарства "Широкоступ"
може зрости з 17,6 до 32,1%.

Розрахунки за другим варіантом свідчать,
якщо фермерське господарство одержить кре�
дити під 20% річних, не змінюючи посівні площі,
при цьому передбачається повноцінне внесен�
ня всіх видів добрив та засобів захисту рослин,
покращення заходів обробітку задля отриман�
ня вищого врожаю основних видів сільськогос�
подарських культур.

За третім варіантом розрахунків передбача�
лася відмова від виробництва збиткової про�
дукції вівчарства і свинарства, що дає мож�

 2014 . 
 

   
     

   V V V  
 ,     

 8509,6 10228,3 10795,2 11066,1 11418,7 12082,2 13121,9 
  1798,8 2057,9 2057,9 2057,9 2057,9 2120,3 2120,3 
  1375,0 1627,3 1627,3 1627,3 1627,3 1627,3 1627,3 
  0,0 0,0 0 0 0 0 0 
 484 532,3 532,3 532,3 800 0 0 

'  (  )  70,85 127,1 127,1 32,7 27,1 0 0 
     

 2010 ., . . 20254,2 24615,4 25098,4 24085,3 24933,9 23801,1 24105,2 

 . .  1  .- . , . 7244,0 8803,8 8976,6 8614,2 8917,7 8512,6 8621,3 
 ,   

 , . 67 56 55 40 42 18 19 

    
, . . . 1434,0 2193,4 2281,2 2316,8 2359,4 2476,8 2549,8 

  ,  
 . . 20142,1 42000,0 42000 42000 42000 42000 42000 

 , . . 0,0 0,0 1118,1 0 12410,2 0 2000 
 ,    

 7050,3 8346,2 8861 9680,2 9910,4 10738,6 11685,2 
  1769,9 1967,0 1967,0 1967,0 1967,0 2026,6 2026,6 
  1237,5 1464,6 1464,6 1464,6 1464,6 1464,6 1464,6 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 330,5 495,0 495,0 495,0 760,0 0,0 0,0 

'  (  )  60,0 45,9 45,9 37,9 27,7 0,0 0,0 
, . . 23640,8 60138,5 61775,6 61844,0 63813,6 61952,5 64590,4 

   
 , . . 20104,9 45538,1 46836,6 46213,2 47346,5 45748,3 47743,5 

, . . 3535,9 14600,4 14715,3 15630,8 16257,1 16204,2 16446,9 
 . .     3432,3 14348,8 14687,4 15243,9 15396,7 16204,2 16846,9 

 , % 17,6 32,1 31,4 33,8 29,5 35,4 34,4 
 . .     18,1 36,91 36,56 35,97 35,95 35,42 35,29 

Таблиця 3. Основні показники виробництва та економічної ефективності діяльності
у ФГ "Широкоступ" Кагарлицького району Київської області на перспективу

Джерело: власні розрахунки автора.
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ливість збільшити прибуток фермерського гос�
подарства "Широкоступ" на 915,5 тис. грн.

Розрахунки за четвертим варіантом засв�
ідчили, що підвищення ефективності конку�
рентоспроможності підприємства тісно по�
в'язано з підвищенням продуктивності
сільськогосподарських угідь і тварин. Тому
при реконструкції молочно�товарної ферми
з обладнанням доїльної зали та переводу тва�
рин на однотипний раціон годівлі при річній
плановій продуктивність корів 8000 кг мож�
на збільшити загальну величину прибутку на
626,3 тис. грн.

Здійснені за п'ятим варіантом розрахунки
показали, що при ліквідації галузі тваринницт�
ва (вівчарства, свинарства і скотарства) і зосе�
редженні виробничої діяльності лише на виро�
щуванні рослинницької продукції загальна ве�
личина прибутку збільшиться на 537,4 тис. грн.
при деякому зменшенні (на 3,3%) вартості ва�
лової продукції в розрахунку на 1 га сільсько�
господарських угідь.

Розрахунки за шостим варіантом свідчать,
якщо ФГ "Широкоступ" одержить кредити під
20% річних, то економічно доцільно не зміню�
ючи загальну посівну площу збільшити посіви
високоприбуткової продукції рослинництва
(зерна озимої пшениці, ярого ячменя та куку�
рудзи).

ВИСНОВКИ
У результаті проведених досліджень вияв�

лено резерви раціонального використання ви�
робничих ресурсів сільськогосподарських
підприємств регіону (земельних, трудових, ма�
теріально�технічних тощо). Встановлено, що
підвищення рівня дохідності агровиробників
можливе за умови оптимізації їх виробничої
структури на основі економіко�математично�
го моделювання для ефективного господарю�
вання, що дасть змогу підвищити конкурентос�
проможність їх продукції на вітчизняному рин�
ку рослинництва. Реалізація розробленої еко�
номіко�математичної моделі на практиці спри�
ятиме підвищенню рівня прибутковості ФГ
"Широкоступ" за умови застосування обгрун�
тованих стратегій його економічного розвит�
ку.
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