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ПЕРЕДМОВА________________________________________________________
Ключовим завданням державної політики на сучасному етапі є 

забезпечення соціальних гарантій високого рівня життя населення. 
Надзвичайно важливою складовою цього завдання слід вважати задоволення 
потреб споживачів у високобілкових продуктах харчування. В сучасних 
умовах господарювання високими потенційними можливостями щодо такого 
забезпечення володіють підприємства птахівничої галузі. Завдяки 
скоростиглості продукції птахівництва та низькій енергомісткості 
господарства даного напряму характеризуються високою віддачею 
капіталовкладень. Специфічність забезпечення ефективності функціонування 
птахівничих підприємств зумовлюється і біологічними особливостями 
продукції – високою енергією росту, конверсією корму, плодовитістю птиці, 
харчовою цінністю яєць, м’яса тощо.

Попри всі кризові явища, якими характеризується пореформений етап 
розвитку продовольчого комплексу, птахівничі підприємства динамічно 
нарощують обсяги виробництва, забезпечуючи безперебійне постачання 
продукції до споживачів. Проте результати дослідження свідчать, що значна 
частина господарств працює збитково. В період адаптації суб’єктів 
господарської діяльності до ринкових умов переважна кількість їх 
функціонує як спеціалізовані, не великі за розмірами підприємства, що 
характеризуються низьким рівнем конкурентоспроможності. За таких 
обставин усе більш помітною стає їх дестабілізація, внаслідок чого 
проявляються негативні результати діяльності та загострюється проблема 
визначення стратегії розвитку. Тому дана проблематика зумовлює 
необхідність наукового обґрунтування основних напрямів та резервів 
підвищення ефективності функціонування підприємств галузі птахівництва.
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РОЗДІЛ I____________________________________________________________
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УМОВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПТАХІВНИЧОЇ ГАЛУЗІ

1.1. Теоретико-методологічна сутність економічних категорій 
«розвиток» та «ефективність»

Функціональною основою формування сільськогосподарського 
виробника в Україні є процес їх становлення і розвитку, в основу якого 
закладена ефективна система господарювання у паритетній взаємодії всіх 
учасників продуктового ланцюга та суміжних галузей на ринкових засадах. 
Такий взаємозв’язок побудовано на всебічному та комплексному 
обґрунтуванні теоретико-методологічної сутності двох економічних 
категорій - «розвиток» та «ефективність».

Вагомий науковий доробок вітчизняних та зарубіжних авторів щодо 
даних понять започатковувався від загальної теорії розвитку, яка передбачає 
"...незворотність, спрямованість, необхідну зміну матеріальних і ідеальних 
об’єктів; перехід від одного якісного стану до іншого, вищого" [31, с. 9; 8, 
с. 1043; 38, с. 283].

Значного та широкого значення поняття "розвиток" набувало в період 
трансформування в соціально-економічних, політичних і духовних сферах 
житія, тобто при досягненні якісно нового стану суспільства. Про це 
зазначають ряд науковців, у працях яких вказано, що основна ідея розвитку 
кінц* XIX ст., яка полягала у монотонному еволюційному процесі лінійно- 
прогресивного напрямку, набула принципово іншого значення в кінці XX 
століття [180, с. 537; 33, с. 562]. У той час предметом вивчення стали, перш 
за все, внутрішні механізми розвитку, аналіз яких полягав у більш 
глибокому вивченні будови, організації і функціонуванні об’єкта, що 
розвивається. Повного мірою доповнює висвітлену думку В. Л Абушенко, 
який вважає допоміжною до формального поняття "розвитку" ідею 
поліфонічності і багатовимірності, яка полягає у концепції модернізації і 
соціальній трансформації [33, с. 562].

Розглядаючи зміст поняття "розвиток" у сучасних умовах, Л. Г. 
Мельник визначає його, як закономірну зміну системи на основі реалізації 
внутрішньо притаманних їй механізмів самоорганізації [82, с. 19-23]. Таким 
чином, автор акцентує увагу на впорядкованості та активній ролі 
формуючих внутрішніх чинників. Аналогічний підхід трактує наукова 
література кінця 1950-х рр., у якій зустрічається нове поняття 
організаційного розвитку", тлумачення якого вважалося специфічною 

стратегією системних змін, спрямованих на підвищення ефективності 
діяльності організації за рахунок удосконалення управління організаційними 
процесами, структурами і культурою. У 60-70 рр. XX ст. вивчення 
організаційного розвитку фокусувалось на удосконаленні внутрішнього
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функціонування організації шляхом покращення комунікацій, уточнення 
організаційних ролей, створення команд тощо. Організація розглядалась як 
відкрита система у взаємодії з її середовищем, але основний наголос робився 
на удосконаленні діяльності саме організації та її підсистем.

У 1980-х рр. поняття "організаційний розвиток" під впливом 
загострення конкуренції, розвитку інформаційних технологій, політичних та 
економічних змін набуло нового змісту. Основними ключовими словами, які 
трактували дане тлумачення, стали: "набір стратегій, цінностей, технологій, 
спрямованих на планові зміни в організації" [180, с. 77].

Серед сучасних вітчизняних авторів варто виділити визначення 
організаційного розвитку І. Р. Сухорської, яка розглядає його як систему 
планових внутрішніх організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію 
функціонування організації щодо наявних та очікуваних станів її оточення 
[174, с. 263].

Таким чином стає зрозуміло, що останніми роками висловлювання про 
поняття "розвиток" науковцями набуло більш обширного значення. Це 
пов’язано насамперед із трансформацією агропромислового сектора до умов 
ринкової економіки. Підприємства, які змогли пристосуватися до 
конкурентного середовища, одночасно постали перед проблемою 
формування стратегії подальшого розвитку. Тому у працях багатьох авторів 
можна прослідкувати тісний взаємозв’язок між поняттями "розвиток" і 
"стратегія" (рис. 1.1).

Аналізуючи зазначені поняття, стає зрозуміло, що, з одного боку, вчені, 
що досліджують проблеми стратегічного управління, розглядають розвиток - 
як результат реалізації стратегії. З іншого боку, науковці, які розробляють 
теорію організаційного розвитку, визначають стратегію – як інструмент 
забезпечення розвитку підприємства. У даному контексті можна погодитися 
із В. С. Єфремовим, що стратегія формує бачення майбутнього розвитку.

У процесі розвитку організації виникає необхідність змін, які рано чи 
пізно виникають незалежно від того, якої ідеології розвитку дотримується 
організація, яка парадигма управління визначає пріоритетні напрямки ЇЇ 
функціонування. Однак від того, як будуть здійснюватися зміни, залежить 
ефективність функціонування підприємства та йог о існування в цілому.

Сутність "ефективності" закладена у структурі даного поняття, а саме у 
похідному слові "ефект" (effektus) – має латинське походження і означає 
результат будь-яких конкретних дій [19, с 84]. З огляду на свою 
багатогранність і складність, погляди вчених і практиків щодо поняття 
ефективності, як економічної категорії, є досить різними. Так, наприклад, 
В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора зважають, що ефективність 
виробництва, як економічна категорія, відображає дію об’єктивних 
економічних законів, яка виявляється в результативності виробництва, 
Ефективність показує кінцевий корисний ефект від застосування засобів 
виробництва і живої праці, а також сукупних її вкладень [77]. У зв’язку з 
цим, на їх думку, необхідно розрізняти такі поняття, як ефект і ефективність.
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Рис. 1.1. Сутність та взаємозв’язок поняття "розвиток" і "стратегія" 

Ефект – це результат виробничо-господарської діяльності 
підприємства або тих чи інших заходів, здійснюваних у 
сільськогосподарському виробництві. Він характеризує підвищення 
продуктивності птиці, а в цілому по господарству – збільшення обсягів 
виробництва валової продукції) валового     доходу     та   прибутку.

7

Довгостроковий якісно визначений напрямок розвитку 
організації, що відноситься до сфери, засобів і форм її 
діяльності, системи взаємовідносин всередині організації 
тощо [27. с. 88]

Російські вчені
1990 – 2000 рр.

О. С. Віханський

Комплекс прийнятих менеджментом рішень щодо роз
витку підприємства: розміщення  ресурсів,  досягнення
довгострокових конкурентних переваг на цільових 
ринках [35, с. 36]П. С. Дойль

В. С. Єфремов

Стратегія формує бачення майбутнього розвитку 
організації [44, с. 4]

Довгостроковий курс розвитку фірми, спосіб досягнення 
цілей, які вона визначає для себе, керуючись власними 
міркуваннями у межах своєї політики [190, с. 118]

Вітчизняні
вчені

1990 - 2000 рр.

З. Е. Шершньова 
С. В. Оборська

Встановлений та переглядуваний набір напрямків 
розвитку підприємства (мети і способів її досягнення) для 
забезпечення поновлюваної відмітності та прибутковості 
[94, с. 4]

Програма дій, що визначає розвиток фірми, і відповідне 
управління, а також досягнення поставлених цілей, 
визначення перспективних орієнтирів діяльності 
підприємства на основі оцінювання його потенційних 
можливостей і прогнозування розвитку зовнішнього 
середовища [99, с. 128]

Якісно визначена, узагальнена модель розвитку 
довгострокових дій організацій, що необхідно здійснити 
для досягнення поставлених цілей [18, с. 366]

В. Ф. Оберемчук

В. А. Васильченко 
Т. І. Ткаченко

А. Наливайко



Ефективність виробництва визначається співвідношенням між 
результатами господарської діяльності підприємства і використаними для 
одержання цих результатів матеріальними, трудовими та фінансовими 
ресурсами (витратами виробництва).

Економічна ефективність – узагальнююча економічна категорія, яка 
характеризується високою результативністю використання живої і 
уречевленої праці; виробництво певного обсягу продукції з мінімальними 
витратами відповідних ресурсів [77, с. 235 – 236].

Ми поділяємо думку більшості економістів, які вважають за 
необхідність розглядати окремо поняття "ефект" та "економічна 
ефективність". Переконливо зазначають у своїх працях П. П. Руснак, А. А. 
Ніконов, Н. І. Йоріна, І. В. Ковальчук, І. П. Скоболєва, С. М. Онисько. що 
ефект необхідно ототожнювати із наслідком, тобто результатом виробництва 
[43, 45, 59, 99, 170]. Про  категорію  ефективності ряд науковців
висловлюються, як про показник узагальненого і повного відображення 
кінцевих результатів використання засобів, предметів праці та робочої сили 
на підприємстві за певний проміжок часу [40, с. 175]. Виходячи з цього, 
часто в економічній літературі поняття ефективності трансформується в 
категорію економічної ефективності  виробництва, що пов’язано      із
зіставленням ефекту від економічної діяльності суб’єктів господарювання з 
витраченими на його одержання економічними ресурсами, які є обмеженими 
і вимагають постійного відтворення.

З цього приводу дослідники наголошують, що ефективність
виробництва є складовою частиною теорії відтворення, яка відображає 
відносини у виробництві, розподілі, обміну та споживання матеріальних благ 
і послуг, тобто ефективність, як економічна категорія, застосовується для 
характеристики, усіх стадій процесу відтворення [30, 36]. Здебільшого 
економісти-дослідники додають, що ефективність у виробництві означає 
розподіл ресурсів між виробництвом різних видів товарів з метою мінімізації 
виробничих витрат.

Привертає увагу думка науковців, які вважають ефективність формою 
вираження мети виробництва, що означає результативність, міру одержання 
користі [3, с. 9; 39, с. 508]. На наш погляд, у цьому контексті наголошується 
на удосконаленні в організації виробництва, що в кінцевому результаті має 
одну мету – збільшення власного доходу, а значить, і поліпшення умов 
працівників.

Дещо іншим є трактування В. В. Кулішова, який зазначає, що 
економічна ефективність – це засіб дій, що забезпечують у результаті 
здійснюваних зусиль і витрат ресурсів одержання максимального результату 
[63, с. 164]. Деякі автори акцентують увагу на затратній стороні. Так, 
зокрема, І. Падерін вказує, що суть економічної ефективності підприємства 
полягає в економії всіх видів питомих витрат ресурсів на виробництво 
продукції [119, с. 9]. Такої ж думки дотримуються Е. Долан та Д. Ліндсей: 
"поняття     ефективності    у    виробництві,    як     більш      широке       поняття
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ефективності, включає у себе загальноприйняте значення – уникнення 
витрат" [36, с. 13]. Однак, на нашу думку, вказані визначення є дещо 
обмеженими, оскільки не можливо досягти максимальної ефективності у 
виробництві уникаючи витрат

Вирізняється із загальноприйнятих думка О. М. Онищенка та В. В. 
Юрчишина, які вважають ефективність виробництва результатом 
функціонування продуктивних сил у їх сукупності і взаємозв’язку з 
виробничими відносинами. Кінцеві результати господарювання зводять до 
оцінки його ефективності, показники якої називають важливими кількісними 
характеристиками якості економічного росту [102, с. 63].

За твердженням М. Бакетта, ефективність – це відношення вартості 
затрат одного чинника виробництва до вартості випуску [6]. Слід погодитися 
з обґрунтованою думкою Л. І. Шваба, що ефективність виробництва означає 
оцінку його результатів та співставлення їх із витратами, понесеними на 
досягнення таких результатів, адже одні і ті ж результати можуть бути 
отримані за різного рівня використання ресурсів [188, с. 499 – 505]. При 
цьому, "критерієм ефективності виробництва чи діяльності повинен бути 
рівень зростання продуктивності суспільної праці" [92, с. 454]. Практично 
аналогічно висловлюється С. В. Мочерний, який зазначає, що досягнення 
найбільших результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці 
характеризує економічну ефективність [39, с. 508].

Як бачимо, вищезазначені тлумачення поняття "ефективності" є досить 
різними, проте занадто стислими і не мають повного змістового 
навантаження. Домінуючий підхід більшості визначень вбачається в тому, 
що ефективність має на меті виробництво максимальної кількості продукції 
за мінімальної кількості затрачених ресурсів. На наш погляд, більш 
доцільним є трактування В. Г. Захожая, який вбачає, що економічна 
ефективність означає отримання максимального результату на одиницю 
витрат або мінімізацію витрат на одиницю отриманого результату [49, с. 6]. 
Досягти бажаного результату можна при фіксованих, тобто наперед 
визначених, обсягах ресурсів [3, с. 11]. Таким чином, економічна 
ефективність характеризує зв’язок між встановленою кількістю одиниць 
залучених ресурсів і отриманою, в результаті, кількістю потрібного 
продукту. Зростання кількості виробленого продукту, отриманого від даного 
обсягу витрат, означає підвищення ефективності, а зменшення обсягу 
виробленого продукту за рахунок даної кількості витрат вказує на зниження 
ефективності.

З цього приводу обгрунтованим є визначеная ефективності, як "...таке 
використання або застосування рідкісних ресурсів (засобів виробництва), при 
якому досягається найбільше або максимальне задоволення безмежних 
потреб суспільства, тобто спосіб якнайкращого використання того, чим ми 
володіємо" [70, с. 38-39].

Більш ширшими є погляди вчених, які виділяють основні види та 
форми    ефективності.    Досліджуючи    ефективність     виробничих      систем
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аграрного сектора, Н. Попов виокремлює шість основних видів економічної 
ефективності: ефективність сільського господарства як галузі, ефективність 
окремих галузей сільського господарства, ефективність виробництва окремих 
видів продукції, ефективність підприємств, їх структурних підрозділів [125, 
с. 149]. У своїх працях С. М. Онисько виділяє технологічну, економічну та 
соціальну ефективність, виокремлюючи при цьому різні рівні її визначення: 
АПК країни, сільського господарства, підприємства, окремого виду продукції 
[101, с. 60].

На думку деяких авторів, "ефективність включає в себе: техніко- 
економічну, соціально-економічну, економічну, народногосподарську 
ефективність" [24, с. 12]. Практично аналогічну класифікацію надає В. К. 
Савчук, який ефективність розподіляє на технологічну, економічну та 
окремо виділяє екологічну [165, с. 93]. В окремих дослідженнях, поряд із 
подібними видами економічної, виділяють соціальну ефективність [12, с. 353; 
42, с. 412].

У контексті визначення основних видів ефективності досить 
справедливою, на наш погляд, є класифікація І. А. Маркіної [72]. Вона 
розрізняє три основні види ефективності: подрібнісну (відношення цілей до 
потреб, ідеалів, норм), результативну (відношення досягнутого результату до 
намічених цілей), затратну (відношення затрат до досягнутих результатів).

Окрім екологічної, техніко-економічної, економічної, у працях Г. І. 
Башнянина, І. М. Копича, І. О. Чупика зустрічається окремо виділена 
соціально-духовна [8, с. 93] І. В. Рябчик і В. В. Галушко виокремлюють 
ефективність технічну, розподілу ресурсів та економічну [162]. За їхнім 
трактуванням, технічна ефективність показує, наскільки підприємство може 
пропорційно збільшити виробництво усіх видів ресурсів, не залучаючи 
додаткових ресурсів. Ефективність розподілу ресурсів показує наскільки 
підприємство могло б збільшити дохід за умови вибору оптимальної 
комбінації видів виробленої продукції. Економічна ефективність
характеризує здатність підприємства як виробляти максимальну кількість 
продукції з даних ресурсів, так і вибрати оптимальну комбінацію видів 
продукції і може бути розрахована, як добуток технічної ефективності й 
ефективності розподілу ресурсів. Усі ці види ефективності
відображатимуться одним основним відносним показником у вигляді 
коефіцієнта.

Ми погоджуємося із науковими підходами до визначення основних 
видів ефективності відомого вченого В. Г. Андрійчука. У своїх працях автор 
зазначає, що      ефективність   –  це   економічна      категорія,     яка   відображає
співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх 
досягнення ресурсами [2, с. 397]. Варто відмітити те, що вчений, поділяючи 
ефективність на технологічну, економічну, соціальну та екологічну,
особливий наголос робить на технологічній – „результат взаємодії факторів 
виробництва, що характеризує досягнуту продуктивність живих організмів, 
які використовуються в сільському господарстві як засоби виробництва”.
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Вказане визначення повного мірою враховує всі ключові аспекти виробничої 
діяльності, оскільки автор наголошує на безпосередній вплив технологічної 
ефективності на економічну ефективність діяльності суб'єктів 
господарювання. Істотною особливістю є та обставина, що при її визначенні 
до уваги не беруться виграти, понесені суб'єктами господарювання для 
отримання відповідної продуктивності тварин.

Про соціальну ефективність на рівні підприємства автор висловлюється 
як про ступінь задоволення потреб колективу підприємства, його власників у 
засобах і умовах життєзабезпечення.

Ми вбачаємо, що виділення екологічної ефективності в самостійну 
форму, за його словами, зумовлене двома причинами. Перша – необхідністю 
створення екологічно безпечного для людей і тваринного та рослинного світу 
довкілля, за якого зберігається біологічна рівновага і водний баланс 
території, здійснюється виробництво екологічно чистої продукції і не 
допускається забруднення навколишнього середовища хімічними засобами 
сільськогосподарського призначення. Друга причина – потребою в існуванні 
індикатора для означення гармонійного розвитку виробництва. Такий 
розвиток досягається тоді, коли позитивні зрушення в економічній 
ефективності супроводжуються такими самими зрушеннями в соціальній та 
екологічній ефективності.

Сконцентрована значна увага на класифікацію економічної 
ефективності за її критерій ми (ознаками). Автор вважає, що для досягнення 
поставленої мети виправдано використовувати щонайменше дев'ять таких 
ознак, серед яких основними є:

1. За ступенем охоплення ресурсів (витрат), за якими розраховуються 
показники ефективності;

2. За стадією руху авансованої в ресурси вартості, за видом 
економічного ефекту (кінцевого результату);

3. За вкладом у формування загального економічного ефекту 
(результату);

4. За функціональною спрямованістю окремих заходів підвищення 
економічної ефективності виробництва;

5. За способом визначення економічної ефективності;
6. За функціональною спрямованістю окремих заходів підвищення 

економічної ефективності виробництва;
7. За видами діяльності підприємств;
8. За галузевою градацією сільськогосподарського виробництва;
9. За критеріями організаційної будови підприємства [3, с. 22 – 27].
Ми   поділяємо   думку   автора   щодо  запропонованих   критерїв,   які   є

досить значущими з погляду важливості оцінки й аналізу різних сторін 
діяльності підприємств. Різноманітність зазначених видів ефективності, 
попри певні розбіжності в деталях, відображаються у загальноприйнятому 
погляді на їх суть, виділяючи економічну, технологічну соціальну та, не 
менш важливу, екологічну ефективність.
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Зважаючи на особливості діяльності підприємств, вказані види 
ефективності можна застосовувати з урахуванням критеріїв їх значущості. 
Правомірним, на наш погляд, є поетапний підхід, у якому визначається 
"проміжна" ефективність, що базується на основі "проміжних" результатів, і 
"кінцева" ефективність, тобто та, яка розраховується за допомогою головних 
результативних показників і витрат. Після цього, для більш глибокого 
аналізу виконаної роботи та подальшого планування своєї діяльності, 
пропонуємо визначити "порівняльну" ефективність, яка передбачає синтез 
показників перших двох видів ефективності. Використання запропонованого 
підходу дасть можливість заздалегідь уникнути проблем, які пов’язані із 
тривалим процесом виробництва продукції. Окрім цього, для більш 
детального виявлення специфічних особливостей діяльності 
птахопідприємств пропонуємо досліджувати та характеризувати 
ефективність їх діяльності за вказаними ознаками (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Критерії визначення основних видів ефективності функціонування
підприємств

Джерело: власні дослідження.
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Критерії оцінювання основних видів ефективності 
функціонування підприємств

Економічна ефективність

Кінцевого результату 
(продуктивності виробництва)

Кінцевого результату (рівня рен
табельності та прибутковості)

Використання окремих видів 
ресурсів (витрат)

Використання сукупних 
ресурсів (витрат)

Екологічна ефективність Соціальна ефективність

Рівня заробітної плати, соціальні 
виплати

Створення умов поліпшення 
професійної структури персоналу

Забезпечення екологічно 
безпечного виробничого процесу

Виробництво екологічно чистої 
продукції

Технологічна ефективність

Впровадження прогресивних 
технологій

Впровадження нової техніки і 
обладнання



Характерною рисою виділених критеріїв та видів ефективності є тісний 
взаємозв’язок між ними. Зокрема екологічна ефективність тісно пов’язана із 
соціальною, оскільки створення екологічно безпечного середовища, 
виробництво екологічно чистої продукції є необхідним чинником 
формування відповідних умов працівників та населення країни в цілому.

Відповідно, технологічна ефективність за своєю сутністю є 
відображенням результату взаємодії усіх використаних у процесі 
виробництва видів ресурсів. Кожен із зазначених видів ефективності 
характеризує результативність економічної діяльності підприємств.

Зарубіжні науковці, використовуючи метод ДЕА для визначення 
економічної ефективності, виділяють три види: технічну ефективність, яка 
відображає властивість суб’єктів господарювання виробити максимальний обсяг 
продукції за визначеною та встановленою кількістю ресурсів; структурна 
ефективність, або так звана аллокативна, властивістю якої є визначення ступеня 
спроможності підприємства використовувати ресурси в оптимальних пропорціях 
із урахуванням їх відносних цін і технологій виробництва; економічна 
ефективність, яка об’єднує два вищевказані типи ефективності [17]. У працях 
Булуя О. Г. вказано, що технічна ефективність виражається у використанні 
мінімальної кількості ресурсів для виробництва одиниці продукції, 
аллокативною є ефективність раціонального вибору ресурсів за критерієм 
мінімізації витрат [15].

Обидві сторони визначень мають економічний зміст. Однак, на наш 
погляд, досліджуючи діяльність підприємств, які займаються виробництвом 
продукції, запропоновану класифікацію ефективності можна 
використовувати,   як  доповнюючий  елемент   у     контексті    із
загальноприйнятими методами.

Отже, із усього зазначеного можна зробити висновок, що більшість 
науковців, розглядаючи взаємозв’язок основних критеріїв та видів 
ефективності, часто ототожнюють поняття економічної ефективності із 
ефективністю виробництва. У той же час, на наш погляд, правомірним було б 
вказані поняття об’єднати в узагальнену категорію ефективності 
функціонування, оскільки саме таке визначення може повного мірою 
відобразити обидві сторони ефективності діяльності суб’єкта
господарювання.

У той же час не правомірним, на наш погляд, було б категорію 
ефективності розглядати лише як досягнення найбільших результатів за 
найменших витрат. Таке визначення більшості науковців є не досить 
коректним, у господарській діяльності ефективність насамперед 
визначається як спроможність господарських ресурсів, певної їх кількості та 
якості, забезпечити певний результат відповідно до мети господарської 
діяльності. Тобто першочерговим завданням суб’єкта підприємницької 
діяльності є досконале вивчення потреб споживача, обсягу реалізації та рівня 
цін різних сегментів ринку певного періоду, а також того, що підприємства
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формують систему виробничого циклу, і в першу чергу рівень витрат на 
залучення необхідної кількості ресурсів для отримання максимально 
корисного результату, згідно з потребами ринку. Таким чином, 
запропонований підхід при взаємодії основних ознак вищезазначених видів 
ефективності дасть можливість достовірно охарактеризувати категорію 
економічної ефективності функціонування підприємств (рис. 1.3)

Рис. 1.3. Системний підхід до визначення категорії "ефективність 
функціонування"

Джерело: власні дослідження.
Як свідчать дослідження, а також з погляду реальних можливостей, за 

практичного втілення вказаного підходу можна досягти бажаного результату. 
Отже, значення ефективності функціонування підприємств полягає у 
отриманні максимально корисного результату за умови мінімізації витрат на 
попередньо визначений обсяг ресурсів. Така категорія, на нашу думку, 
визначає стратегію розвитку підприємства, яка містить комплекс рішень 
щодо вибору напрямків його розвитку та включає модель дій, які формують 
оптимальне використання наявного потенціалу і дають можливість створення

14



сприятливих внутрішніх та зовнішніх умов для успішного подолання 
основних стадій розвитку.

1.2. Організаційно-економічні основи розвитку та ефективного 
функціонування підприємств

Підприємства з виробництва продукції птахівництва є одними із 
складових аграрного комплексу України, які здатні за короткий проміжок 
часу забезпечити ринок цінними харчовими продуктами. Сприятливі 
кліматичні умови та розвинуте зернове господарство дозволяють 
здійснювати виробничий процес, головним завданням якого є розведення, 
вирощування, утримання птиці з метою одержання основних продуктів: 
м’яса птиці та яєць. Характерними особливостями птахівництва є: 
інтенсивний обмін речовин, висока енергія росту, скоростиглість, що в 
сукупності забезпечують швидкий оборот капіталу і окупність вкладених 
коштів; активне сприйняття птахівничими господарствами новітніх 
технологій та різних новацій, що сприяє підвищенню рівня механізації та 
автоматизації, прискоренню механізму формування оптимальних раціонів 
кормів для птиці. В сукупності усе зазначене зумовило поступове досягнення 
високих виробничих показників. Однак такі результати притаманні не всім 
птахівничим підприємствам, оскільки вони пройшли складний шлях свого 
становлення.

Процес розвитку підприємств птахівничої галузі є багатогранним. Його 
можна об’єднати у п’ять етапів формування (рис. 1.4). Започаткування 
широкомасштабного промислового птахівництва відбулося на початку 60-х 
років. Завдяки покращенню селекційної роботи, технічному переоснащенню, і 
чітко визначеній економічній політиці та орієнтації галузі на потреби 
споживачів – птахогосподарства досягли максимальних результатів від своєї 
діяльності наприкінці 80-х років [146].

Однак на початку 90-х рр. досягнуті результати були зруйновані, 
оскільки в країні відбулися швидкі зміни в системі економічних відносин. 
Відсутність протекціонізму, посилення залежності птахопідприємств від 
факторів зовнішнього середовища, неадекватність організаційно- 
економічного механізму функціонування птахофабрик призвело до значного 
зменшення поголів'я птиці та виробництва продукції птахівництва. Якщо 
більшість держав світу забезпечували зростання виробництва цієї продукції, 
то в Україні в цей час розпочалася велика економічна криза, внаслідок якої 
відбувся значний спад виробництва продукції птахівництва в усіх категоріях 
господарств [197, с. 72].

Однак, не зважаючи на зазначені чинники, вплив яких негативно, 
позначився на розвитку та ефективному функціонуванні птахівничих 
підприємств, упродовж останніх років має місце тенденція до покращення та 
збільшення обсягів виробництва продукції.
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Рис. 1.4. Основні етапи розвитку птахівничих підприємств 
Джерело: власні дослідження.

В умовах глибокої трансформації виробничих відносин і структурних 
змін в економіці птахівнича галузь пройшла процес реформування. Набули 
розвитку підприємства різних типів, які виробляють і реалізовують 
населенню дієтичні яйця і м’ясо птиці, а саме:
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Період       до    1960-х     років      початок     формування 
птахівництва, створення перших м'ясних та яєчних порід.
утримання     птиці    у      селянських,       хутірських    та
  господарствах поміщиків.
Перші масові заходи з підвищення продуктивності птиці.

І етап

Початок  1960-х  років.  Реорганізація   галузі:  розбудова
нових     фабрик,      налагодження    широкомасштабного
Виробництва кормів та системи забезпечення племінною
птицею, технічне переоснащення галузі.

ІІ етап

ІІІ етап

Період   до   1990-х    рр.    Максимальне     виробництво
птахівничої    продукції.    Чітко   визначена   економічна
політика,  функціонування централізованого фінансового
забезпечення,   орієнтація   галузі на потреби споживачів
згідно з медичними нормами споживання,  балансування
попиту  і  пропозиції  з  урахуванням платоспроможності
населення.

IV етап

Період    1990-х    рр.       Вільне        ринкове        середовище
невтручання    держави   у   здійснення виробничих процесів
та   розвиток   господарських   зв'язків,   лібералізація  цін на
ресурси   та   вироблену продукцію, зміна форм власності та
проведення структурних зрушень.

Період     2000-2011   рр.      Поступове     нарощування
виробництва     продукції      птахівництва,   залучення
приватних   інвестицій,   якісне поліпшення племінних
ресурсів, сучасний  менеджмент,  державна  підтримка.

V етап



1. Птахофабрики – спеціалізовані підприємства, які на промисловій 
основі виробляють яйця і м'ясо. Як правило, вони розташовані навколо 
великих міст і промислових центрів, а також курортів. Комбікорми вони 
закуповують, але й іноді мають земельні площі, де частково вирощують 
зернові культури, а також зелені і соковиті корми. Працюють за поточною 
технологією із застосуванням комплексної механізації і автоматизації 
виробничих процесів, виробляють продукцію рівномірно протягом року;

2. Птахогосподарства, крім промислового виробництва продукції 
птахівництва, мають значні земельні площі, вирощують корми, раціонально 
поєднуються з молочним скотарством, що дає змогу ефективно 
використовувати землю, робочу силу й засоби виробництва;

3. Птахівничі ферми приватно-орендних підприємств і господарств 
інших типів спеціалізації, де птахівництво є додатковою галуззю і 
розвивається на власних кормах;

4. Міжгосподарські підприємства, які створюються існуючими 
господарствами на пайовій основі для виробництва продукції птахівництва, 
особливо м’яса. Одержаний приріст живої маси і прибуток тут розподіляють 
між господарствами-учасниками кооперації пропорційно до їхніх пайових 
внесків з урахуванням поставлених кормів;

5. Виробничі об’єднання, які працюють на основі спеціалізації 
підприємств на виконанні окремих технологічних стадій єдиного процесу 
виробництва продукції (інкубації яєць, вирощування ремонтного молодняку, 
виробництва яєць і м’яса птиці тощо (рис. 1.5)). При цьому на головному 
підприємстві централізуються фінансові, матеріальні, деякі трудові ресурси, а 
також обслуговуючі підрозділи (транспорт, склади, лабораторії тощо) і 
служби (матеріально-технічного постачання, збуту, капітального будівництва 
та ін.) [103].

Слід зазначити, що доповнює процес виробництва продукції 
птахівництва низка племінних птахівничих господарств, головна роль яких 
полягає у забезпеченні необхідною сировиною товарних підприємств.

Як видно із рис. 1.5 племінні господарства є невід’ємною частиною 
роботи товарних господарств. Головними завданням селекційно-генетичних 
станцій та експериментальних господарств наукових установ є створення 
нових порід птиці, а також спеціалізованих ліній та їх кросів, методичне 
керівництво племінною роботою у птахівництві. Випробовують оцінюють 

промислові гібриди і кроси ліній, що поєднуються – державні контрольно- 
випробувальні станції. Після цього племінні заводи вдосконалюють і 
розмножують птицю створених ліній, кросів і порід та передають племінним 
господарствам-репродукторам, де схрещують батьківські форми птиці, 
одержують гібридну птицю і забезпечують нею промислові птахофабрики, 
інкубаторно-птахівничі станції, а також господарства населення.

Племінні ферми-репродуктори у складі птахівничих товарних 
господарств виконують таку саму роль, що й господарства-репродуктори. 
Функція    інкубаторно-птахівничі    станції     полягає     у    виведенні    добового
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молодняку і забезпеченні ним товарних ферм господарств, міжгосподарських 
підприємств та господарств населення, птахофабрик, які не мають своїх 
інкубаторних цехів [103].

Рис. 1.5. Класифікація птахівничих господарств 
Джерело: власні дослідження.

Залежно від питомої ваги продукції, напряму виробництва та 
відтворення поголів’я, господарства і ферми мають чотири галузеві напрями:

- яєчний, який застосовують тільки при розведенні курей. Качині, 
гусячі, індичі яйця у зв’язку з великими витратами кормів на їх виробництво і 
низькими смаковими якостями на харчові цілі не використовують;

  -м’ясний напрям, основною товарною продукцією якого є м'ясо птиці 
(курчата-бройлери, каченята, гусенята, індики);

- яєчно-м’ясний, який найбільш поширений у птахівництві. 
Господарства цього напрямку виробляють товарні яйця і м'ясо птиці.;

- племінний напрямок, головною товарною .продукцією якого,є яйця від 
племінної птиці для інкубації або племінний молодняк курей, гусей, качок, 
індиків для відтворення [1, с. 557].
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Використовуючи племінний ресурс та зосереджуючи зусилля на 
виробництві тих видів продукції, які забезпечують максимальну економічну 
вигоду або мінімальні економічні втрати порівняно з іншими видами 
діяльності – товарні підприємства вдосконалюють процес формування 
птахівничої галузі, забезпечуючи її сталий розвиток.

Вироблена продукція товарними птахопідприємствами забезпечує 
населення дієтичними висококалорійними продуктами харчування, які 
продовжують людині життя та роблять його повноцінним і 
високопродуктивним. М'ясо птиці відрізняється насамперед складом жиру, 
який містить менше насичених жирних кислот, здатних погіршувати серцево- 
судинний стан людського організму, і більше поліненасичених жирних 
кислот – компонента раціону людини, необхідного для підтримання її 
здоров'я. Найціннішою складовою частиною м'яса птиці є білки, які 
визначають його якість [80, с. 21, 24, 28; 197, с. 72].

Важливим продуктом птахівництва є яйця, які містять усі необхідні для 
людини харчові та біологічно активні речовини: 12 % повноцінних білків, 
12 % жирів, вітаміни і мікроелементи. Біологічна цінність протеїнів яйця 
птиці обумовлена набором і співвідношенням незамінних амінокислот, які 
засвоюються людиною на 96-98 % [133-135].

Окрім дієтичної продукції птахівництва, ефективно використовують у 
народному господарстві і побічну продукцію птиці. Так, пух і пір'я є цінною 
сировиною для легкої промисловості, де виготовляють товари для загального 
вжитку. Жир деяких видів птиці та перепелині яйця використовують у 
медицині, позитивний ефект від яких сприяє лікуванню гіпертонічних 
хвороб, судинних криз, стенокардії тощо. Яйця ще використовують у 
парфумерній промисловості при виробництві мила, шампунів та ін.

Птахівництво є прикладом організації безвідходної технології 
виробництва Продукти переробки птиці, такі як голова, крила, усі внутрішні 
органи, використовують для приготування різних харчових наборів, кров - 
для виробництва ковбас, а внутрішні органи - переробляють на білкове 
борошно [13, с. 7].

Послід птиці багатий на протеїн (25-40%), фосфор та інші мінеральні 
речовини, тому його використовують як органічне добриво. Після 
висушування послід можна згодовувати великій рогатій худобі та свиням. 
Наявність у його складі сечової кислоти дає можливість використовувати 
послід для виготовлення медичних препаратів. Із відходів забою та інкубації 
яєць виготовляють сухі білкові корми, що містять 50-85 % протеїну, всі 
незамінні амінокислоти, вітамін В12 та інші поживні речовини [23, с, 98].

Важливе значення у птахівництві має економічний аспект галузі. їй 
властиві найменші витрати живої праці і матеріальних ресурсів на одиницю 
продукції, швидка окупність вкладених інвестицій. Загальний вираз 
виробничого процесу підприємств птахівничої галузі характеризується 
залученням і використанням механізму, якому притаманні дії нової ринкової 
економіки (рис. 1.6).
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Передумовою успішної; підприємницької діяльності є вибір 
організаційно-правової форми її здійснення. На практиці цей процес полягає 
в розвитку різних типів аграрних формувань, які максимально ефективно 
використовують ресурсний потенціал.

Рис. 1.6. Структурно-логічний механізм процесу виробництва продукції
птахівництва

Джерело: власні дослідження.

Головним напрямом першого етапу становлення; на основі вивчення 
вітчизняного і зарубіжного досвіду ведення виробничої діяльності та 
використання рекомендацій науково-дослідних установ, є визначення 
спеціалізації птахівництва* яка, в свою чергу, пов’язана із його 
концентрацією. Враховуючи те, що із збільшенням розмірів господарств 
підвищується економічна ефективність виробництва, формування їх 
оптимальної величини відбувається з урахуванням природних та 
економічних умов, чисельності населення зони, способу утримання птиці, 
стану кормової бази тощо.
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Нормами технічного проектування передбачені птахофабрики 
наступних розмірів: з клітковим утриманням курей-несучок на 50, 100, 250, 
300, 400 і 500 тис. голів; з напільним утриманням – на 100 тйс. голів 
промислового стада. Розроблені проекти на будівництво бройлерних фабрик 
для відгодівлі 1 млн., 2 млн., 3 млн. і 8 млн. курчат на рік [1, с. 559].

Однією із важливих і обов’язкових функцій організації виробничого 
процесу є визначення способу утримання поголів’я: кліткове (практикується 
на птахофабриках і у спеціалізованих господарствах, які виробляють харчові 
яйця при вирощуванні ремонтного молодняку, бройлерів і відгодівлі 
молодняку), підлогове (застосовують для промислового стада курей на 
невеликих птахофабриках, у спеціалізованих господарствах тощо), вигульне 
(застосовують переважно у племінних птахівничих господарствах), вольєрне 
(використовують у районах з м’яким кліматом), комбіноване (застосовують 
для молодняку в птахівничих господарствах і на невеликих товарних фермах, 
де курчат до 60 днів утримують у клітках, а пізніше – в табірних умовах) [51, 
с. 410].

Окрім зазначеного, невід’ємними складовими загальної структури 
організації виробничого процесу є: забезпечення господарства робочою 
силою, нормування праці, організація обліку, звітності, організація 
планування, організація управління.

Другий етап виробничого процесу залежить від правильно 
сформованого плану розвитку, в якому визначають насамперед зростання 
поголів’я і продуктивності птиці, розробляють систему зооветеринарних і 
організаційно-економічних заходів, які забезпечують виконання намічених 
показників виробництва валової і товарної продукції. Разом з тим, виконання 
таких завдань залежить від інтенсифікації кормовиробництва, використання, 
нових біологічних методів якісного поліпшення стада, 
внутрішньогосподарської і міжгосподарської спеціалізації, впровадження 
інтенсивних методів і прогресивних потокових технологій продукції 
птахівництва.

Обсяг виробництва продукції птахівництва встановлюють відповідно 
до понизу на неї, показників обороту поголів’я птиці за роками 
перспективного періоду, рівня їх продуктивності, планової спеціалізації, 
забезпеченості кормами.

Основними принципами, на яких базується сучасна технологія 
промислового виробництва яєць, є: використання спеціалізованих яєчних 
кросів курей; утримання курей у кліткових батареях, що забезпечує 
механізацію та автоматизацію виробничих процесів; годівля курей 
повнораціонними сухими комбікормами; утримання птиці у закритих 
безвіконних пташниках великої місткості з оптимальним мікрокліматом і 
диференційованим світловим режимом; застосування ефективних 
ветеринарно-профілактичних заходів з метою забезпечення високої 
збереженості птиці; рівномірне цілорічне виробництво у відповідності з
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технологічним графіком, який передбачає ефективне використання всіх 
виробничих потужностей [13, с. 206].

Птахівничі підприємства яєчного напрямку здебільшого мають 
закінчений цикл виробництва, що передбачає наявність на птахофабриці всіх 
виробничих цехів (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Механізм виробництва яєць у птахівничих господарствах 
Джерело: адаптовано [51, с. 411].

Окремі птахогосподарства спеціалізуються на одному технологічному 
процесі – утриманні батьківського стада і виробництві інкубаційних яєць, 
інкубації та утриманні промислового стада і виробництві харчових яєць. Такі 
вузькоспеціалізовані підприємства зазвичай входять до складу виробничого 
об’єднання певної спеціалізації.

Господарства яєчного напрямку із закінченим виробничим циклом 
Створюють цехи: промислового стада курей-несучок, батьківських форм, 
інкубації, вирощування молодняку до 60-денного віку, ремонтного 
молодняку   до   150-денного   віку,   відгодівлі,   кормоприготування,   сортування   і
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упакування яєць, боєнської переробки птиці з холодильником, утилізації 
відходів. Запорукою цілррічного ритмічного виробництва харчових яєць, 
рівномірного і безперервного функціонування роботи усіх цехів птахівничого 
господарства є узгодженість роботи цеху виробництва інкубаційних яєць, 
цеху вирощування ремонтного молодняку з метою своєчасного формування 
основного цеху – виробництва яєць.

Більшість промислових птахофабрик з виробництва харчових яєць 
мають у своїй структурі цехи з переробки яєць, де виробляють яєчні 
продукти: рідкі (охолоджені або заморожені меланж, білок, жовток) та сухі 
(яєчний порошок, сухий білок та жовток). Виробництво яєчних продуктів 
дозволяє значно збільшити строк зберігання, полегшує транспортування та 
зменшує втрати від бою яєць.

Основою м’ясного птахівництва є кури-бройлери, вирощування яких є 
досить ефективне тому, що забезпечує високу якість м’яса, скороспілість 
птиці, низькі витрати кормів, високий рівень механізації і автоматизації 
виробництва, швидкий обіг оборотних фондів, окупність капітальних 
вкладень і високий рівень рентабельності виробництва продукції.

Сучасне промислове виробництво м’яса бройлерів ґрунтується на 
таких    основних      принципах:  використання      птиці          сучасних
високопродуктивних м’ясних кросів; вирощування і утримання птиці у 
пташниках, обладнаних ресурсозберігаючими і енергозберігаючими 
системами створення та підтримання оптимального мікроклімату, 
необхідних режимів освітлення; виконання виробничих процесів згідно з 
технологічними графіками і картами, які забезпечують ритмічне цілорічне 
виробництво м’яса бройлерів; комплектування виробничих площ, годівля 
повнораціонними комбікормами, які відповідають біологічним потребам 
організму птиці; суворе дотримання ветеринарно-санітарних вимог, 
складання і дотримання технологічних графіків ветеринарної профілактики.

Бройлерне господарство із замкнутим циклом виробництва володіє 
цехами батьківського стада (для виробництва інкубаційних яєць), інкубації, 
вирощування ремонтного молодняку, вирощування бройлерів, забійний. Цех 
вирощування бройлерів у бройлерних господарствах є основним. За 
кількістю вирощених у ньому за рік бройлерів визначаються розміри 
птахівничого підприємства.

Крім того, на великих птахофабриках зазвичай працює комбікормовий 
завод або комбікормовий цех, яйцесклад, зоотехнічна і ветеринарна 
лабораторії з комплексом ветеринарних об’єктів, утилізації посліду, відходів 
переробки птиці та відходів інкубації (виготовлення кормового чи пір’яного 
борошна), виробництва м’ясних консервів [13, с. 242-243].

Важливим та відповідальним є процес забою та первинної переробки 
сільськогосподарської птиці. Він дозволяє зменшити втрати маси тушки при 
їх переробці та отримати продукцію належної якості. В разі відсутності у 
структурі птахопідприємства цеху забою, складаються графіки здачі- 
приймання птиці не менше як за 15 діб до запланованого строку забою.
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    Механізм реалізації виробленої продукції значною мірою відбувається 
на основі попередньо проведеного пошуку ринків збуту, нових видів 
продукції, розширення сфери застосування традиційних її видів. Орієнтація 
підприємства на ринок передбачає подальше вдосконалення його організації 
структури. Важливим моментом такої діяльності стає орієнтація на створення 
служби маркетингу, головними функціями якої є: вивчення ринку 
птахопродуктів, сегментація і вибір цільового ринку, диференціація 
продукції, організація збуту продукції тощо. Знаючи потреби і вивчаючи 
пропозиції покупців, птахогосподарства відповідним чином реорганізовують 
власне виробництво і переробку продукції, зміцнюючи своє фінансове 
становище. Вагомого впливу на рівень реалізації' виробленої продукції набув 
розвиток експортно-імпортних операцій, їх обсяги та збалансованість.

Із усього зазначеного стає зрозуміло, що розвиток птахопідприємств 
яєчного та м’ясного напрямку обумовлюється дією ряду факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища, які дозволяють врахувати основні 
тенденції і протиріччя формування даного виду діяльності (рис. 1.8). 
Своєрідність природних і економічних умов у різних регіонах і в окремих 
типах, господарств визначають відмінності в їх галузевій структурі, тобто 
співвідношення певної кількості птахопідприємств, діяльність яких залежить 
насамперед від способу і рівня розвитку кормовиробництва, забезпечення 
господарства робочою силою тощо.

Рис. 1.8. Основні фактори розвитку птахівничих підприємств 
Джерело: власні дослідження.
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У діяльності птахівничих підприємств відповідно до ринкової 
кон’юнктури (попиту, пропозиції, цінового механізму), з одного боку, І 
природних та економічних умов окремих регіонів – з іншого, формується 
відповідний виробничий процес, який відрізняється за видами і 
співвідношенням виробленої продукції.

1.3. Методи вимірювання розвитку підприємств та економічної 
ефективності їх функціонування

Трансформаційні процеси в аграрному секторі країни з її переходом до 
ринкових відносин зумовили необхідність вибору основних методологічних 
підходів до оцінки процесу розвитку підприємств та економічної 
ефективності їх функціонування.

Фундаментальною осьовою вивчення таких економічних явищ стала 
методологія наукового пізнання. Вона вивчає принципи побудови, форми і 
способи пізнавальної діяльності, визначає принциповий підхід до вивчення 
явищ господарського життя. А тому методологія пізнавальної діяльності є 
центральним питанням проведення кожного наукового дослідження.

Початковою формою методології є термін «метод» (від грець. Methodos 
– шлях дослідження або пізнання), під яким розуміють теоретичне 
опанування дійсності, підпорядковане вирішенню конкретного завдання [74, 
с. 18]. В економічній науці широко поширена думка, що методологія є 
практичним додатком до методу дослідження і являє собою сукупність 
прийомів вивчення інформації. У більш широкому розумінні, метод 
дослідження – це шляхи, способи і засоби пізнання дійсності, явищ і 
предметів [92, с. 43; 173, с. 111].

Варто погодитися із думкою В. Г. Андрійчука, який зазначає, що 
методологією науки аграрних підприємств є діалектика. Вона передбачає 
вивчення явищ, фактів у їх тісному взаємозв'язку, в постійному розвитку від 
нижчого до вищого, в єдності та боротьбі протилежностей. Автор також 
наголошує, що неможливо пізнати істину, якщо явища, факти розглядати 
ізольовано. Такий підхід застосовано в ході дослідження становлення та 
розвитку птахівничих господарств, адже принцип розвитку вимагає, щоб 
економічне дослідження велося за схемою: минуле – сучасне – майбутнє. Не 
можливо побудувати теорії, не пізнавши історію економічного явища, отже й 
не реально здійснювати аналіз розвитку сучасних птахопідприємств і 
оцінювати економічну ефективність функціонування, виходячи лише із 
сучасних умов [2, с. 30]. При цьому дослідження діяльності підприємств з 
виробництва продукції птахівництва, згідно з принципом взаємозв'язку, 
здійснювалося з урахуванням економічних умов і реального стану 
економічної теорії, політичної та соціальної ситуації в країні.
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Вагоме місце в економічних дослідженнях займають загальноприйняті 
методи дедукції і індукції. На першому етапі вивчення проблеми, як правило, 
було застосовано дедуктивний метод, який передбачає теоретичне, 
абстрактне осмислення її, спираючись при ньому на логіку мислення, 
випадкові спостереження, інтуїцію. Результат його застосування надав 
дослідницькій роботі цілеспрямованості у вивченні й систематизації фактів, 
які об’єктивно характеризують вибрану тематику.

Доповненням до методу дедукції стало абстрактне осмислення 
проблеми. Виявити і вивчити дію абсолютно всіх причин, що призвели до 
змін тих чи інших показників не можливо [10, с. 62]. Якщо завдання полягає 
в тому, щоб встановити найбільш суттєві причини, які найпомітніше 
вплинули на формування існуючої тенденції – використовують 
абстрагування, спосіб уявного відкидання частини властивостей і зв'язків 
об'єкта пізнання з метою його спрощення, виділення тих сторін і зв'язків, які 
найбільше цікавлять дослідника. Мета такого методу полягає у відстороненні 
від зовнішніх, не вагомих, ознак явища і виділенні загальних, суттєвих, 
сторін у пізнанні сутності явищ. І хоча абстрактне уявлення про явище є 
менш повним, воно дає змогу винайти факти для підтвердження чи 
спростування гіпотези, глибше зрозуміти в ньому головне, суттєве, дати 
наукове визначення явища.

Застосування індуктивного методу дало змогу забезпечити якісний 
збір, систематизацію й узагальнення фактів, причетних до проблеми, яка 
вимагала вирішення. При цьому була врахована умова виключення 
випадкових, сумнівних, поодиноких фактів, тому що завершальною стадією 
такого методу є виведення з них економічних принципів, теорій, узагальнень.

Окрім вищезазначених методів пізнання, широкого практичного 
використання набули ряд інших методів. Науковий спосіб пізнання сутності 
економічних явищ через визнання їх структури, змісту та взаємозв'язків 
відображається у застосуванні економічного аналізу [173, с. 131]. 
Особливостями зазначеного методу є використання системи показників, що 
всебічно характеризують предмет дослідження, вивчення причин зміни 
показників, виявлення і кількісне вимірювання взаємозв'язків між ними з 
метою встановлення причинно-наслідкової залежності між явищами, що 
вивчаються. Формування системи економічних показників відбувається в 
ході розробки інформаційного забезпечення дослідження проблеми і 
доповнюється розрахунковими величинами для здійснення аналізу.

При опрацюванні значної кількості статистичного матеріалу в ході 
дослідження виникла необхідність застосування статистико-економічного 
методу – сукупності прийомів, які використовуються для всебічної 
характеристики розвитку суспільних явиш. На початковій стадії
дослідження, коли вирішувалося завдання зі збирання первинного 
статистичного        матеріалу,        застосовувався       метод       статистичного
спостереження, основним завданням якого стало одержання точної і 
вірогідної інформації, яка об’єктивно відображає фактичний стан

26



досліджуваної проблеми. Від повноти і якості інформації, одержаної на етапі 
статистичного спостереження, залежала ефективність наступних етапів і 
досягнення кінцевої мети дослідження [24, с. 21; 75, с. 22].

В результаті статистичного спостереження отримані первинні 
матеріали кожного із суб’єктів господарської діяльності підлягали зведенню, 
групуванню і обробці за допомогою різноманітних статистичних методів. 
Сутність зведення полягає в подальшій систематизації даних статистики, 
приведенні їх у певний порядок, підрахунку чисельності одиниць сукупності 
й ознак, що їх характеризують, а також групуванні за суттєвими для них 
ознаками [24, с. 24]. У результаті статистичного зведення нами було 
отримано абсолютні величини, які визначили кількість птахопідприємств та 
їх розмір.

Особливе місце у системі зведення займає статистичне групування, 
тобто розподіл масових суспільних явищ на однорідні типові групи за 
суттєвими для них ознаками з метою всебічної характеристики їх стану, 
розвитку і взаємозв’язків. Воно використовується для вирішення 
різноманітних завдань, серед яких найважливіші – вивчення структури і 
структурних зрушень, виявлення соціально-економічних типів, дослідження 
взаємозв'язку і залежності між ознаками. Тобто за допомогою типологічних 
групувань виділяють найхарактерніші групи, типи явищ, з яких складається 
статистична сукупність, визначають істотні відмінності між ними та ознаки, 
що є спільними для усіх груп [75, с. 39; 10, с. 125].

У ході наукового дослідження, за допомогою методу статистичних 
групувань визначено ступінь взаємозв’язку рівня рентабельності підприємств 
з виробництва основної продукції птахівництва і основних показників, що 
характеризують діяльність підприємства.

Виявлено, що аналітичні можливості статистичних методів 
розширюються за вмілого використання таблично-графічного методу. 
Практично всі етапи наукового дослідження – визначення проблеми, мати і 
підпорядкованих їй завдань, узагальнення накопичених знана, проведення 
аналізу, обгрунтування пропозицій щодо подальшого розвитку – 
супроводжувалися необхідністю застосування вищевказаного методу, що 
суттєво підвищує ефективність роботи як з фактичним матеріалом, так і з 
теоретичними схемами.

Поглиблене вивчення окремих одиниць загальної сукупності вимагало 
застосування монографічного методу. Він є незамінним при детальному 
дослідженні окремих спостережень, вибраних як об'єкт спеціального 
дослідження. Це дало можливість конкретизувати матеріал для узагальнень 
про доцільність тих чи інших нововведень у системі організації виробництва, 
розвитку міжгалузевої інтеграції, окремих видів комерційної діяльності 
тощо. Застосування монографічного методу дозволило виявити резерви 
виробництва.

Не менш важливим прийомом є метод порівняння, за допомогою якого 
виявляються відмінності й подібності різних досліджуваних об'єктів [10, с.
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75]. У ході проведення нашого дослідження було здійснено порівняння 
результатів діяльності різних підприємств та територіальні порівняння – в 
розрізі 2 областей: Житомирської і Київської. Для глибшого виявлення 
характеру досліджуваних явищ проводилися порівняння окремих 
статистичних показників, їх сукупностей, порівняння за періодами.

Суттєвим доповненням до узагальнюючої характеристики 
господарської діяльності став метод факторного аналізу, який передбачає 
аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник. Так, 
розрахунок величини впливу факторів на прибуток від реалізації продукції 

здійснювався методом ланцюгових підстановок за допомогою наступного 
показника:

ΔПк = К(Ц-С)

де: ΔПк – прибуток від реалізації продукції;
К – кількість реалізованої продукції; (1)
Ц – ціна 1 ц реалізованої продукції;
С – собівартість 1 ц продукції.

Для визначення залежності рівня рентабельності птахопідприємств від 
основних факторів використовували багагофакторний кореляційно- 
регресійний аналіз, перевага якого полягає в тому, що він дає змогу оцінити 
ступінь впливу на результативну ознаку кожного із включених у модель 
(рівняння) факторів при фіксованому положенні (на середньому рівні) решти 
факторів [73, с. 23]. Використання ЕОМ і типових програм кореляційно- 
регресійного аналізу, зокрема програми Excel, дало змоіу розв’язати 
кореляційні-регресійні моделі різних залежностей і вибрати таке рівняння, 
яке найточніше описує ступінь наближення фактичних даних до теоретичних 
і відповідно дає найменшу суму квадратів відхилень фактичних даних від 
розрахованих за рівнянням зв’язку. При цьому їх застосування надало 
можливість:

- розрахувати очікувані (теоретично) значення результативної ознаки;
- зіставити і оцінити фактичне та розрахункове значення 

результативної ознаки;
- здійснити порівняльний аналіз різних сукупностей;

         - надати об’єктивну оцінку результатів роботи птахопідприємств;
- виявити резерви виробництва;
- спрогнозувати суспільні явища тощо.
Найпоширенішим, часто вживаним у соціології є метод опитування - 

безпосереднє або опосередковане збирання первинної (тобто переданої у 
словесній або письмовій формі) інформації [180, с. 425]. У ході наукового 
дослідження використовувався прийом анкетного опитування. Так, нами 
було проведене опитування власників селянських домогосподарств, які 
займаються виробництвом продукції птахівництва у досліджуваному регіоні.

   Певною мірою служило покращенням прогнозування підвищення рівня 
ефективності      функціонування     птахопідприємств     застосування        економіко-
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математичного методу, який "...забезпечує переробку і якісний аналіз 
інформації на основі глибокого кількісного аналізу, дозволяє 
вдосконалювати управління і планування виробництвом" [62, с. 4]. 
Використовуючи, зокрема, монографічний метод, який передбачає 
дослідження одного об’єкта господарської діяльності, нами була використана 
економ іко-математична модель оптимальних раціонів годівлі птиці, що 
дозволило значно зменшити собівартість 1 т комбікорму.

За допомогою кластерного аналізу розроблена модель територіально- 
виробничого птахівничого кластера як одного із методів самоорганізації 
підприємства. При узагальненні результатів дослідження і формулюванні 
висновків застосовувався абстрактно логічний метод наукового пізнання, про 
який зазначалося раніше.

Стає зрозуміло, що проведення наукової роботи потребувало значної 
кількості методів, з допомогою яких проводилися дослідження різноманітних 
явищ і процесів розвитку суб'єктів господарської діяльності, вивчалися їхні 
особливості, досліджувався вплив комплексу факторів, які формують рівень і 
динаміку виробництва тощо. З усієї сукупності методів найбільш вагомі, на 
наш погляд, є методи економічного аналізу, метод ДЕА, кореляційно- 
регресійного аналізу, абстрактно-логічний у поєднанні з методом синтезу 
(рис. 1.9).

Важливо зауважити, що із наведених на рис. 1.9 методів дослідження - 
методи економічного аналізу і метод ДЕА в сукупності своїми значеннями 
допомагають об’єктивно оцінювати ефективність виробництва, для 
визначення якої науковці пропонують досить широку систему показників. 
При їх формуванні на суб’єктах господарювання слід дотримуватися 
наступних принципів:

- забезпечення органічного взаємозв'язку критерію та системи 
конкретних показникі в ефективності діяльності;

- відображення ефективності використання всіх видів застосовуваних 
ресурсів;

- можливість застосування показників ефективності до управління;
- використання показників стимулюючої функції в процесі 

застосування наявних ресурсів зростання: ефективності діяльності 
[123, с. 454].

Універсальним підходом до визначення ефективності діяльності 
підприємств є аналіз відносних показників, які доцільно обчислювати в 
наступній послідовності:

- вартість валової продукції (грн.) з розрахунку на середньорічного 
працівника, на 1 люд.-год., на 100 грн. виробничих витрат, на 100 
грн. основних виробничих фондів;

- розмір чистої продукції (валового доходу), чистого доходу та 
прибутку на середньорічного працівника, на 1 люд.-год., на 100 грн. 
витрат виробництва, на 100 грн. виробничих фондів;
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- рівень рентабельності й норма прибутку сільськогосподарського 
виробництва [77, с. 239].

Рис. 1.9. Сукупність основних методів наукового дослідження

У багатьох літературних джерелах зазначено, що показники 
ефективності діяльності галузей тваринництва можна поділити на 
специфічні, до яких відносяться:

- структура валової і товарної продукції;
- питома вага вартості валової продукції окремих галузей у загальній 
вартості продукції сільського господарства;
- виробництво валової і товарної продукції на 1 умовну голову в 
натуральній і вартісній оцінці;
- продуктивність тварин;
- трудомісткість, витрати на утримання 1 голови;
- собівартість 1 ц продукції;
- прибуток від однієї голови;
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Основні методи наукового дослідження

Вивчення та аналіз економічної, науково-технічної літератури

Вивчення та аналіз економічної, науково-технічної літератури

Методи економічного аналізу

Оцінка сучасного стану ефективності функціонування підприємств з виробництва 
продукції птахівництва

Кореляційно-регресійний аналіз

Виявлення ефективності використання виробничих можливостей, ефективності 
виробництва продукції на птахопідприємствах, відповідно до рівня спеціалізації

Метод ДЕА

Визначення залежності рівня рентабельності птахопідприємств від основних
факторів

Кластерний аналіз

Розробка моделі територіально-виробничого птахівничого кластеру

Абстрактно-логічний у поєднані з методом синтезу

Формування висновків і пропозицій щодо зазначеної проблематики



- рівень рентабельності виробництва продукції.
Крім зазначених, використовують також вартісні показники: вартість 

валової продукції, сума валового доходу і прибутку з розрахунку на 1 
працівника; 1 люд.-год., 1 ум. гол., суму виробничих витрат з розрахунку на 1 
ум. од. виробленої продукції; рівень рентабельності, норму прибутку [2, 74, 
58].

Як було зазначено вище, економічну ефективність виробництва 
оцінюють за допомогою критерію, який зумовлюється дією економічних 
законів і характеризує ефективність з якісного боку. В науковому розумінні 
критерій – це властивість і якість ефективності, що відображає найістотнішу 
її суть і є основним принципом оцінки. Критерієм оцінки економічної 
ефективності сільськогосподарського виробництва є збільшення маси чистої 
продукції при найменших витратах живої і уречевленої праці на її одиницю. 
Як економічна категорія, критерій ефективності відображає основну мету 
виробництва, суть якої полягає в нерозривній єдності кількісної і якісної 
оцінки [77, с. 237]. Чим точніше будуть визначені критерії, тим глибшим 
буде уявлення про економічну категорію.

На думку Л. М. Пархоменко, слід розрізняти критерії, що визначають 
економічну ефективність усього сільськогосподарського виробництва, і 
показники, що визначають окремі сторони ефективності. Між критеріями і 
показниками існує певний взаємозв’язок і залежність, які виражаються в 
тому, що збільшення валової продукції, як правило, супроводжується 
збільшенням валового і чистого доходу, що означає зростання накопичення і 
споживання; збільшення маси чистого доходу супроводжується підвищенням 
рентабельності виробництва; зниження собівартості, як правило, призводить 
до збільшення чистого доходу і підвищення рентабельності виробництва 
тощо. Тобто критерій не може бути кількісно виражений без показників, які 
значною мірою втрачають свою соціальну значимість і визначеність без 
критерію.

Ми поділяємо думку Л. М. Пархоменко, що ефективність 
сільськогосподарського виробництва безпосередньо пов’язана з 
особливостями галузі, які обумовлені, по-перше, використанням у складі 
виробничих ресурсів специфічного і головного засобу виробництва в 
сільському господарстві – землі; по-друге – сезонністю виробництва; по- 
третє, територіальним розміщенням підприємств [120].

Перша з цих особливостей передбачає виявлення і застосування таких 
технологій і обладнання для утриманням тварин і способи організації праці, 
які б у комплексі, враховуючи природні умови, сприяли підвищенню 
ефективності виробництва. Друга особливість зумовлює необхідність 
балансу виробництва продукції, який зменшує сезонність і підвищує 
ефективність використання трудових ресурсів, засобів виробництва. Третя 
особливість пов’язана із визначенням спеціалізації підприємства, з 
вирішенням завдань щодо зниження собівартості, в тому числі транспортних 
витрат [174].
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Враховуючи те, що більшість економістів вбачають підвищення 
економічної ефективності в умові максимального збільшення обсягу 
виробництва на одиницю витрат (ресурсів), обчислення показників 
ефективності передбачає відношення кількісних оцінок результатів до 
витрат:

                                         (2)

Разом з тим, використання вказаної методики може стати лише 
підґрунтям для повного відображення масштабів виробництва суб’єкта 
господарювання, відповідно, і оцінки рівня його ефективності. Тому у ході 
дослідження ефективності функціонування підприємств з виробництва 
продукції птахівництва було використано загальноприйнятий підхід, у якому 
знайшли своє відображення абсолютні та відносні показники. Такими, 
зокрема, стали: обсяги виробництва продукції (тис. ц), продуктивність птиці, 
рівень товарності (%), собівартість реалізованої продукції (млн. грн.), ціна 
реалізації (грн.), чистий дохід від реалізації (ірн.), рівень рентабельності (%) 
та ін.

Враховуючи розвиток суспільного виробництва як ефект на рівні галузі 
і окремих підприємств, доцільно використовувати показник прибутковості, 
який дає змогу зіставити отриманий економічний результат окремого 
господарства з досягнутим його рівнем у галузі сільського виробництва й 
економіці в цілому. Використання показника прибутковості дає змогу 
визначити, наскільки його розмір безпосередньо впливає на формування 
фондів економічного та соціального розвитку, темпи розширеного 
відтворення. Проте такий методичний підхід можна розглядати лише на 
макрорівні, оскільки він надає можливість визначити, яку нішу займає та чи 
ініна галузь на вітчизняному ринку.

Дослідження прибутку на мікрорівні дозволяє вивчити виробничі 
відносини у сфері виробництва та обміну. Даний показник вказує на те, яку 
вигоду одержало підприємство від реалізації продукції, і розраховується за 
формулою:

П = В-ВЗ,                                                     (3)
де: П – прибуток, який отримано підприємством від реалізації 

продукції;
В – виручка від реалізації продукції;
ВЗ – витрати на виробництво і реалізацію продукції (повна 

собівартість).
Проте одержаний підприємством за певний період дохід від реалізації 

продукції не характеризує ефективність господарської діяльності. Тому для 
аналізу і оцінки прибутковості підприємства використовують показник рівня 
рентабельності – відносний показник, який характеризує рівень ефективності 
господарської діяльності і свідчить про те, що господарство від своєї 
діяльності  отримало  прибуток   [77,   с.   244].   Загальний   механізм   визначення
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рівня рентабельності виробництва продукції можна охарактеризувати 
співвідношенням:

                                                     (4)

де: Рр – рівень рентабельності;
П – прибуток, отриманий від реалізації продукції, грн.;
Ср.п. – собівартість реалізованої продукції, гри.

Такий показник є наскрізним, тобто таким, що може бути розрахований 
по окремих видах продукції, по галузі, по сукупності галузей, у цілому по 
підприємству і окремих регіонах, у цілому по сільському господарству [4, с. 
56].

Для визначення економічної ефективності функціонування підприємств 
з виробництва продукції птахівництва нами використано наступну систему 
дослідження, яка б дозволила порівняти фактично одержаний результат з 
можливим. Для цього можна використати показник, який дає можливість 
визначити розмір невикористаних ресурсів, передбачає визначення основних 
причин цього, та розробити заходи, які дозволили б уникнути їх:

(5)

де: Еф – ефективність функціонування підприємства;
Пф, Пп – прибуток, отриманий від реалізації продукції, фактичний і 

плановий, грн.;
Ср.ф., Ср.п. – фактичні і планові матеріальні витрати, грн.;

Окрім цього, для більш комплексного аналізу ефективності 
функціонування підприємств з виробництва продукції птахівництва 
вважаємо за необхідне поєднати загальноприйняті методи її дослідження із 
методом ДЕА (рис. 1.10).

Вказаний підхід є досить конкретизований, оскільки він дає відповідь 
на запитання, яка продуктивність і рентабельність використання основного 
та оборотного капіталу, продуктивності праці, матеріало-, капітало- і 
працевіддачі, тобто визначається ефективність тих ресурсів, які брали 
безпосередню участь у процесі створення відповідного ефекту. Сутність 
такої методології закладена у дослідженні кінцевого результату, враховуючи 
ефективність використання кожного з виробничо спожитих ресурсів, що в 
кінцевому результаті дозволяє розробити необхідну стратегію розвитку 
підприємства.

Сутність методу ДЕА полягає у можливості визначення ефективності з 
двох сторін: 1) використання мінімальної кількості ресурсів для виробництва 
одиниці продукції (робіт, послуг); 2) раціонального поєднання ресурсів за 
критерієм мінімізації витрат. Ефективність виробництва у першому випадку 
знаходить вираження у показнику технічної ефективності, у другому –
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аллокативної ефективності, а їх добуток характеризує економічну 
ефективність [15, с. 6-7].

Рис. 1.10. Методичний підхід до визначення ефективності функціонування
птахопідприємств

Джерело: власні дослідження.

У загальному вигляді сутність методу ДЕА у випадку із двома видами 
ресурсів і одним видом виробленої продукції представлено на рис. 1 .11 .  За 
допомогою методів лінійного програмування визначено максимально 
допустиму межу (МДМ) виробничих можливостей у сукупності 
птахопідприємств. На рис. 1 .11  МДМ зображена у формі кривої ЕЕ1, яка
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Загальноприйнятий метод Метод оболонки даних

І етап

Визначення параметру 
ефективності

ІІ етап

технічне устаткування – на 10 %

організація, управління – на 20 %

ІІІ етан

Планування резервів підвищення 
ефективності з урахуванням 

можливостей підприємства

Механізм
реалізації

технічне переоснащення

оптимізація раціону комбі корму

створення.належних умов для працюючих

організація маркетингової діяльності; інтеграція

IV етап

встановлення правил, що забезпечують реалізацію цілей у часі

угоди з підприємствами, що забезпечують механізм реалізації

лобіювання сприятливих для реалізації проектів



охоплює всі точки, що характеризують оптимальне відношення кількості 
використаних ресурсів (х1, х2) і об’єм виробленої продукції (у). Всі 
підприємства, Які відповідають точкам, розміщеним у середині отриманої 
межі, є неефективними, оскільки використовують значну кількість ресурсів 
на виробництво одиниці продукції. Ступінь неефективності визначається 
віддаленістю точки від МДМ відносно початку координат. Так, наприклад, 
для підприємства, зображеного на рис. 1 .11  точкою В, ступінь 
неефективності залежить від відношення довжини векторів ОА і ОВ, які 
характеризують технічну ефективність. При цьому відрізок ВА вказує на 
можливість зменшення споживання ресурсів. Таким чином, значення 
технічної ефективності завжди знаходиться в інтервалі від 0 до 1, відповідно, 
підприємства з технічною ефективністю, яка дорівнює 1, знаходяться на 
МДМ.

Рис. 1 .11 .  Схема визначення технічної та аллокативної ефективності 
виробництва продукції птахівництва

Джерело: адаптовано [17 ,193] .

Аллокативна ефективність визначається відношенням відрізка OS до 
ОА, значення якої змінюється в тих межах, що і технічної, що означає 
можливість мінімізації витрат виробництва і отримання додаткового доходу. 
З точки зору розміщення Ресурсів, ефективними вважатимуться лише ті 
підприємства, які оберуть таку комбінацію ресурсів, за якої пряма С1С2 є 
дотичною до межі виробничих можливостей [200, с. 5-26].

Добуток технічної і аллокативної ефективності визначає загальну 
економічну ефективність. Важливою умовою є те, що дана задача лінійного 
програмування повинна вирішуватися N разів, тобто по кожному підприємству 
окремо, оскільки цінність факторів виробництва у кожному конкретному 
випадку буде різною. Використання методу оболонки даних дозволяє 
розрахувати максимально продуктивне використання наявного виробничого 
потенціалу птахівничих підприємств, що є ще одним вагомим резервом 
підвищення ефективності їх діяльності.
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Застосування сукупності усіх перерахованих методів дослідження в 
науковій роботі дозволило провести належний системно-діагностичний 
комплексний аналіз проблем розвитку галузі птахівництва, на основі чого 
одержати можливість обґрунтування комплексу рекомендацій і пропозицій 
щодо підвищення ефективності зазначеного економічного процесу, виходячи 
з конкретних реальних і можливих соціально-економічних умов.

Висновки до Розділу 1

1. Аграрний сектор України потребує формування ефективних 
підприємницьких структур, які забезпечили б безперебійне постачання 
сільськогосподарської продукції до споживача. В сучасних умовах 
господарювання, серед усіх галузей сільського господарства високими 
потенційними можливостями щодо такого забезпечення характеризується 
птахівництво. Завдяки скоростиглості та енергомісткості, біологічним 
властивостям продукції – галузь має можливість підтримувати процес 
функціонування аграрного виробництва та поліпшити стан продовольчої 
безпеки країни.

2. Характерними особливостями процесу розвитку птахівництва є 
поетапне формування галузі, де має місце поступове нарощування обсягів 
виробництва продукції та їх різке зменшення. Прерогативою останніх років 
стала чітко сформована система діяльності птахопідприємств, головними 
суб’єктами яких є племінні і товарні господарства.

3. Об’єктивною необхідністю діяльності птахівничих підприємств є 
визначення і використання економічної ефективності їх виробничого 
процесу. Тому пропонується перевести дані тлумачення в категорію 
ефективності функціонування, яка передбачає отримання максимально 
корисного результату за умови мінімізації витрат на попередньо визначений 
обсяг ресурсів.

4. Враховуючі методологічні аспекти оцінки результату діяльності, 
пропонується удосконалити процес визначення ефективності 
функціонування птахопідприємств за допомогою поєднання 
загальноприйнятого методу та методу оболонки даних, що дозволить 
спрогнозувати резерви підвищення ефективності з урахуванням можливостей 
підприємства, забезпечити відповідний механізм здійснення наміченого 
плану та лобіювати сприятливі для реалізації проекти.
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