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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ГАЛУЗІ 

ТВАРИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ 

 

Анотація. Розроблено модель економічного зростання обсягів виробництва молока та підвищення рі-

вня рентабельності підприємства. Обґрунтовано необхідність побудови механізму інституційного регулюван-

ня розвитку сільського підприємництва з урахуванням впливу факторів державної підтримки та націленого на 
мінімізацію трансакційних витрат. 

Ключові слова: державна підтримка, інституція, модель, розвиток, сільське підприємництво, тран-

сакційні витрати.  

Аннотация. Разработана модель экономического роста объемов производства молока и повышения 

уровня рентабельности предприятия. Обоснована необходимость построения механизма институционального 

регулирования развития сельского предпринимательства с учетом влияния факторов государственной подде-

ржки и нацеленного на минимизацию трансакционных издержек. 

Ключевые слова: государственная поддержка, институция, модель, развитие, сельское предпринима-

тельство, трансакционные издержки. 

Summary. Unprofitability of animals husbandry happed due to the absence of valid institutional mechanisms 

of support and protection of domestic producer from foreign business competition. Such situation can be confirmed by 
annual decrease of amount of cattle livestock, high labor inputs, and significant expenses in the trade, limitation of 

companies to transmit to innovational technologies of growing young stock and production of meat and dairy products. 

The article provides the results of research that determine the necessity of modelling processes of restoration 

of animals husbandry in the frameworks of development of rural economic formations of Zhytomyr region. It develops a 

model of economic growth of volumes of milk production and increase of level of profitability of the company including 

changes in regulatory institutions and scopes of governmental support that a company receives. The author observed 

that at gradual increase of scopes of governmental support the milk production and profitability increase in their en-

tirety. Herewith the rates of growth fall to a zero value when reaching a planned index of profitability level of the com-

pany. 

Keywords: state support, institution, model, development, rural entrepreneurship, transaction costs. 

 

Постановка проблеми. Сучасні інститу-

ційні засади розвитку сільського підприєм-

ництва в Україні формуються відповідно до 

вимог Світової організації торгівлі (СОТ) і 

Спільної аграрної політики Європейського 

Союзу (САП ЄС). Однак, зміни у регулято-

рних інституціях та формування нових ме-

ханізмів державної підтримки змушують 

сільських підприємців обирати виробничу 

спеціалізацію у галузі рослинництва, оскі-

льки такий напрям розвитку сільського гос-

подарства є найменш витратним й трудоміс-

тким, а виробництво продукції тваринницт-

ва – економічно невигідним.  

За таких умов, посилюється проблемати-

ка щодо відтворення галузі тваринництва, 

про необхідність якої свідчать і такі негати-

вні тенденції як: недостатність продоволь-

чого забезпечення у якісній м'ясо-молочній 

продукції, масове насичення ринку імпорт-

ною м’ясною продукцією та замінниками 

молочної сировини. Відповідно, у сільсько-

му підприємництві поступово втрачаються 

неформальні інституції, зокрема, такі як: 

національні традиції, менталітет, досвід та 

практика господарювання, що негативно ві-

дбивається на самобутності села як осередку 

розвитку аграрної економіки України. 

Аналіз досліджень та публікацій. Тео-

ретичні та практичні питання відродження 

галузі тваринництва, зокрема ті з них, які 

присвячені розвитку м’ясного скотарства, 

висвітлено у працях таких вчених-

аграрників, як: М. Ільчук [3], В. Микитюк 

[5], М. Пархомець [6]. Варто відзначити та-

кож наукові дослідження І. Гурської [2],  

П. Канінського [4], Л. Червінської [7], осно-

вна увага в яких приділяється сучасним 

умовам виробництва молока та підвищення 

його якості. Вагомість результатів, отрима-

них від проведених досліджень, не піддаєть-

ся сумнівам, однак окремі питання стосовно 

розвитку традиційних видів зайнятості у пі-

дприємницьких структурах Житомирської 
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області зумовили потребу у проведенні да-

ного дослідження. Відтак, потребують гли-

бокого дослідження особливості відроджен-

ня галузі тваринництва у контексті розвитку 

сільських підприємницьких формувань та 

моделювання таких процесів з урахуванням 

впливу чинників інституційного середови-

ща. 

Постановка завдання. Основною метою 

дослідження є розробка моделі економічно-

го зростання галузі тваринництва у екстен-

сивному та інтенсивному напрямі з метою 

забезпечення ефективності розвитку сільсь-

кого підприємництва з врахуванням впливу 

інституційних чинників. 

Результати дослідження. Аналіз показ-

ників виробничо-господарської діяльності 

підприємств різних організаційно-правових 

форм господарювання Житомирської облас-

ті у 2010-2012 рр. свідчить про збитковість 

галузі тваринництва: 8,3 % – значення рівня 

збитковості для підприємств, які належать 

до групи господарських товариств; 1,3 % – 

для приватних підприємств. Головними 

причинами такої негативної ситуації є збит-

ковість утримання сільськогосподарських 

тварин, обмежені можливості підприємств 

щодо переходу на інноваційні технології їх 

вирощування і виробництва продукції, від-

сутність дієвих механізмів державної підт-

римки, низька конкурентоспроможність м'я-

со-молочної продукції на вітчизняному та 

іноземному ринку.  

Логічно обґрунтованими напрямами нау-

кового дослідження проблеми відтворення 

галузі тваринництва у певний період часу 

(згідно з теорією економічного зростання) є 

застосування методу 3-х сценаріїв розвитку 

галузі за допомогою інструментарію прик-

ладної математичної програми MathCad [1]. 

Апробація сценаріїв розвитку галузі здійс-

нювалася в умовах ПОСП “Нива” Коростен-

ського району Житомирської області, яке 

увійшло у групу сільських підприємницьких 

формувань активного інституційного впливу 

(за рівнем державної підтримки, своєчасним 

інформаційним забезпечення та ін.); спеціа-

лізується на вирощуванні зернових культур, 

виробництві і реалізації м'ясо-молочної про-

дукції та потребує впровадження інновацій-

них технологій у виробничо-господарську 

діяльність. 

Алгоритмом побудови моделі передбаче-

но визначення коефіцієнтів виробництва 

продукції тваринництва та рівня рентабель-

ності підприємства. Для розрахунку вказа-

них коефіцієнтів використано методику ви-

рівнювання ряду динаміки за середнім кое-

фіцієнтом зростання: 
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де yn і y0 – початковий та кінцевий рівні 

ряду динаміки для кожного показника; n – 

число рівнів ряду динамки (для розрахунку 

коефіцієнтів n=5). 

Сценарій №1. Модель економічного зро-

стання виробництва молока – просте відт-

ворення. Математична формула запису да-

ного варіанту моделі має вигляд лінійного 

диференційного рівняння першого порядку: 
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де х(t) – обсяг виробництва молока в по-

чатковій точці відліку, (х(t)=3491 ц); k1 – чи-

словий коефіцієнт зростання обсягів вироб-

ництва молока; t1 – період. 

Формула розрахунку коефіцієнт k1 має 

такий вигляд: 

1 ,s yk k k= yyy                          (4) 

де ks – середній коефіцієнт зростання кі-

лькості поголів’я (ks=1,0); ky – середній кое-

фіцієнт зростання надою молока на 1 корову 

(ky=1,03).  

У результаті проведених розрахунків по-

будовано графічну модель економічного 

зростання виробництва молока (рис. 1). 

Графічні результати побудови моделі 

ілюструють поступове зростання обсягів ви-

робництва молока. Максимальне накопи-

чення резервів зростання виробництва спо-

стерігається на 5-му році впровадження мо-

делі у виробництво. Слід зазначити, що за 

вказаним сценарієм підприємство розвива-

ється “самостійно”, тобто без врахування 

впливу чинників інституційного середови-

ща. 
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Рис. 1. –  Графічна модель виробництва молока за сценарієм №1  

Джерело: власні дослідження 

 
Важливою умовою підвищення рівня ре-

нтабельності діяльності підприємства є вра-

хування основних елементів інституційного 

регулювання розвитку підприємницької дія-

льності: ціни та трансакційних витрат. Слід 

наголосити, що сучасний розвиток підпри-

ємств у сільській місцевості потерпає від 

обмеженої кількості заключних контрактів, 

як наслідок, рівень трансакцій становить 25-

50% від прибутку підприємства.  

Сценарій №2. Модель економічного зро-

стання рівня рентабельності виробництва 

молока. Визначення прибутковості вироб-

ництва молока можливе на етапах середньо-

строкового планування діяльності підпри-

ємства (від 3 до 5 років) за досягнення рівня 

рентабельності у межах від 10 до 50 %. До-

сягнення максимально обсягу виробництва 

та рівня рентабельності підприємства обме-

жене як виробничими потужностями, так і 

відсутністю науково обгрунтованих механі-

змів управління процесом реалізації вироб-

леної продукції.  Отже, така ситуація моде-

люється через нелінійне диференційне рів-

няння першого порядку: 
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де p(t) – рівень рентабельності підприєм-

ства, (р(t)=2,67 %); k2 – числовий коефіцієнт 

зростання рентабельності виробництва мо-

лока; kp – середній коефіцієнт зростання ці-

ни 1 кг молока (kp=1,03); kо – середній кое-

фіцієнт зростання обсягів виробництва мо-

лока (ky=0,97); kgfс – сумарний коефіцієнт 

зростання собівартості виробництва молока: 

kс – середній коефіцієнт зростання собівар-

тості виробництва молока (ky=1,03), ktr – се-

редній коефіцієнт зростання обсягів транса-

кційних витрат (ktr=1,32); t – період ( t=3…5 

років). 

Графічне відображення результатів моде-

лювання (рис. 2) здійснено з урахуванням 

існуючого на підприємстві рівня трансакцій 

та при умові, коли трансакції знижено до 

10%. У першому випадку  відображено мо-

дель економічного зростання рівня рентабе-

льності виробництва молока на підприємстві 

з урахуванням фактичних трансакційних ви-

трат tr=38% (рис. 2а). Відтак, досягнення 

запланованого рівня рентабельності (50%) 

для підприємства відбувається на 2-му році 

впровадження моделі, спостерігається також 

зниження його темпів зростання починаючи 

з 3-го року. При умові, що tr=10%, рівень 

           обсяги виробництва продукції;                темпи зростання 
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рентабельності виробництва починає посту-

пово знижуватися (рис. 2б). Така ситуація 

пояснюється тим, що зниження статей ви-

трат на пошук інформації, організацію та 

ведення переговорів на початкових етапах 

суттєво підвищує маркетингові витрати. 

 

 

             рівень рентабельності;              накопичення резервів;              темпи зростання;               

 а) рівень рентабельності – 50% 

трансакціні витрати – 23% 

         б) рівень рентабельності – 50% 

трансакціні витрати – 10% 

 

Рис. 2. – Графічні результати моделювання рівня рентабельності підприємств з урахуван-

ням впливу елементів інституційного середовища 

Джерело: власні дослідження 

 

У побудові механізмів інституційного ре-

гулювання діяльності сільських підприєм-

ницьких формувань важливим є застосуван-

ня інструментарію інфорсменту щодо забез-

печення виконання контрактів та зниження 

рівня опортуністичної поведінки з боку пар-

тнерів. Разом з цим забезпечення економіч-

ного зростання галузі тваринництва за таким 

сценарієм характеризує функціонування пі-

дприємств з  обмеженим інституційним 

впливом: відсутність обсягів додаткового 

державного фінансування, обмеження сво-

боди здійснення підприємницької діяльності 

частими перевірками контролюючих орга-

нів, забюрократизованість процесу реєстра-

ції особливо на початкових етапах). Відтак, 

доцільно припустити відтворення галузі 

тваринництва за сценарієм №3. 

Сценарій №3. Модель економічного зро-

стання рівня рентабельності виробництва 

молока  з урахуванням факторів державно-

го фінансування. В умовах інтеграції Украї-

ни до ЄС відбулася трансформація умов 

отримання державної підтримки підприєм-

ницькими формуваннями аграрного спряму-

вання. Державне фінансування продуктово-

го напряму повинно становити не більше 5% 

від вартості випущеної продукції за рік. Ма-

тематична формула такої моделі має вигляд: 

2

max

( ) ( )
( ) 1 ( ),gs

dp t p t
k p t U t

dt p

é ù
= - +ê ú

ë û
p( )( )p t( )

ù)(( )((
p( )( )( )( ) 11

)( )((
111

)
111

((    (8) 

де Ugs(t) – обсяги державного фінансу-

вання, тис. грн. (Ugs(t) = 81 тис. грн.).  

Отримання додаткових фінансових ресу-

рсів вже на 1-му році впровадження моделі 

суттєво впливає на швидкість зростанню 

рівня рентабельності (рис. 3). При цьому те-

мпи спадають до нульового значення при 

досягненні запланованого показника 

(р=50%). Відтак, при поступовому збіль-

шенні обсягів державного фінансування що-

до підтримки виробництва молока відбува-

ється пропорційне зростання обсягів вироб-

ництва. 

Така ситуація є свідченням того, що 

отримання додаткових фінансових ресурсів 

підприємством у вигляді або державних до-

тацій, або інвестицій сприяє розширенню 

матеріально-технічної бази, закупівлі висо-

копродуктивного поголів’я ВРХ, впрова-

дженню інноваційних розробок у технологі-

чну лінію виробництва та економічному 

зростанню галузі тваринництва в цілому. 
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             рівень рентабельності;              накопичення резервів;              темпи зростання;                                      

Рис. 3. – Модель економічного зростання прибутковості виробництва молока з урахуван-

ням фактору державного фінансування 

Джерело: власні дослідження 

 

Висновки. Моделювання процесів відт-

ворення галузі тваринництва за запропоно-

ваним методичним підходом дозволяє підп-

риємцям самостійно визначати стратегічні 

орієнтири та сценарій відтворення тварин-

ницького напряму. У свою чергу це перед-

бачає створення таких механізмів інститу-

ційного регулювання та підтримки з боку 

держави, які б забезпечили повноцінне фун-

кціонування підприємств структур, сприяли 

зменшенню трансакційних витрат та швид-

кому виходу підприємств з інституційних 

“пасток”. 
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