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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИТРАТ У 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

111 н і ии значенні стратегії розвитку на ціональної економіки в теперішній 
рИіГніиве місце повинно відводитися сільському господарству. Подібна 

міуїшьна установка визначається дією ряду чинників. Безумовно, велике 
*̂ ||м має та обставина, що на відміну від інших галузей сфери 
ІН 'і м і о і о  виробництва -  металургії, машинобудування, будівництва, які 

■ ііім іі роками скорочують обсяги виробництва, сільське господарство його 
чибезпечуючн позитивне сальдо у зовнішньоекономічній діяльності 

І ІІи ііііно становище дає підстави для того, щоб розглядати галузь в якості 
розвитку національної економіки.

Г  ( і |>нтсгією розвитку аграрного сектору економіки України на період до 
HftOky передбачається значне нарощування обсягів виробництва головних 
В »І и сі.когосподарських культур, зокрема зерна у 1,4 рази. Це можливе 
В  ИИ шляху подальшої інтенсифікації його виробництва. Відтак, виникають 

ЦИМ« підносно її економічної ефективності та можливих меж зростання в 
■Лему економічному механізмі.

Ніі мідомо, у 1766 р. Тюрго оприлюднив працю «Роздуми про створення і 
ШІН бшатства», в якій вперше була сформована ідея про дію закону

В)|НІ піддані витрат у сільському господарстві, який пов'язаний з
ІЯИ к іннім закономірностей у зміні співвідношення між витратами, що 
■tyHii.. і результатами виробництва.

І  пчіерішній час отримує визнання положення, згідно з яким закон
І)Н<І /(охідності особливо рельєфно проявляється саме в сільському
ЙМ4|" І'НІ. Такої думки, зокрема, дотримується В.Г. Андрійчук [2]. Але 
ЦИіінмк'ііня понять «спадна родючість ґрунтів» і «спадна дохідність» ним 
|ИІ<ін;шеться. Тому нами було поставлено за мету на прикладі всіх 
жкііиніодарських підприємств України з ’ясувати, як рівень витрат
і» « ..... урожайність та ефективність виробництва зернових культур.

І !<• рис. 1 наведено залежність між величиною витрат та урожайністю 
Ш ц  культур по всій сукупності підприємств (7917 одиниць). Рівняння 
ІИ  диполі чітко дає можливість зрозуміти загальну тенденцію до прямої 
)$Ині п між наведеними показниками. В той же саме час, якщо звернутись 
|^<і>*іііісп між величиною прибутку на 1 га посівної площі та витратами на 

•н ипіи залежність характеризується зворотнім зв’язок (рис. 2). В даному 
4»t ми маємо класичний прояв закону спадної віддачі, сформульованого
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Рис. 1. Залежність між величиною витрат та 
урожайністю зернових і зернобобових культур в Україні 

у 2013 році

Рис. 2. Залежність між вели'ЗДІї'Зю витрат та величиною 
прибутку на 1 га зернових і зернобобових культур в 

Україні у 2013 році
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