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Ушкаленко І.М., к.е.н., доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Сільськогосподарське підприємство є складною соціально-економічною системою, що 

включає в себе взаємозв’язані функціональну (технологічну, економічну, соціальну) і 

організаційну (бригади, ферми, відділення) підсистеми. Виходячи з таких позицій, потрібно 

виділяти фактори, що визначають оптимальну структуру і розміри виробництва 

сільськогосподарських підприємств. Серед чинників, що визначають відношення до 

середовища виробництва, потрібно виділити фактори зовнішнього і внутрішнього 

середовищ. Основні перешкоди розвитку виробництва сільськогосподарських підприємств, 

як правило, виникають у сфері їх власної діяльності та містять внутрішні розбіжності і 

протиріччя щодо визначення цілей підприємств, засобів їх досягнення, необхідних 

ресурсів, методів організації діяльності для досягнення цілей. Основну масу товарної 

продукції на ринки, як правило, постачають великі сільськогосподарські підприємства 

(багатопрофільні підприємства зернового, тваринницького і плодоовочевого напрямків). 

Проте поряд з ними можуть достатньо успішно функціонувати малі фірми (наприклад, 

майстерні з ремонту сільськогосподарських машин і механізмів, що належать великим 

фірмам).  В сучасному розумінні технологія - це поєднання кваліфікованих навиків, 

обладнання, інфраструктури, інструментів і відповідних технічних знань, необхідних для 

здійснення бажаних перетворень в матеріалах, інформації, людях. Від вибору конкретної 

технології, що відповідає цілям, задачам залежить оптимальність структури виробництва і 

розмірів сільськогосподарських підприємств.  

Оптимальна структура виробництва в сучасних умовах залежить від участі екологічних 

факторів у процесі виробництва. Серед таких факторів можна виділити екологічно активні 

(фактори інтенсифікації) і екологічно нейтральні (екстенсивні фактори) (рис.1.). 

 
Рис. 1. «Схема екологічних факторів» 

Підвищенню урожайності в значній мірі сприяє впровадження у виробництво нових 



високоврожайних, стійких до несприятливих кліматичних умов сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур, боротьба з шкідниками, хворобами. Значну роль в 

оптимізації результату відіграють витрати, які виникають як наслідок недосконалості 

збиральної техніки, несвоєчасності проведення відповідних робіт тощо. 

Організаційно-економічні фактори оптимальної структури і розмірів виробництва 

сільськогосподарських підприємств тісно взаємопов’язані з технологічними і при 

опосередкованому використанні відкривають значні перспективи в розвитку виробництва.  

При формуванні оптимальної структури виробництва і розмірів сільськогосподарських 

підприємств необхідний системний підхід, який охоплює біологічні, технічні, економічні, 

організаційні, технологічні аспекти для конкретних метеорологічних умов місця і часу, 

використовуючи при цьому вказані вище інтенсивні та екстенсивні фактори і враховуючи 

всю складність і багатогранність сільськогосподарського виробництва. Для детальнішого 

економічного аналізу доцільно виділити фактори сільськогосподарського виробництва за 

характером впливу на результати діяльності підприємств, що дозволить визначити 

найбільш ймовірні наслідки впливу кожного фактору вже в межах тієї чи іншої групи. За 

характером впливу на показники сільськогосподарського виробництва фактори можна 

розділити на дві групи: I) фактори, що позитивно впливають на показники виробництва 

(сприятливі); II) фактори, що здійснюють негативний вплив на показники виробництва 

(несприятливі). 

Характер впливу кожного фактору на процес виробництва, його значення при зміні 

результатів діяльності сільськогосподарських підприємств і відповідно належність до груп 

I, II залежать від конкретних умов та організації виробництва, технологій, що 

застосовуються у виробничих процесах. Проте існують також загальні тенденції, які 

визначають взаємодію різних факторів та формують їх вплив на процес виробництва. Їх 

потрібно враховувати при прийнятті конкретних управлінських, організаційно-

технологічних рішень, при цьому враховуючи їх різноплановість. Принцип мінімуму вказує 

на те, що рівень розвитку кожного процесу визначається умовами (факторами), які є 

мінімальними для виробництва. Тому без вирішення кадрової проблеми результативність 

будь-яких виробничих процесів буде далекою від оптимальної. Принцип оптимальності 

полягає в тому, що оптимальній структурі виробництва повинно відповідати оптимальне 

поєднання обсягів обумовлюючих факторів. Таке поєднання залежить від умов і організації 

виробництва та визначається для кожного господарства зокрема і для регіону в цілому. 

Таким чином, оптимізація структури і розмірів виробництва сільськогосподарських 

підприємств є складною, багатогранною задачею, що відображає вплив різних умов. Для 

виявлення факторів, що впливають на оптимізацію структури і розмірів виробництва 

сільськогосподарських підприємств, визначення кількісної і якісної їх характеристик, 

здійснення прогнозування їх розвитку доцільно застосовувати системний аналіз. Це 

зумовлює необхідність визначення системи показників, які б дозволили вивчити динаміку 

виробництва, з’ясувати його особливості, визначити основні напрямки формування 

оптимальної структури агропідприємств. 

 


