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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система господарювання в сучасних умо�

вах, яким властива динамічність, вимагає гнуч�
кості виробничих, організаційних технологій,
швидкого пристосування до змін умов внутрі�
шнього і зовнішнього середовища. Ті аграрні
формування, які зможуть пристосуватися до
змін вчасно, залишаться в економічному русі
вперед. Тому підвищення конкурентоздатності
аграрних формувань на основі процесу класте�
ризації через впровадження інноваційних тех�
нологій виробництва стає одним із основних
напрямів забезпечення ефективної господарсь�
кої діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами, пов'язаними з розвитком та
функціонуванням аграрних підприємств різних
форм господарювання на кластерній основі,
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ефективності використання матеріальних, тру�
дових та фінансових ресурсів у рослинництві
займаються багато вітчизняних та закордонних
вчених, зокрема: Месель�Веселяк В.Я., Зубець
М.В., Малік М.Й., Саблук П.Т., Войнаренко
М.П., Кропивко М.Ф., Ткаченко В.Г., Богачев
В.І., Портер М. та інші.

Разом з тим, ряд питань з підвищення кон�
курентноздатності аграрних формувань як по�
тенційних учасників науково�виробничого кла�
стеру залишаються недостатньо дослідженими
та розробленими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою представленого в статті досліджен�

ня є теоретичне обгрунтування і практична оц�
інка підвищення конкурентоздатності аграрних
підприємств завдяки ефективному використан�
ню ресурсів, які є в розпорядженні підприємств
на основі процесу кластеризації.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формат кластерного розвитку аграрних
формувань надає особливого характеру ана�
лізу існуючих у них проблем та розробці за�
ходів для їх вирішення. Різниця полягає в
тому, що підприємства, які займаються ви�
робництвом зерна та овочів, а також підприє�
мства із суміжних галузей — споживачі цієї
продукції (тваринництво, комбікормове, му�
комлинне, крупяне виробництво, елеваторне
господарство, овочесховища та ін.), які фун�
кціонують на одній території, розглядають�
ся не як автономні економічні суб'єкти (або
сукупності однорідних автономних економі�
чних суб'єктів, які утворюють ці галузі), а як
єдина багатомірна економічна система бага�
тофункціональної взаємодії — науково�ви�
робничий кластер. Тому необхідно розробля�
ти такі заходи щодо удосконалення розвит�
ку аграрних формувань, які підвищать їх кон�
курентоздатність та будуть сприяти їх по�
вноправній участі у кластерному утворенні.
Розвиток зернового та овочевого виробниц�
тва на основі кластеризації його суб'єктів об�
'єктивно визначає необхідність удосконален�
ня структури посівних площ як в аграрних
формуваннях, так і в регіоні в цілому. На дум�

ку професора Шапоренко О.І., зараз, з ура�
хуванням земельного фонду та соціально�
економічних умов, ефективно було б оптимі�
зувати структуру агроландшафту і в той же
час забезпечити стабільну продуктивність
грунтів зі збереженням їх родючості, а це
економічно обумовлюється оптимізацією
структури посівних площ, використанням
біоінноваційних продуктів (нових сортів та
видів добрив) [3, с. 288].

Раціональна організація виробництва
сільськогосподарських підприємств має над�
звичайно важливе значення сьогодні. Під час
кризи, коли відбувається скорочення вироб�
ництва, найбільш важливим стає знайти мож�
ливості і ресурси, які б відновили рівень і тем�
пи розвитку виробництва. Оцінивши ефек�
тивність своєї діяльності, сільськогосподарські
підприємства можуть вибрати економічно виг�
ідний напрям, який відповідає можливостям
підприємства і сформованим економічним умо�
вам. У зв'язку з цим особливе значення має оп�
тимізація виробничої структури підприємства.
Економіко�математична модель дає мож�
ливість визначити основні параметри розвит�
ку виробництва для поточного та перспектив�
ного планування, може використовуватися для
аналізу сформованої структури виробництва,
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Таблиця 1. Структура посівних площ у СТОВ "Мирна долина", 2010 р.

Джерело: власні розрахунки автора.



47
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2013

що дозволяє виявити більш доцільні шляхи
використання ресурсів і можливості збільшен�
ня обсягів виробництва продукції, спираючись
на фактичні дані за попередні роки.

Оптимізація проводилась на прикладі СТОВ
"Мирна долина" Краснодонського району Лу�
ганської області. За основу взята типова мо�
дель оптимізації виробничо�галузевої структу�
ри сільськогосподарського підприємства. Мо�
дель оптимізації виробничо�галузевої структу�
ри служить для визначення співвідношення між
галузями, які доцільно або необхідно розбудо�
вувати в даних господарствах й для розподілу
між цими галузями наявних у господарствах
земельних, трудових і матеріальних ресурсів із
метою одержання максимального ефекту. Мо�
дель передбачає находження максимального
значення функції:
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де Cj, Ck — коефіцієнти цільової функції за�
лежно від критерію оптимальності, розрахо�
вані на одиницю відповідної змінної;

xj — рослинництво (площа вирощуваних
сільськогосподарських культур);

xk — тваринництво (поголів'я тварин по ви�
дах). Критерієм оптимальності може служити
максимум будь�якого результативного показ�
ника (валова або товарна продукція, прибуток,
рентабельність).

Цільова функція находиться при наступних
обмеженнях.

Обмеження по площі визначає використан�
ня наявних земельних ресурсів, розмір ріллі,
природних угідь, пари, а також співвідношен�
ня між площами взаємозалежних культур:
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Обмеження по ресурсах визначає викорис�
тання наявних і придбаних ресурсів, розподіл
їх між галузями:
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 - - - - - - - - - 
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 50 18,7 94 1428 2670 1980 105,89 690 34,9 
 100 30,4 304 1714 5211 1798 59,15 3413 190 

           
 800 7,3 584 4404 3215 2038 279,15 1177 57,8 

 800 12,8 1024 4891 6260 1857,8 145,14 4402 237,0 
          

 10 140 140 821 11494 8100 57,86 3394 41,9 
 20 168 336 985 16548 7302 43,47 9246 126,6 

          
 140 100,2 1403 819 8206 9207 91,89 -1000,6 -11,0 

 169 134,3 2270 982 13188 8589 63,96 4599 53,55 

Таблиця 2. Економічна ефективність впровадження оптимізованої структури
посівних площ у СТОВ "Мирна долина"

Джерело: власні розрахунки автора.
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де aij — витрати ресурсів i�го виду на 1 га j�й
культури, aik — витрати ресурсів i�го виду на 1
гол k�го виду тварин.

Обмеження по кормах визначає виробниц�
тво кормів не менше потреби тваринництва в
кормах, по забезпеченню потреби тварин в еле�
ментах живлення, по балансу груп кормів, за
часом вступу зелених кормів:
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j
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(4),

де vij — вихід i�ої поживної речовини с 1 га
j�ої культури, bi — потреба тваринництва в i�
ой поживній речовині.

Обмеження по виробництву, визначає ви�
робництво основних видів продукції не менше
заданих об'ємів [4, с. 221].

Розв'язок моделі проводився в середовищі
MS Excel з використанням надбудови "Пошук
рішення". Результати розв'язку наведені в таб�
лиці 1.

У СТОВ "Мирна долина" зерно�овочевого,
м'ясо�молочного напряму у структурі посівних
площ передбачається незначне збільшення зер�
нових культур у цілому на 30 гектарів, або 0,9%.

Таблиця 3. Економічна ефективність вирощування овочів при крапельному зрощенні у СТОВ
"Мирна долина"

Джерело: власні розрахунки автора.

Таблиця 4. Економічна ефективність впровадження нового сорту цибулі
у СТОВ "Мирна долина" при крапельному зрощенні

Джерело: власні розрахунки автора.
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Але в розрізі культур передбачається скоро�
чення посівів жита з 240 до 50 гектарів та
збільшення посівів озимої пшениці на 100 гек�
тарів (3,1%), гороху на 50 гектарів (1,5%), греч�
ки на 20 гектарів (0,7%) та кукурудзи на зерно
на 50 гектарів (1,5%).

Економічна ефективність впровадження оп�
тимізованої структури посівних площ у СТОВ
"Мирна долина" Краснодонського району Лу�
ганської області показана в таблиці 2.

Наші розрахунки економічної ефективності
впровадження оптимізованої структури по�
сівних площ у СТОВ "Мирна долина" показу�
ють, що запропонована оптимізація дає змогу
значно покращити в даному аграрному підпри�
ємстві такий показник, як собівартість. Це дало
можливість практично по кожній сільсько�
господарській культурі, яка вирощується в гос�
подарстві, збільшити чистий дохід і рівень рен�
табельності в 2—3 і більше рази.

Одним із ефективних чинників збільшення
врожайності, а також підвищення економіч�
ної ефективності вирощування сільськогос�
подарських культур є зрощення. Проте
традиційне зрощення має ряд недоліків, до
яких можна віднести велике витрачання води,
що призводить до збільшення витрат, а також
має ряд екологічних проблем, серед яких за�
соленість грунтів, водна ерозія та інші. На
сьогоднішній день серед інновацій, особливо
в овочівництві, при якому ці недоліки не
тільки ліквідуються, а й значно підвищується
врожайність і в цілому економічна ефек�
тивність виробництва овочів, є крапельне
зрощення.

Аналіз таблиці 3 показує, що в середньому
за 3 роки проведення дослідження, при кра�
пельному зрощенні врожайність овочів підви�
щується на 166,3 ц/га, при цьому виробничі вит�
рати збільшуються з 7972 до 9265,7 грн./га, або
на 16,2%. Проте вартість прибавки врожаю не

тільки покриває витрати, а й значно підвищує
чистий дохід, який збільшився з 41616 до
68925,5 грн/га, при цьому собівартість змен�
шується з 27,66 до 20,39 грн./ц, а рівень рента�
бельності підвищився з 522,0 до 743,9%.

Значне підвищення рівня рентабельності ви�
робництва овочів при крапельному зрощенні
дає змогу не тільки покрити витрати на його
впровадження, а й вести розширене відтворен�
ня і таким чином підвищувати конкурентноз�
датність аграрного підприємства.

Однак при впровадженні крапельного зро�
щення аграрне підприємство стикається з ба�
гатьма проблемами, серед яких значне місце
займає відсутність повної інформації про його
ефективне використання. Також при крапель�
ному зрощенні потрібні нові види мінеральних
та мікродобрив та рекомендації про їх викори�
стання; на високому рівні потрібен захист рос�
лин та інше. На наш погляд, аграрні формуван�
ня у складі науково�виробничого кластеру бу�
дуть мати повну інформацію по закупкам не�
обхідних матеріально�технічних засобів та ре�
комендації по ефективному їх використанню,
а також інноваційні підходи по цьому та іншим
питанням.

Наприклад, представляє науковий та прак�
тичний інтерес впровадження нових сортів ок�
ремих овочевих культур. У таблиці 4 наведена
економічна ефективність впровадження ново�
го сорту цибулі у СТОВ "Мирна долина" при
крапельному зрощенні.

Аналіз таблиці 4 переконливо доказує про
високий економічний ефект від впровадження
нового сорту цибулі інтенсивного типу Ікарус,
який на фактори інтенсифікації реагує різким
збільшенням врожайності, яка зростає з 462,4
до 631,3 ц/га, або на 168,9 ц/га. Це забезпечує
збільшення чистого доходу з 83296 до 116622
грн/га, або на 33326 грн/га (40%). Собівартість
1 центнера овочів зменшується з 19,86 до 15,27

Таблиця 5. Економічна ефективність застосування біогумусу
при сівбі озимої пшениці (сорт Пошана) у ННВАК "Колос" (середнє за 2009—2011 рр.)

Джерело: власні розрахунки автора.
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грн/ц, а рівень рентабельності збільшується з
906,9 до 1210%

Отже, наші дослідження показали, що
одним із шляхів підвищення конкурентоз�
датності СТОВ "Мирна долина" при вироб�
ництві овочів є впровадження у виробницт�
во нових сортів та їх вирощування при кра�
пельному зрощенні. Якщо аграрне форму�
вання буде у складі науково�виробничого
кластеру, воно буде в більшій мірі мати
вільний доступ до сучасних технологій ви�
рощування сільськогосподарських культур,
а також інноваційних підходів по іншим пи�
танням, і тим самим зможе підвищувати свою
конкурентноздатність.

Світовий досвід показує, що такий економ�
ічний інструмент, як кластеризація, дає змогу
стимулювати впровадження екологічних тех�
нологій, захисту земельних угідь, створення

ринку екологічно чистої сільськогосподарської
продукції, а також гарантуватиме екологічну
безпеку регіону. Нині є унікальна можливість
налагодити виробництво еко�продукції завдя�
ки кластерному механізму взаємодії аграрних
підприємств.

Цей механізм буде представляти систему
багатомірно взаємопов'язаних форм орган�
ізацій — господарські товариства, фер�
мерські господарства, різного роду агро�
фірми та інші агроформування, переробні
підприємства, — інтегрованих з метою одно�
часного та взаємопов'язаного рішення задач
захисту навколишнього середовища і задач
виробництва, тобто екологічного виробниц�
тва екологічно чистої продукції на основі
інноваційних технологій, для перетворення
відходів у ресурси розвитку сільського гос�
подарства.

Рис. 1. Модель використання мінімальних ресурсів аграрними підприємствами,
як потенційних учасників науковоGвиробничого кластеру,

для отримання максимального ефекту

Джерело: розроблено автором.

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

  /  
;  

  
 

 
   – 

 

-  
; 

-  
   

-  -
   
   

 \  
 

-   
/   

   
 

 
 
 

 -
  
 -

 

 
  

 



51
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2013

Технології, а саме та передусім інноваційні
технології, представляють собою "ядро" нау�
ково�виробничого кластеру, які поряд з орга�
нізаційно�економічними заходами інтегрують
різні форми організації у цілісну систему нау�
ково�виробничого кластера.

Наприклад у науково�виробничому клас�
тері з мінімізацієй ризиків передбачається
впровадження у сільгоспвиробництво такого
інноваційного продукту, як біологічно активні
гуміномісткі добрива (біогумус), які вироблені
шляхом мікробіологічної ферментації та вер�
микомпостування органічних відходів тварин�
ництва.

У навчальному науково�виробничому ком�
плексі "Колос" Луганського національного аг�
рарного університету нами проведені досліди
з вивчення економічної ефективності застосу�
вання нового виду органічного добрива — біо�
гумусу в порівнянні з іншими добривами, які ви�
робляються в лабораторії ЛНАУ.

Розрахунки економічної ефективності зас�
тосування різних видів добрив (табл. 5) пока�
зують, що застосування біогумусу вигідно не
тільки з екологічної, а й з економічної точки
зору. Прибавка врожаю складає 9,1 ц/га. Ви�
робничі витрати при використанні біогумусу
складають 1581 грн./га, при застосуванні амі�
ачної селітри — 1592 грн/га, але вартість при�
бавки врожаю в 2,52 рази більше, ніж при ви�
користанні аміачної селітри. Чистий дохід —
3941 грн/га, що значно більше ніж при викори�
станні інших видів добрив, рівень рентабель�
ності складає 250%, або на гривню витрат на
один гектар одержано 2,5 гривні прибутку.

Крім того, екологізоване рослинництво має
багато переваг над хімічним, оскільки воно є
безпечним як для природи, так і для самої лю�
дини. А зниження врожайності біологічних ак�
тивів при екологізованому рослинництві мож�
на компенсувати за рахунок ціни на "еко" про�
дукцію, оскільки на світовому ринку вона в
1,5—2 рази дорожча, ніж традиційна.

Впровадження біологічних систем і техно�
логій вирощування сільськогосподарських
культур потребує досить значних витрат гро�
шових ресурсів. Оскільки самотужки сільсько�
господарський товаровиробник не в змозі за�
безпечити належний рівень розвитку біологіч�
ного рослинництва, саме участь агропідприєм�
ства у виробничо�екологічному кластері дає
йому таку можливість.

Отже, на підставі проведених нами дослід�
жень можна зробити висновки, що в науково�
виробничому кластері складаються умови, зав�
дяки екологічної синергії, не тільки для підви�

щення конкурентоздатності аграрних підпри�
ємств, а і для формування концепції розвитку
регіонального ринку екологічно чистих про�
дуктів харчування, вирішення екологічних про�
блем сільського господарства.

На рис. 1 схематично представлені запро�
поновані нами заходи у вигляді моделі викори�
стання мінімальних ресурсів аграрними під�
приємствами як потенційних учасників науко�
во�виробничого кластеру, для підвищення їх
конкурентоздатності.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, на основі кластерного підхо�

ду можливо підвищити конкурентоздатність
аграрних підприємств шляхом використання
таких системоутворюючих факторів, як удос�
коналення структури виробництва продукції
рослинництва, зниження хіміко�техногенного
навантаження на екоценози, зростання їх адап�
тивних властивостей, використання нових
сортів рослин і технологій їх вирощування в
аграрних формуваннях різних організаційно�
правових форм господарювання та спеціалі�
зації, що забезпечить найвищу окупність ре�
сурсів та створить основу для забезпечення
області продовольчим зерном, відновлення і
розвитку тваринництва, збільшення виробниц�
тва гречки, вівса та овочів, а також вирішення
екологічних проблем у сільському господарстві
регіону.

Подальші дослідження з даної проблемати�
ки повинні бути направлені на розробку за�
ходів, які б показали сільгоспвиробникам ви�
годи від участі у складі об'єднання кластерно�
го типу, що в свою чергу, зумовить від них іні�
ціативу зі створення кластерних структур зав�
дяки науковим розробкам вітчизняних вчених
на основі світового досвіду.
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