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РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ ГА ШЛЯХИ її ПІДВИЩЕННЯ

В умом* ринкової економіки, нк ніломо. основною мстою кожного 
підприємства. наряду ті збільшенням инробіїицгка і реалі ш иї продукції (вико
нання робіт чн надання послуг) с отримання максимально можливого розміру 
прибутку та досягнення запланованого рівня рентабельності. Прибуток с основ- 
ним узагальнюючим показником фінансових результатів і господарської діяль
ності на всіх підприємствах. Показники рентабельності (прибутковості) харакіс- 
рнзують фінансові результати і ефективність діяльності підприємства та досяг
нення ним конкурентних переваг. Вони повніше ніж прибуток характеризують 
результати господарської діяльності підприємств, тому шо їх величина відобра
жає. як відомо, співвідношення сфекіу з вкладеним капіталом, або спожитими 
ресурсами. Отже, рентабельїпсіт. не ступінь дохідносп. ннпдності. окушюсіі 
підприємницької та бізнесової діяльності Рентабельність не відносний показ
ник. тобто рівень прибутковості, який характеризує ступінь прибутковості виг- 
рат або акінпів і вимірюється у відсотках.

Серед покашмкія рентабельності, який найбільш повно характеризує ефек
тивність господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, є рента
бельність продукції, яка характеризує ступінь прибутковості витрат, пов'язанія 
з її виробництвом та реалішіісю. Показник рентабельності проду кції вказує па 
ступінь привабливості виробництва певної продукції порівняно т іншою, скільки 
прибутку має підприємство з кожної тривні, витраченої на виробницзво і ре
алізацію того чи іншого виду продукції, як основне джерело отримання т и .  '  
бутку. Іі розраховують, як в цілому по підприємству, так і по окремим його 
підрозділам та за окремими видами продукції.

Аналіз фінннсових результатів економічної діяльності сільськогосподарсь
ких підприємств свідчить про тс, що на протязі останніх десяти років кількість 
збиткових підприє мств в середньому за рік стпновила 30,7% віл їх запільної кіль- 
косгї (по рокам ця кількість коливалась в межах 26.3-34.5%) Практично майже 
кожне третє підприємство було збитковим, п решта -  низькорентабельними.

Рівень рентабельності їх операційної діяльності в середньому за рік до
сліджуваного періоду становив майже 13%, по рокам коливався в межах мінус
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1,6% до плюс 23,% та мав тенденцію до незначного зростання, що с нозішніом.В 
результаті цього, переважна більшість сільськогосподарських гілприсмста 
країни г низькорентабельними економічно сіл6«ми, фінансово нестійкими та 
неплатоспроможними в сучасних умовах забезпечити інвестиції на іігновапійній 
основі процеси виробництва (придбання нової техніки, достатньої кількості до
брив та засобів захисту рослин, впровадження нових технолоіій та ін.)за рахунок 
власних коишв та забетпс'іитн розширене відтворення виробннцпіа, ;іля якого 
на думку науковців, необхідно мати рентабельність на рівні 30%. А тому, підви
щення рівня рентабельності сільськогосподарських підприємств та досяїнсння 
ними стабільності економічного зростання нині, як ніколи, с актуальним. Акту
альність вибраної теми досліджень значно посилюється ще і ih m . що галун, рос
линництва заичле провідне місце в сільському господарстві. V валовому вироб
ництві його продукції на долю рослинництва припадає більше 65%. В ній виро
бляються найважливіші продукти харчування, сировина для nq>cpo6 Hiii проми
словості. здійснюється виробництво кормів для тваринництва, які є основою 
йото розвиту. Від ефективності виробництва продукції росліппіиіпва >’ сільсь
когосподарських підприємствах в значній мірі залежить економічна і продо
вольча безпека країни та добробут її населення.

Основними видами продукції рослинництва, яка виробляється у сільсько
господарських підприємствах України і тернові культури, насіння соняшника, 
цукрові буряки, овочі, картопля, плоди та виноград.

Рентабельність виробництва і реалізації цих видів продукції у сільськогос
подарських підприємствах за період 2009 2013рр. надано нижче в таблиці.

Рентабельність основних видів продукції рослинництва у сільськогоспо
дарських підприємствах України зя період 2009-201Зрр(відсотків)

І Іо к а м н к я
2009 V гоїітр 2011p 2012p 201 Лр В « р сл и ь о ч у  u  

2009 201»pp
Рі>2лимниц і по -  усього 16,9 26.7 Э 2 4 2 2 J I M 21.9

Н ому ЧИС'ІС 
Зеротош культури

7 J 13.9 26.1 15.2 M 12.*

Наммия соняшника 41.4 64.7 57 f i J L * * 4 47 .9
Ц) »роаі буряки Э7.0 16,7 36,S J 5 J 2.7 |4 ,9
Овочі відкритого грунту I 5 U  _ V J . 9,9 -6, Я 7f i 10,5
Картопля 12,9 62.1 17.7 -21.5 г у о I M
Плоди І6 Д 14.4 17.9 у 154,7 L Ü 5
* " £ £ Ш 92.1 . V A 57.1 72,6 101.7 S J .0

Аналіз стану рентабельності основних имдш продукції рослинництва у 
сільськогосподарських підприємствах за досліджуваний період свідчить про тс, 
що її рівень усіх видів продукції по рокам був не стабільним, значно коливався 
та мав тенденцію до незначного зниження, як в середньому по рослинництву, так 
і по окремим видам продукції, крім виноіраду та плодів
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Рентабельність м ли продукції рослинництва в середньому та 2009-20ІЗрр. 
становила 21.9 % -  була порівняно низькою, зернових культу р лише 12.8%., 
цукрових буряків 14,9%, овочів неї* р іпою  ірунту -  10,5% ( в 2012р.була навіть 
збитковою -  мінус 6,8%). картоплі 18.8% (я 2012 році була теж збитковою 
мінус 21,5%)- Найбільш привабливими для виробництва на протязі всьою 
періоду були несіння соняшнику та ииішграл, рівень рентабельності яких по ро
кам коливався відповідно в межах 28,5%-64,?% і 57.1% 101,7% та був
порівняно високим і достатнім для розширеного відтворення виробництва.

Зниженій рентабельності продукції рослинництва у сільськогосподарських 
підприємствах г наслідком тростини (щорічною) цін на паливно-мастильні ма
теріали, добрива, засоби захисту рослин, сільськогосподарську техніку та інші . 
матеріали, які ііикорнсювуються а іалузі рослиннийіва, що зумовило скоро
чення їх застосування, я відтак і зниження рівня їх урожайності та підвищення 
собівартості продукції. 11а нінжсмня рівня рентабельності продукції великий 
вплив мас також недосконалість а к т е  ми ціноутворення та якої не забезпечується 
необхідна норма прибутку, а тначніь і належний рівень їх рентабельності. При 
державному рсіулюяанні цін на продукцію рослиііиііцгва галузь в 1990 р. мала 
прибутковість 98.3%. а в 2002р.- без допомоги держави лише 22% Вироб
ництво тернових культур в Україні при цьому в І990-2000рр забезпечувало при
бутковість 275-64,8%. тоді як у 2005-2006рр. цей показник становив лише 3.1- 
7,4%  а за останні п’ять років коливався в межах 1.5%(2013р) -  26.1%(2011р).

За період 1990-2002рр. собівартість 1 ц зернових культур зросла майже її 3.3 
рази і становила у 2002році 26,0 грн. а ціна реалізації їй залишилася майже 
незмінною 31.0 грн, затрати праці на 1ц (беї кукурудзи) зросли в 2.2 рази і 
становили 1,46 і од. при цьому рентабельність зернових культур зменшилася в 
14.3 рази і становила лише 19,3%.

Собіваргісіь Іц насіння соняшнику теж зросла в 3.5 рази, і становила 46 9 
грн.. ціна реалізації Іц зросла її 1,8 рамі і становила 83,4 ірн. затрати праці на Іц 
зросли в 2,7 раш  і становили 3,44'год, рентабельність при цьому зменшилося в З 
рази і становили 77.9%  Собівартості 1ц овочів відкритою трунту зросла в 2 2 
раш і становила 36.1 грн. ціна реалізації Іц зросла в 4.2 рази і становила 39.3 грм, 
затрати праш на 1ц ірослн майже н 1,7 рази і становили 7,85’год, рентабельність 
їх зменшилась в 3.1 рази і становила 8,9%.

І Іракзмчію іа указаний період відбулося зростання собівартості усіх вндів про
дукції рослинництва більш внеокимн темпами а порівнянні з іцдвішіснням ціни ж 
рсаттіації. що і примело до значною зниження їх рентабельності Приблизно така ж 
тенденція зміни розглянутих показники» виробництва іберітаггься і нині. В струк
турі виробництва у сільськогосподарських підприємствах в середньому та 2009- 
2011 рр. найбільша доля пріїшиаіг па матеріальні вміраї н -  66,5% яка по рокам мін 
тенденцію до зростання. В тр а  ти на насіння в мій сттіноатять 17,1 %, на мшлобрила 

25,1%, нафтопродукти 20.2%. Саме за рахунок зменшення їх слід вирішувати 
питання зниження собівартості продукції рослиннишва Доля іншій іипрат стано
вить 15,7% , оплати праці дише 8,9%  амортизації осіювннх засобів -  6%, 
відрахувань на соціальні заходи 2.9%  Піни на промислову продукцію та ма
теріали, які сіюжнваклься сільськогосподарськими підприємствами в процесі ви
робництва продукції рослиніпіигва, щорічно зростають більш високими іемиама,
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ніж на продукцію галузі рослинництва. Порушення париісіу цін між ними відбу
ти іься на протязі більше 20 років та мас тенденцію до подальшого поглиблення. 
Нині ціна Іт комбінованих добрив вже сяіас 10 тис.ірн, бсігзішу та дшпалива 
більше 20 тис ірії, а продовольчою зерна 4 тис.фн.. насіння соняшииіга 6п«с 
гри., молока 4 тис.фн. Окупність ви і раї підприємствами спожитої промислової 
продукції (си|юкини та матеріалів) на ііиробництіит продукції рослинництва, з 
кожним роком ускладнюється . прибутковість виробніпггва знижується. Цс с 
значним тормозом впровадження днеяпіснь НТП і інтенсифікації процесій вироб
ництва продукції у сільськогосподарських підприємствах, шо сприяє подальшому 
погіршенню їх економічною сіяну, іалузі і країни м цілому та є загрозою послаб
лення продовольчої безпеки країни.

Економічна зацікавленість підприємств нині до виробництва основних 
видні продукції рослинництва не є однаковою Тому, як на думку авторці, по
трібне втручання держави, щоб вирішити питання зниження і стабілізації пін на 
промислову продукцію, яка споживається сільськогосподарськими підприєм
ствами у процесах виробництва та створення рівних економічних умов у зацікав
леності до вмробниціва всіх видів продукції рослинництва

У структурі валової продукції рослинництва провідне місце належить зерновим 
культурам -  більше 45 %, юму ({юрмуііаііня ефективного конкурентоспроможного 
іерно продуктового підкомплексу гга рівні країни в зонах із сприятливими умовами 
виробництва зерна є одним із пріоритетних напрямків аграрною сектора економіки.

В результаті проведеного нами дослідження ефективності виробництв та ]зсігш- 
белшості основних вплів продукції рослиннингва у сільської осіюдарськнх підприєм
ствах установлено, що осноюіими проблемами подальшого розвитку виробництиа 
продукції рослинництва є низька платоспроможність сільськогосподарських 
підприємств, неспроможність їх іакуїшяги необхідну прогресивну техніку, удоб
рення, засоби захисту рослин, паливо та інші матеріали - а цс фактори іігтснсифікаціі 
виробництва. В рсзульїаті кризові наслідки проявилися у зниженні ііггснсифіклшї ви- 
рої.пишна Так, внесення мінеральних добрив за досліджуваний період в порівнянні з 
1950р, зменшилося в 3-4 рази, органічних добрив більше ніж у 20 разів, значмо змен
шилося і застосування засобів захисту рослин від шкідників та буряиів. Зрошувальні 
землі сільськогосподарських підприємств зменшилися на 412% - на 1074 тис.га Нині 
70-80% ноша вилося па;я до високою ступеня забрудненості, недостатньо використо
вується генетичний потенціал сортових ресурсів рослин, проведення робіт основних 
технологічних процесів з виробництва продукції рослинннілва у сільськогосподарсь- 
ких підприємствах здійснюється і перевищенням оптимальних строків їх шзконання, 
шо в кінцевому рахунку призводить до не.чобору її врожаю (мнйже на 40/4), значному 
під нищенню собівартості продукції, зменшення розміру прмбуї ку на кожному і скіарі. 
а яичігть і до значного зниження рівня їх рентабельності Отже, основними шляхами 
ііілйищсііня рсніабельїюсгі осиотпгх видів продукції рослинництва у сіпьськопхтю- 
ларських пщнрисмствах є такі;

-вирощування (виробництво) продукції рослинництва за інтенсивною тех- 
ікмюгіоо, яка передбачає здійснення йою не тільки за кількісною нарощузаііия 
ресурсів, але перш за все на основі більш раціональною їхнього використання:
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оптимізації режимів живлення і застосування інтегрованої системи іахисту рос
лин віл шкідників, хвороб і бур'янів, використання високопродуктивних машин 
і знарядь, своєчасного та якісною виконання всіх тсхиолоіічних операцій;

• свої члени еортизаміна новими районованими сортами;
-внесення мінеральних добрив;
• зрошення сільськогосподарських культур га ш.
Оирощувшшя продукції рослинництва за ипсиснвиою технологією С одним ті 

пріоритетних напрямків. бет якого не можна розв'язати проблему збільшення її ви
робництва. зниження собівартості ш зросташифеїіпябелмюсгі. Навіть в умовах 
жорсткої засухи 2002 р. у дослідному тосіюдарсгві Інституту зернового господарства 
УАЛН за іігтенезгвнок» технологією з площі майже 800 та одержано по 49.3ц/га зерна • 
озимої пшениці, що на 39.34 більше, ніж за звичайної технології впрошування 
Собівартість одиниці пролукігії при усьому знизилась на 7.8%. прибуток на тектор 
посіву бувбізьіиим на 52.3% і становив 504грн„ рівень рентабельності виробиицтна 
зерна іріс на 15 5 пункти проти відповідних показників при звичайній технології.

За даними науки та передової о досвіду, одна гривня, вкладена у захист при 
внробнмціїп зерна сильної і івердоі іниениці, забсзпсчус в середньому 2.6-3.0 гри 
чистого прибутку. А без застосування засобів бороіьби з бур'янами на посівше 
сільськогосподарських культур втрати врожаю насіння соняшника досягають 28- 
46%. зерна кукурудзи 38-71%, озимої пиісниці 8 -17%.

Своєчасна сортозаміна с одним з мало -затратних агротехнічних заходів при 
якому в майже однакових піротехніці, за і раї ах праці і коштів в одних і тих самих 
ірунтово-кліматочних умовах, посіви зерновнх культур новими районованими 
сортами порівняно гі старими «абсзіісчуюіь приріст урожаю до 26-25%. А зада
ними численних вітчизняних та закордонних наукових установ мінеральні до
брива забезпечую із. одержання 30-40% приросту продукції рослинництва.

Основою режиму зрошення ( вологозлрядкояі поливи сільсмсогосподарст.- 
ких культур, вони забезпечують 40-60% прибавки врожаю від зрошення.

Таким чином, викладене вище, переконливо СВІДЧІМ і. що підвищення ефек
тивності виробництва, рентабельності та конкурентоспроможності основні- х 
видів продукції рослинництва вибуваються на основі інтенсифікації за умови, 
коли темпи зростання урожайності випереджають темпи збільшення додаткові х 
виробничих витрат. А не можливо лише завдяки широкому впровадженню у ви
робничу практику сперто- і ресурсозберігаючих технологій їх вирощування у 
сільськогосподарських підори« м овах, що в значній мірі сприятиме не тільки 
зміцненню їх економічного стопу, а й підвищенню рсіпабельносгі та забе т е 
чения конкурентоспроможності основних видів продукції рослинництва.
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