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Іваницький І., Смолінський В. Оптимізація галузевої структури та спеціалізації аграрних підприємств  
Економіко-математичне моделювання розвивається досить інтенсивно і має широке практичне застосування, 
особливо в дослідженні економічних систем. Створення  аналогів реальних систем і процесів за допомогою 
економіко-математичних моделей значно полегшує проведення аналізу і планово-економічних розрахунків. 
Відомо, що сільському господарству властива специфічна особливість – можливість на одній і тій самій землі 
виробляти різну продукцію й досягати при цьому різного ефекту. Проблема полягає в тому, щоб обґрунтувати, що, 
де і в якому обсязі виробляти, на чому спеціалізуватися і яку галузеву структуру мати в конкретному господарстві, 
щоб одержувати найбільший сумарний ефект. 
Особливо актуальними питання спеціалізації і галузевої структури сільськогосподарського виробництва в 
сільськогосподарських підприємствах є зараз,  коли виникла необхідність підвищення економічної ефективності 
виробництва в конкурентних ринкових умовах. Звідси й об’єктивна необхідність визначення оптимальної 
структури і спеціалізації виробництва в господарствах. 
Під оптимальною спеціалізацією треба розуміти таку структуру виробництва в господарстві, таке поєднання 
галузей, які якнайбільше відповідають природно-економічним умовам, вписуються в потреби та інтереси держави і 
дають змогу при цьому досягти найвищої ефективності виробництва. 
Від того, на який період ставиться задача, залежить підхід до обґрунтування системи змінних, умов задачі, їхньої 
формалізації, підготовки вхідної інформації. 
Залежно від того, на який період ставиться задача, значною мірою відрізнятиметься інформація для її постановки. 
Важливе значення при опрацюванні економіко-математичної моделі задачі має вибір критерію оптимальності, який 
повинен відображати ефективність сільськогосподарського виробництва підприємства, відповідати одночасно 
загальносуспільним інтересам. 
Застосування результатів моделювання допоможе виділити ті пріоритетні напрями  діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств, які слід розвивати з урахуванням наявних кліматичних умов та специфіки  виробничої 
діяльності. 
Ключові слова: сільське господарство, економіко-математичне моделювання, спеціалізація, галузева структура.  
 
Ivanytskyi I., Smolinskyi V. Optimization of branch structure and specialization of agrarian enterprises 
Nowadays, economic-mathematical modeling is rapidly developing and has a wide practical application, especially in the 
research of economic systems. Creation of analogues of real systems and processes with the use of economic and 
mathematical models considerably facilitates the conduction of analysis and planned economic calculations. 
It is known, that agriculture has a specific feature, i.e. the ability to produce different kinds of products on the same land and 
thus, to achieve different results. The problem is to justify what, where and how much to produce, to determine 
specialization and structure of a particular enterprise to get the largest total effect. 
The issues of specialization and sectoral structure of agricultural production in agricultural enterprises are especially 
relevant, whereas it is necessary to increase the economic efficiency of production under competitive market conditions. It 
forces the necessity to determine the optimal structure and specialization of enterprise production. 
The definition of optimal specialization suggests such a structure of production and such combinations of industries, which 
the best meet the natural and economic conditions of the manufacture, fit into the needs and interests of the state and thus, 
allow achieving the highest efficiency of production. 
The approach to substantiation of the system of variables, conditions of the problem, their formalization, preparation of the 
input information depends on the time, provided for problem solution. 
Information for task setting varies greatly, as it depends on the period, defined for the task. 
While elaborating the economic-mathematical model of the given task, it is important to choose the optimality criterion, 
which should reflect the efficiency of agricultural production of the enterprise, as well as should meet the public interest. 
Applying the results of modelling, it is possible to identify those priority areas of activity of agricultural enterprises, which 
should be developed taking into account the existing climatic conditions of the region and specificity of production activity. 
Key words: agriculture, economic and mathematical modeling, specialization, branch structure. 
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Постановка проблеми. У системі еконо-
міко-математичних моделей планування сільсько-
господарського виробництва у підприємствах 
займає основне місце. Від того, наскільки пра-
вильно, науково обґрунтована структура вироб-
ництва продукції в кожному господарстві, 
залежить ефективність господарювання. Особливо 
актуальними питання спеціалізації і галузевої 
структури аграрного виробництва у підприємствах 
є тепер, коли виникла необхідність підвищення 
економічної ефективності виробництва в умовах 
конкуренції.  

Відомо, що сільському господарству влас-
тива специфічна особливість – можливість на 
одній і тій самій землі виробляти різну продукцію 
і досягати при цьому різного ефекту. Проблема 
полягає в тому, щоб обґрунтувати, що, де і в 
якому обсязі виробляти, на чому спеціалізуватися 
і яку галузеву структуру мати господарству, щоб 
одержувати найбільший ефект.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання застосування економіко-математичних 
моделей в сільському господарстві завжди при-
вертало увагу науковців. Моделюванню при-
свячені праці Ж. Д. Анпілогової, В. В. Вітлінсь-
кого, О. О. Піддубної, В. Б. Середюка, В. М. Крав-
ченка, М. М. Федоров, О. В. Ходаківська та інших 
учених. Використання методів економіко-мате-
матичного моделювання пов’язане передусім із 
розумінням виробничих процесів та обмежень, які 
діють у виробництві та реалізації продукції. Такі 
обмеження формують структуру економіко-
математичної моделі діяльності підприємства та є 
основою для розв’язання поставленої задачі. Тому 
важливим завданням постає пошук моделей, що 
якнайповніше відповідають сучасним умовам 
господарювання та впровадження результатів 
моделювання у виробництво, враховуючи при 
цьому різні критерії оптимальності. 

Метою створення моделі є формування 
ефективних передумов розвитку аграрного під-
приємства та одержання максимального прибутку, 
що є одним із важливих економічних показників 
господарської діяльності. Це забезпечується ви-
користанням наявних ресурсів і сприяє підви-
щенню діяльності господарств в сучасних умовах 
[3]. 

Економіко-математична модель становить 
собою досить складну конструкцію. Від того, 
наскільки правильно ця конструкція моделює 
досліджуваний економічний процес, залежить 
реальність одержаних результатів. Під опти-
мізацією розуміють вибір із множини можливих 
варіантів економічного розвитку такого, який дає 

змогу найефективніше використовувати наявні 
виробничі, фінансові та інші ресурси [6]. Моде-
лювання економічних процесів є теоретичним 
процесом, який вимагає глибоких знань проблеми, 
вміння правильно враховувати і зафіксувати в 
моделі ті чинники, які відображають її економічну 
суть.  

 
Постановка завдання. Ми ставили зав-

дання дослідити особливості моделювання спе-
ціалізацій та галузевої структури сільськогоспо-
дарського виробництва в аграрних підприємствах. 

 
Виклад основного матеріалу. Уся робота 

пов’язана з моделюванням економічних процесів 
та систем, поділяється на низку тісно зв’язаних 
між собою процесів. Тому, приступаючи до 
моделювання економічного процесу, передусім 
необхідно досконало вивчити його у різних 
джерелах і в натурі.  При цьому треба виявити 
зовнішні і внутрішні зв’язки економічного 
процесу; встановити, які потреби задовольняються 
одержаними результатами; які необхідні ресурси; 
за допомогою яких технологічних способів 
ресурси перетворюються на продукцію. Необхідно 
також вивчити природно-економічне середовище; 
з’ясувати, яке місце в ієрархічній структурі 
сільського господарства займає економічний про-
цес; на який плановий період він повинен бути 
змодельований [5].  

Отож, постановка задачі передбачає її чітке 
економічне формулювання, що містить: мету 
розв’язання; встановлення планового періоду; 
з’ясування відомих параметрів об’єкта; якісний 
аналіз економічного процесу з метою виявлення 
невідомих параметрів, значення яких треба 
встановити, взаємозв’язків між ними, а також усієї 
сукупності умов і чинників, які впливають на їхні 
розміри, та інших чинників і умов, що відоб-
ражають процес, який моделюється. 

Мета розв’язання економіко-математичної 
задачі виражається кількісно визначеним показ-
ником, який називають критерієм оптимальності. 
Критерій оптимальності в економіці – це показ-
ник, який характеризує з певних економічних 
позицій ефективність здійснення або проходження 
того чи іншого економічного процесу, стану або 
функціонування тієї чи іншої економічної 
системи. У складі оптимізаційної економіко-ма-
тематичної моделі він виражає мету оптимізації 
об’єкта планування й управління і в процесі 
розв’язання задачі приймає екстремальне зна-
чення. Математичний вираз критерію опти-
мальності в економіко-математичній моделі задачі 
прийнято називати цільовою функцією задачі.  
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Критерій оптимальності має відповідати суті 
задачі, що розв’язується. При цьому потрібний 
всебічний і глибокий якісний аналіз суті 
розв’язуваної задачі, точне формулювання мети її 
розв’язання, оскільки за зміни критерію опти-
мальності, як правило, змінюються оптимальний 
план і його характеристики.  

Вибір критерію оптимальності має бути 
правильним із теоретичних позицій, задовольняти 
потреби практичного планування, а також від-
повідати вимогам математичного методу роз-
в’язання задачі. 

Питання вибору критерію оптимальності 
вирішується у кожному конкретному разі. Однак 
найбільшої уваги заслуговують показники чистого 
доходу й прибутку. 

Після постановки задачі, якісного аналізу 
умов і чинників виробництва, вибору критерію 
оптимальності обґрунтовують систему змінних 
невідомих величин. У системі змінних показників 
задачі з оптимізації галузевої структури госпо-
дарства відображають насамперед склад і розміри 
сільськогосподарських галузей і технологічні 
способи виробництва й переробки продукції. У 
задачу повинні бути введені всі галузі і 
технологічні способи, які розвиваються або мо-
жуть розвиватися в господарстві [1]. Кожна галузь 
господарства може мати різні варіанти її орга-
нізації. Різниця в організації окремих варіантів 
може зумовлюватися видом кінцевої продукції та 
її призначенням, технологією виробництва, рівнем 
затрат, терміном використання продукції, тери-
торіальним розміщенням тощо. Усі ці умови 
повинні бути відображені при обґрунтуванні 
системи змінних величин. 

Інформація для моделювання відомостей 
про економічний процес і об’єкт має бути повною, 
достовірною, доступною і своєчасною. Результати 
розв’язання задачі можуть бути нереальними, 
якщо вихідні дані не досить повні й точні. 

Формулювання умов – одна з найвід-
повідальніших стадій опрацювання моделі задачі 
[2]. Воно повинно забезпечити раціональне вико-
ристання виробничих ресурсів, виконання вироб-
ничих завдань, баланс виробництва і викорис-
тання кормів, належну структуру виробництва, 
забезпечити належний рівень ефективності гос-
подарювання [4]. 

Результати розв’язання задачі, як правило, 
аналізують і визначають їхню ефективність. 
Визначити ефективність можна тільки тоді, коли 
одержані показники порівнянні з іншими. З цією 
метою  в   окремих  задачах  ставлять  декілька  ва- 

ріантів, які найчастіше різняться між собою лише 
метою задачі. Якщо задача розв’язувалася тільки в 
одному варіанті, то результати її розв’язання 
можна порівняти з розв’язанням цієї задачі 
традиційними методами або з фактичним станом. 

В аналізі результатів розв’язання задачі 
необхідно виходити з того, що оптимальний 
варіант можна одержати для заданих умов. Із 
зміною цих умов змінюється й оптимальний 
варіант. Тому одержання на основі економіко-
математичних методів оптимального варіанта для 
заданих умов задачі з певними обмеженнями не 
заперечує, а передбачає можливість знаходження 
декількох варіантів оптимальних розв’язків, які 
відповідають різним умовам виробництва.  

 
Висновки. Економічний аналіз поведінки 

модельованого об’єкта за різних умов дає змогу 
вибрати найбільш допустимий оптимальний 
варіант його розвитку для конкретних умов вироб-
ництва. Виконання розрахованих оптимальних 
варіантів призведе до стабільного збільшення 
чистого доходу, забезпечення рентабельності 
виробництва сільськогосподарських підприємств. 
Застосування результатів моделювання допоможе 
виділити ті пріоритетні напрями  діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств, які слід розви-
вати з урахуванням наявних кліматичних умов та 
специфіки  виробничої діяльності.  
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