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У статті здійснено аналіз випливу рівня витрат на ефективність  

виробництва озимої пшениці. На підставі аналізу нелінійних залежностей  

встановлені  оптимальні  значення окремих показників  ефективності при  

виробництві  пшениці.  Зроблено  висновок  про  необхідність  підвищення  

рівня інтенсивності виробництва в першу чергу через оптимізую витрат 

та запровадження сучасних технологій  
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Постановка  проблеми.  При  визначенні  стратегії  розвитку 

національної  економіки  в  теперішній  час  особливе  місце  повинно 

відводитися  сільському  господарству.  Подібна  концептуальна  установка 

визначається  дією  ряду  чинників.  Безумовно,  велике  значення  має  та 

обставина,  що  на  відміну  від  інших  галузей  сфери  матеріального 

виробництва – металургії, машинобудування, будівництва, які  останніми 

роками  скорочують  обсяги  виробництва,  сільське  господарство  його 

нарощує,  забезпечуючи  позитивне  сальдо  у  зовнішньоекономічній 

діяльності  [1,  С.  10].  Подібне  становище  дає  підстави  для  того,  щоб 

розглядати галузь в якості локомотива розвитку національної економіки. 

Не можна не рахуватися також із тією обставиною, на  необхідність 

врахування якої вказував М. Драгоманов: «Вся практична мудрість людства 



може бути в тому, щоб побачити напрямок руху світового, його міру, закон і 

послужити тим рухом. Інакше той рух піде проти нас, роздавить нас» [2]. 

Щоб  послідовно,  із  високим  рівнем  ефективності  керувати  цим 

положенням, необхідно виявити основні тенденції,  притаманні світовому 

розвитку.  Так,  при  реалізації  цієї  принципової  установки  необхідно 

враховувати одне дуже важливе положення. Мається на увазі відповідь на 

питання,  що  являється  основною  рушійною  силою  розвитку  сільського 

господарства у світі?  Є підстави констатувати наявність однозначності  у 

відповідях  на  нього.  В  якості  першого  фактора  визначається  невпинне 

зростання  чисельності  населення,  хоча  у  віддаленій  перспективі 

передбачається  його  стабілізація.  Другий  фактор  теж  суттєвий,  який 

найбільш повно проявляється в Азії і Африці – різке зростання добробуту, 

що  обумовлює  збільшення  потреби  у  більш  якісних  і  більш  дорогих 

продуктах  харчування  [3].  Їх  сукупна  дія  обумовлює  різке  зростання 

потреби в продукції сільського господарства.

А  це,  в  свою  чергу,  обумовлює  необхідність  визначення 

потенціальних можливостей нарощування обсягів виробництва продукції 

сільського  господарства.  У  зв’язку  з  цим   висловлюється  думка: 

можливість  різних  країн  у  цьому  відношенні  принципово  відмінні.  Так 

вважається, що Західна Європа досягла свого потенціалу. В Америці така ж 

ситуація.  Суттєво зростання може досягти Україна  та ще декілька країн 

[Там само].  Аналогічної точки зору дотримується О.В. Шубравська,  яка, 

підкреслюючи, що поряд з Бразилією, Парагваєм, Російською Федерацією, 

Тайландом до числа таких країн відноситься також Україна [4].

Для  дослідження  такої  мети  необхідно  значно  підсилити  рівень 

інтенсивності виробництва. У зв’язку з цим особливого значення набуває 

здатність теорії давати відповідь на чисельні питання, які будуть виникати 

в процеси перебудови виробництва на  інтенсивних засадах. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  При  оцінці  стану 

розвитку теорії інтенсифікації в сільському господарстві  висловлюються 



різні  точки  зору.  Так,  на  думку  М.С.  Віткова,  питання  пов’язані  з 

інтенсифікацією сільськогосподарського  виробництва  його  динамікою та 

економічною сутністю нині все далі набувають дискусійного характеру [5].

В  значній  мірі  протилежну  позицію  в  цьому  питанні  займає 

російський дослідник проблем аграрної економіки І. Буздалов. Він вважає, 

що останнім часом проблема інтенсифікації  сільського господарства  яка 

знаходилася  в  1960-1970  рр.  в  центрі  гострої  дискусії,  майже зникла  із 

тематики наукових досліджень у галузі аграрних відносин і публікацій в 

економічних  виданнях  [6]  Таке  твердження  представляється  спірним  у 

крайньому разі стосовно ситуації в аграрній економічній науці України, а 

тим  більш  –  якщо  при  цьому  враховувати  навчальні  видання.  Це 

переконливо було показано М.І. Грицаєнко, яка, здійснивши узагальнення 

різних  підходів  до  визначення  сутності  інтенсифікації  сільського 

господарства,  зробила  висновок:  дотепер  маємо  велику  кількість 

різноманітних  підходів,  визначень,  думок  щодо  розуміння  сутності, 

показників  рівня  інтенсивності  і  ефективності  інтенсифікації.  Причому, 

підкреслює вона, багато проблем цього процесу ще не вирішено [7].

Формулювання  цілей  статті.  Виходячи  з  вище  викладеного, 

виникає потреба, по-перше, показати, як рівень інтенсивності виробництва 

пов’язаний з ефективністю, та за рахунок яких чинників відбувається його 

формування. . 

Виклад  основного  матеріалу  досліджень.  З  метою  оцінки 

ефективності  інтенсифікації  виробництва  здійснимо  аналіз  величини 

витрат на 1 га посівної площі пшениці (табл. 1). В даному випадку в першу 

чергу необхідно звернути увагу на залежність між величиною витрат та 

урожайністю.  Так,  в  групі  підприємств  з  рівнем  витрат  до  3000  грн/га 

урожайність дорівнювала 38,1 ц/га,  в групі підприємств з рівнем витрат 

5000,1-5500- 49,9 ц/га, а з рівнем витрат більше 8000 грн/га – 63,2 ц/га. 

Про не випадковість цих розбіжностей також свідчить аналіз з допомогою 



1.Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за рівнем витрат на 1 га посівної площі 

пшениці у 2014 році.
Групи Урож

айніс
ть, 

ц/га

Витрати на 1 
га, грн

Витрати насіння, 
на 1 га, грн

Витрати 
добрив на 1 

га, грн

Витрати на 
оплату 

праці на 1 
га, грн

Витрати на 
амортизацію 
на 1 га, грн

Прибуток 
на 1 га, грн

Рентабельність, 
%

до 3000 38,1 2666 339 310 194 210 2716 76,1

3000,1-3500 41,6 3287 442 561 224 291 2718 56,4

3500,1-4000 43,1 3771 366 574 252 302 2541 54,6

4000,1-4500 46,7 4238 473 750 312 324 1576 22,2

4500,1-5000 48,9 4706 470 900 274 330 2974 46,9

5000,1-5500 49,9 5276 441 979 322 480 2881 46,3



5500,1-6000 52,4 5717 528 1089 366 387 2890 42,2

6000,1-7000 54,9 6494 511 1252 383 517 1861 21,7

7000,1-8000 54,8 7511 603 1590 358 312 1487 18,0

більше 8000 63,2 9475 642 1843 478 691 1612 15,5

В середньому по 
області

49,6 5253 475 971 321 399 2331 34,3



t-критерію  Стьюдента  порівняння  середніх.  Даний  метод  дозволяє 

встановити  надійність  розбіжностей  між  середніми  в  групах.  В  даному 

випадку перевіримо надійність розбіжностей між величиною урожайності 

озимої пшениці в групі з рівнем витрат до 3000 грн/га та у підприємств з 

рівнем витрат більше 7000 грн/га  угідь до 100 га та більше 5000 га. Було 

встановлено,  що  величина  t-критерію  Стьюдента  в  обраних  групах 

дорівнювала  9,59,  що з рівнем вірогідності  (p)  0,0001 свідчить  про не 

випадковість розбіжностей між середніми величинами в обраних групах та 

майже повну відсутність імовірності помилки (рис. 1)

Рис.  1.   Діаграма  розмаху  величини  урожайності  за  величиною 

витрат  на  1  га  посівної  площі  пшениці   у  підприємствах  Харківської 

області у   2014 р.

Також необхідно звернути увагу, що майже всі статті витрат, які нами 

були  обрані  для  аналізу   рівня  інтенсивності  виробництва  мали  майже 

прямий  зв'язок  з  загальною  величиною  витрат.  Відносно  показників 

прибутку та рентабельності, то в даному випадку має місце чітке падіння 

величини цих показників в водночас зростанням рівня витрат (рис. 2). В 

даному випадку це є проявом закону спадної віддачи витрат.

Висновки.  Таким  чином  проведений  нами  аналіз  засвідчив,  по-

перше, що реальне зростання урожайності  пшениці напряму пов’язане з 

зростанням рівня інтенсивності. По-друге, суттєвою проблемою на цьому 

шляху є дія закону спадної віддачи, яка омежує як величину прибутку, так і 

рівень  рентабельності  при  виробництві  озимої  пшениці.  По-третє, 

подолання  дії  закону  спадної  віддачи  повинно  бути  пов’язано  з 

запровадженням сучасних технологій, які дозволяють мінімізувати витрати 

підприємств, водночас з зростанням  урожайності культур.
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