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У статті висвітлені результати дослідження залежності обсягу виробництва зе-

рнової продукції від затрат праці та вартості основних засобів в аграрних підприємст-
вах Полтавської області за останні п’ять років за допомогою виробничої регресії Кобба-
Дугласа, проведено аналіз обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, визначено 
граничну продуктивність праці і капіталу. Представлено графічне зображення ізокванти 
замінності факторів виробництва для досягнення певного рівня обсягу випуску сільсько-
господарської продукції, враховуючи особливості макроекономічних процесів в Україні. 

The article deals with the research results of the grain production output dependence on 
labor input and the cost of fixed assets at agro-industrial enterprise of Poltava oblast for the last 
five years with the help of Cobb-Douglas production regression. The agricultural output is ana-
lyzed; boundary productivity of labor and capital is defined in the article. Graphic isoquant 
curve of production agents interchangeability for getting to certain level of agricultural output is 
presented taking into account the macroeconomic processes in Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Сільське господарство – одна з пріоритетних 
галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, об-
міну та споживання мають свої особливості і які значною мірою залежать від 
природних факторів. Зернова галузь завжди посідала провідне місце у струк-
турі агропромислового виробництва України завдяки сприятливим природно-
кліматичним умовам, родючості ґрунтів і набутому історичному досвіду хлі-
боробів, що в кінцевому рахунку забезпечують ефективне виробництво зер-
на. Зернові культури мають найвищу питому вагу в структурі посівних площ 



 234

і валових зборів сільськогосподарських культур. Виробництво зерна в Украї-
ні є досить рентабельною галуззю сільського господарства. Основний вплив 
на формування рівня рентабельності мають собівартість зерна і ціни реаліза-
ції. Зерно та продукти його переробки є основою харчування людей, воно є 
незамінним інгредієнтом в раціоні при виробництві продукції тваринництва, 
а також основною сировиною для переробної промисловості. Зерно є важли-
вим експортним продуктом і має забезпечувати значні надходження валют-
них коштів державі. 

Розвиток зернового господарства відбувається на основі підвищення еко-
номічної ефективності виробництва зерна за допомогою інтенсифікації виробни-
цтва. За цих умов забезпечується збільшення валової і товарної продукції зерно-
вих культур, зміцнюється матеріально-технічна база галузі [2, с. 112]. 

Важливим організаційно-економічним заходом відновлення і розвитку 
зернового виробництва в Україні є Державна цільова програма «Зерно 2008-
2015». У ній визначені основні напрями та параметри розвитку зернового го-
сподарства, обсяги потреб у матеріально-технічних ресурсах, намічені канали 
реалізації зерна на внутрішньому ринку та можливості його експортних по-
ставок [4, с. 96-98].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на актуальність 
проблеми ефективності виробництва зернової продукції, українськими вче-
ними-науковцями проводяться дослідження впливу факторів на виробництво 
зерна та аналіз оптимального розвитку ринку зернової продукції за допомо-
гою економіко-математичних методів. Питання, пов’язані з проблемами ефе-
ктивності виробництва зернової продукції широко висвітлюються у вітчиз-
няній науковій літературі. Основна увага в наукових публікаціях приділяєть-
ся виявленню причин та наслідків нестабільності ринку зерна, обґрунтуван-
ню моделей прогнозування виробництва сільськогосподарської продукції та 
методів регулювання ринкових відносин у цій галузі.  

Серед вітчизняних дослідників економічної ефективності виробництва 
зернової продукції слід відмітити В.Г. Андрійчука, В.К. Збарського, 
В.І. Мацибору, М.В. Калінчика, В.С. Шовкалюка та інших провідних науко-
вців-аграріїв [2, 4-5]. 

Постановка завдання. У статті проводиться дослідження обсягу виро-
бництва зернової продукції в аграрних підприємствах Полтавської області за 
допомогою виробничої регресії Кобба-Дугласа. Також, проводиться аналіз 
граничної продуктивності праці і капіталу та графічного зображення ізокван-
ти замінності факторів виробництва для досягнення певного рівня обсягу ви-
пуску сільськогосподарської продукції, враховуючи особливості аграрних 
підприємств Полтавської області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Застосування економіко-
математичних методів при дослідженні макро- та мікроекономічних процесів 
є однією з передумов ефективного планування та прогнозування  їх подаль-
шого розвитку. 

У сучасній вітчизняній практиці застосовуються два основних методи до-
слідження та прогнозування ефективності виробництва сільськогосподарської 
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продукції: метод факторного та метод регресійного аналізу. До переваг методу 
факторного аналізу належить можливість врахування впливу великої кількості 
факторів та можливість виявлення кількох альтернативних прогнозних сценарі-
їв. При дослідженні економічної ефективності виробництва зерна методом ре-
гресійного аналізу враховується вплив на екзогенну змінну тільки основних фа-
кторів виробництва продукції. Важливим є також наявність жорсткої кількісної 
залежності між екзогенною та ендогенними змінними, а також достовірність 
математичних розрахунків. На результати дослідження та ефективність прогно-
зування виробництва зернової продукції значною мірою впливає комбінування 
кількох методів або використання елементів одного методу при застосуванні 
іншого. Наприклад, факторний аналіз можна доповнити регресійним аналізом 
ступеня впливу визначених факторів. Також, при дослідженні економічної ефе-
ктивності виробництва зернової продукції доцільно використовувати виробни-
чу функцію Кобба-Дугласа, яка характеризує залежність об'єму виробництва від 
затраченої праці і вкладеного капіталу [2, с. 136-139]. 

Для дослідження обсягу виробництва зернової продукції за допомогою 
виробничої функції Кобба-Дугласа в аграрних підприємствах Полтавської 
області було використано статистичні дані витрат праці на 1 ц зернової про-
дукції, вартості основних засобів галузі рослинництва та обсягу виробництва 
зернової продукції в середньому по аграрних підприємствах області за 
останні п’ять років (табл.1) [1]. 

Таблиця 1 
Основні економічні показники для дослідження обсягу виробництва  
зернової продукції в аграрних підприємствах Полтавської області 

Роки Витрати праці 
на 1 ц, люд.-год., X1 

Вартість основних  
засобів, тис. грн., 

X2 

Обсяг  виробництва  
продукції, тис. грн., 

Y 
2008 5,72 4602,98 18670,30 
2009 5,55 4630,00 18907,49 
2010 5,62 5247,11 17155,89 
2011 5,54 5378,16 17883,54 
2012 5,64 5396,88 18074,30 

 

На першому етапі дослідження висувається гіпотеза, що між обсягом  
виробництва зернової продукції (показник Y), витратами праці (фактор X1) та 
вартістю основних засобів (фактор X2) існує стохастична залежність, що ви-
ражається виробничої регресією Кобба-Дугласа: 
      2

2
1

10
aa XXaY ⋅⋅=       (1) 

Для оцінки параметрів виробничої регресії обсягу виробництва зерно-
вої продукції приводимо її до лінійної форми, шляхом логарифмування і за-
міни даних [6]. 

Внаслідок проведених дій отримано лінійну регресію обсягу виробниц-
тва зернової продукції в аграрних підприємствах Полтавської області: 
      221101 ZaZaaY ++=      (2) 

Слід, зазначити, що за допомогою статистичної вбудованої функції елект-
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ронних таблиць MS Excel ТЕНДЕНЦИЯ визначено прогнозний рівень витрат 
праці, вартості основних засобів та обсягу виробництва продукції в аграрних під-
приємствах на 2013 рік, але при прогнозуванні цих економічних показників слід 
враховувати зовнішні та внутрішні фактори виробничого процесу. 

Використовуючи надбудову Пакет анализа MS Excel визначаємо осно-
вні параметри лінійної моделі: коефіцієнти а01, а1, а2, коефіцієнт кореляції, 
коефіцієнт детермінації, критерій Фішера, критерій Ст’юдента, які характе-
ризують якість виробничої моделі. Аналізуючи коефіцієнти виробничої ре-
гресії обсягу виробництва зернової продукції, можна зазначити, що між фак-
торами (витрати праці на 1 ц та вартість основних засобів) та показником 
(обсяг виробництва продукції) існує лінійна залежність (коефіцієнт кореляції 
r=0,78), а також, що модель є якісною, про що свідчить коефіцієнт детермі-
нації R=0,62 (рис.1). 

 
Рис. 1. Виробнича регресія дослідження обсягу виробництва зернової проду-

кції в аграрних підприємствах Полтавської області 
Розрахункові значення критерію Фішера та критерію Ст’юдента свід-

чать також про адекватність моделі і можливість подальшого проведення 
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економетричного аналізу та прогнозування обсягу виробництва зернової 
продукції в аграрних підприємствах Полтавської області. 

Отже, на першому етапі дослідження отримано лінійну модель обсягу 
виробництва зернової продукції: 

21 Z39,0Z44,088,13Y −−=      (3) 
та виробничу регресію Кобба-Дугласа: 

39,044,0
21 XX43,1071776Y −− ⋅⋅=     (4) 

 

 
Рис. 2. Розрахунок довірчої зони прогнозного значення обсягу виробництва 

зернової продукції в аграрних підприємствах Полтавської області 
 

Наступний етап нашого дослідження – розрахунок довірчої зони прогноз-
ного значення показника, тобто обсягу виробництва зернової продукції. Викори-
стовуючи метод звичайних Жорданових виключень, визначено довірчий інтервал 
для прогнозного значення обсягу виробництва зернової продукції для приведеної 
лінійної регресії (0,0094) та для виробничої функції Кобба-Дугласа (1,0094). Вна-
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слідок цього для лінійної регресії прогнозне значення обсягу виробництва зерно-
вої продукції знаходиться в інтервалі від 9,764 до 9,783 (Y1r=9,773).  

Для факторів – витрати праці (5,62 люд.-год.) та вартість основних засобів 
(5458,79 тис. грн.) визначено прогнозне значення обсягу виробництва зернової 
продукції Yr=17558,73 тис. грн., що знаходиться в інтервалі від 17394,46 тис. грн. 
до 17724,56 тис. грн. (рис. 2). 

Останнім етапом дослідження обсягу виробництва зернової продукції в аг-
рарних підприємствах Полтавської області є побудова ізокванти граничної про-
дуктивності праці. Геометрично виробничу регресію Кобба-Дугласа можна зо-
бразити як поверхню в тривимірному просторі з координатами Х1, Х2, Y. Інакше 
кажучи, значення ізокванти показують вартість основних засобів виробництва 
галузі рослинництва та витрати праці при виробництві продукції зерна, при яких 
буде досягнутий запланований обсяг виробництва зернової продукції в аграрних 
підприємствах Полтавської області (рис. 3). 

 
Рис. 3. Ізокванта граничної продуктивності праці в аграрних підприємствах 

Полтавської області 
Висновки. Виробництво зернової продукції завжди посідало провідне 

місце у структурі агропромислового виробництва України завдяки сприятли-
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вим природно-кліматичним умовам. Тому, підвищення економічної ефектив-
ності виробництва зерна є ключовою проблемою державної економічної по-
літики. Важливим напрямком удосконалення економічного аналізу, який під-
вищує ефективність діяльності аграрних підприємств, сприяє оптимізації їх 
виробничо-господарської діяльності є широке використання економіко-
математичних методів, зокрема виробничих регресій. Їх використання, а саме 
виробничої регресії Кобба-Дугласа, дає можливість зробити якісний аналіз 
діяльності підприємства, виявити резерви та накреслити напрямки підвищен-
ня рівня ефективності виробництва зерна.  
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОБЛІКУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
Нездойминога О.Є., к.е.н. 

Полтавська державна аграрна академія 
 

Досліджено сутність облікової політики як важливої складової організації обліку 
та основні етапи та фактори, що впливають на її формування в аграрних підприємствах 
в сучасних умовах становлення ринкових відносин в Україні. Визначено роль облікової по-
літики в організації облікового процесу. 

Еssence of accounting policies as an important part of keeping and milestones and 
factors affecting it in farms under current conditions of market relations in Ukraine. The role of 
accounting policies in the organization of the accounting process. 

 
Постановка проблеми. В умовах становлення ринкових відносин в 

Україні, набуття членства в СОТ та розширення міжнародних економічних 
зв’язків вітчизняних підприємств з іноземними партнерами, особливо актуа-
льним постає питання кваліфікованої організації обліку, тобто системи умов 
та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та 
своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства, здійснення 




