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Виробництво та реалізація пшениці для сільського господарства 
Якимівського району має особливе значення тому, що зернова галузь є провідною 
для більшості сільськогосподарських підприємств. 

На протязі 2012-2014рр спостерігається тенденція до збільшення реалізації 
пшениці майже в усіх господарствах, окрім  ТОВ «Приморський» (таблиця 1). 
Основним фактором зростання товарної продукції є збільшенням валового збору 
пшениці.  

Розрахунок часток підприємств на ринку пшениці Якимівського району 
свідчить що ПП «Аскон» та ТОВ «Давидівка» є лідерами на ринку, у 2014р їх 
частка ринку становила 17,8% та 12,0% відповідно. Загалом досліджувані 
підприємства займали у 2014р. 48,3% ринку пшениці Якимівського району, 51,7% 
реалізації пшениці приходиться на інші підприємства (рис.1,2).  

Загальне зменшення частки виробництва пшениці у досліджуваних 
підприємства з 70,3% у 2012р. до 45,9% у 2014р. (табл. 2-4). Це відбулося за 
рахунок зниження долі посівів – з 61,6% до 46,9%. Негативною тенденцією у 
2014р. є зниження прибутку на 1га всіх підприємств порівняно його середнім 
рівнем по Якимівському району, найбільше зменшення відбувалося в ПП «Аскон» 
та ТОВ «Приморський» - 1945,7грн/га та 584,9грн/га. Проте у ПП «Аскон» та 
ТОВ «Агро-Давидівка» у 2014. спостерігалося позитивне відхилення урожайності 
від середнього рівня по району.  

Максимальна ціна пшениці по підприємствам коливалася з 215,4грн/ц у 
2012р. до 192,2грн/ц. у 2014р., мінімальна з 143,7грн/ц до 170,1грн/ц (рис 3). 
Спостерігається пряма та сильна залежність між обсягом продажу пшениці по 
району та середньою ціною, про що свідчить розрахований коефіцієнт кореляції 
(0,76).  

Виробництво та реалізація пшениці в ТОВ «Агро-Давидівка» є збитковою та 
нерентабельною (табл. 5). Така ситуація зумовлена зростання виробничої 
собівартості пшениці за аналізований період часу. Проте, спостерігається 
зменшення збитків від реалізації 1ц. пшениці з 1161,3тис.грн. до 169,9тис.грн. у 
2014. Щодо інших показників, тут можна визначити наступну тенденцію: за 
рахунок зростання цін на 40,1грн/ц відбувалося збільшення виручки від реалізації 
на 1га посівних площ на 2168,5грн.; негативним є зниження витрат на збут на 
49тис.грн; рівень товарності збільшився на 45,9п.п. Аналіз даних таблиці 5 
свідчить, що майже 48% товарної продукції ТОВ «Агро-Давидівка» приходиться 
на пшеницю.  

Виробництво пшениці в ПП «Аскон» було збитковим останні 3 роки, при 
чому розмір збитку збільшився з 1372,2 тис.грн. до 2262,9тис.грн (табл. 6). Така 
ситуація зумовлена зниження ціни реалізації на 30,1 грн/ц при зростанні 
собівартості виробництва пшениці. Спостерігається зменшення частки витрат на 
збут продукції на 7,9п.п.  

Виробництво пшениці є основною спеціалізацією ТОВ «Оріяна-Агро» (табл. 
7). Частка продукції пшениці у структурі сільськогосподарської продукції 
підприємства збільшилась на 14,3п.п. у 2014р порівняно з 2012р.  Одним із 
факторів, який характеризує ефективність виробництва зерна є рентабельність та 
прибуток. Можна виявити наступну динаміку зміни цих показників при 



виробництві пшениці в ТОВ «Оріяна-Агро» - 2013рік був збитковим та 
нерентабельним, найбільший прибуток підприємство отримало у 2012р – 
771тис.грн., у 2014р по відношенню до 2102р. відбулося зменшення 
рентабельності виробництва та продажу на 32,2п.п. та на 22,6п.п. відповідно. 
Проте виручка від реалізації пшениці на 1га та ціна продажу підвищились.  

При дослідженні показників ефективності виробництва пшениці в  ТОВ 
«Приморський» встановлено , що у період 2013-2104рр. реалізація зерна була 
збитковою та нерентабельною. Так, найбільш збитковий був 2013р., у 2012р 
підприємство отримало прибуток від реалізації, який становив 233,6тис.грн. 
Виявили, що ціна не впливала на ефективність виробництва пшениці в ТОВ 
«Приморський», при зниженні ефективності ціна навпаки збільшилась на 
21,7грн/ц. Основним фактором, який призводе до зниження ефективності це 
зростання витрат на матеріальні ресурси. Рівень товарності зменшився на 13,1п.п. 
за досліджуваний період, за рахунок збільшення обсягів зберігання пшениці у 
попередньому році.  

Аналізуючи дані таблиці 9 можна зробити висновки про зростання виручки 
від реалізації пшениці на 1 ц та збільшення цін на 1556,7грн та на 21,8грн/ц 
відповідно.  Пшениця займає незначну питому вагу у структурі 
сільськогосподарської продукції досліджуваного підприємства  - в середньому за 
3 роки 12%. У 2104р підприємство отримали незначний прибуток від реалізації 
пшениці 9,4тис.грн.; у 2012 – 2013рр виробництво пшениці було нерентабельним.  

Аналіз цін продажу пшениці досліджуваними підприємствами (рис. 4) 
показав, що ПП «Аскон» у 2012р  реалізовував пшеницю за найвищою ціною   
215,4грн/ц порівняно з іншими підприємствам, у 2013р. та 2014рр. найбільші ціни 
спостерігались при продажу пшениці ТОВ «Оріяна-Агро». 

В результаті порівняння динаміки виручки від реалізації пшениці на 1 у 
2014р. (рис.5)  виявили, що виручка від реалізації пшениці у ПП «Аскон» та у 
ТОВ «Агро-Давидівка» вища порівняно з середньою виручкою по району. 
Найменша виручка від реалізації пшениці у ТОВ «Приморський».  

В результати розрахунків приведених в таблиці 10, виявили тенденцію до 
збільшення виробничої та повної собівартості пшениці, в середньому у 1,6 рази за 
досліджуваний період. Позитивним є зменшення собівартості 1ц виробленої та 
реалізованої продукції на 69,3грн/ц та на 4,4грн/ц.  

За рахунок збільшення обсягів виробництва та реалізації пшениці у ПП 
«Аскон» спостерігається збільшення її повної та виробничої собівартості, в 
середньому у 2 рази (табл. 11).  Повна собівартість 1ц реалізованої продукції 
зменшилась на 54,6грн/ц. у 2014р по відношенню до 2012р. Проте витрати 
виробництва на 1 га мали стійку тенденцію до зростання та склали у 2014р 
6998,3грн/га, що на 4475,9 більше порівняно з 2012р.  

Виробнича та повна собівартість реалізованої продукції у ТОВ «Оріяна-
Агро» збільшилась відповідно на 1393,9тис.грн. та на 1937,5тис.грн (табл 12). 
Слід зазначити, що це відбулося за рахунок зростання обсягів виробництва та 
продажу пшениці. Проте собівартість виробництва на 1ц та на 1га зменшилась на 
38,2грн/ц та на 35грн/га., що свідчить про збільшення урожайності пшениці та 
підвищення ефективності її виробництва.  



Повна собівартість реалізованої пшениці у ТОВ «Приморський» незначно 
зросла, так у 2014р вона склала  5687,5 тис.грн, що на 368,3 тис.грн. більше по 
відношенню до 2012р (табл. 13). У 2013р. вона мала найменше значення – 
3606тис.грн., що пов’язано з найменшим валовим збором за досліджуваний 
період. Собівартість виробництва на 1 ц зросла на 41,1 грн, основним фактором 
цієї зміни є збільшення витрат на матеріальні ресурси, а саме насіння та паливо 
мастильні матеріали. Позитивним є зменшення витрат на 1га  - на 141,9грн.  

Дослідженнями встановлено, що виробнича собівартість виробленої та 
реалізованої пшениці у ТОВ «Таврія» зросла на 641 тис.грн. та на 612,2 тис.грн. у 
2014 р. по відношенню до 2012 р. Позитивною є тенденція до зменшення повної 
собівартості 1ц реалізованої продукції, так у 2012 р. вона склала 184,5грн, що на 
15,5грн більше по відношенню до 2014 р.  

При порівнянні собівартості 1ц пшениці (табл. 15) визначили, що найнижча 
собівартість у ТОВ «Таврія» та складає 169грн/ц., найвища в ПП «Аскон»  - 
219,9грн/ц. Щодо витрат на збут у розрахунку на 1ц пшениці, їх значення 
коливається від 6,1грн/ц у ТОВ «Агро-Давидівка» до 34,5грн/ц у ПП «Аскон». 

Велику роль в обґрунтуванні управлінських рішень 
у бізнесі грає маржинальний аналіз, який називають ще аналізом беззбитковості. 
Його методика базується на вивченні співвідношення між трьома групами 
найважливіших економічних показників: витратами, обсягом виробництва 
(реалізації) продукції і прибутком. Маржинальний метод аналізу передбачає, що 
кожна продана одиниця продукції забезпечує отримання певного маржинального 
доходу, який в першу чергу йде на покриття постійних витрат, а потім – на 
формування прибутку. Інакше кажучи, для досягнення «точки беззбитковості» 
необхідно реалізувати таку кількість одиниць продукції, яке забезпечить суму 
питомих маржинальних доходів, що рівна величині постійних витрат. Таким 
чином, для знаходження «точки беззбитковості» слід суму постійних витрат 
розділити на певний маржинальний дохід. 

Аналіз даних приведених в таблиці 16 свідчить про зростання 
маржинального доходу від реалізації пшениці у ТОВ «Агро-Давидівка» у 2,3рази 
або на 27,8грн/ц., внаслідок рівень беззбиткового виробництва пшениці 
зменшився на 25,8%. Це свідчить про підвищення ефективності виробництва 
пшениці в ПП «Аскон». Щодо динаміки постійних та змінних, можна зробити 
висновки про більш високі темпи зростання змінних витрат (у 2 рази) порівняно з 
постійними (на 67,8%).  

Згідно з наведеними розрахунками в таблиці 17 виявили зменшення 
маржинального доходу від реалізації пшениці у ПП «Аскон» на 57,4грн/ц., та 
внаслідок зростання рівня беззбиткового виробництва з 10818ц у 2012р до 
69080,8ц у 2014р. Це пояснюється, перш за все, зменшенням цін реалізації на 
36грн/ц на збільшення повної собівартості на 5552,9тис.грн. 

Спостерігається тенденція до зростання маржинального доходу  (табл. 18) 
від реалізації пшениці у ТОВ «Оріяна –Агро» – на 43грн/ц., в основному за 
рахунок зростання цін реалізації.  Внаслідок зменшення постійних витрат (на 
18,7%)  рівень беззбиткового виробництва зменшився на 32463,3ц., або на 70,6%  
за досліджуваний період. 
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Рівень беззбиткового виробництва пшениці у ТОВ «Приморський» 
збільшився на 79,6% (табл. 19), це пов’язано насамперед з більш високими 
темпами зростання постійних витрат (на 97%), порівняно зі змінними (на 5,6%). 
Проте маржинальний дохід підвищився з 45,9грн/ц до 50,5грн/ц, в основному за 
рахунок зростання цін реалізації пшениці на 13,3%.  

У ТОВ «Таврія» протягом 2012-2104 рр. спостерігається зростання 
маржинального доходу  від реалізації 1ц. пшениці, майже у 12,6 разів, в 
основному за рахунок зменшення змінних витрат на 50грн/ц. Позитивним є 
тенденція до зниження рівня беззбиткового виробництва пшениці – на 32754,7ц у 
натуральному виразі та на 4704,6тис.грн. у грошовому виразі, що свідчить про 
підвищення ефективності виробництва пшениці у ТОВ «Таврія» за досліджуваний 
період.  

Аналіз зведеного балансу пшениці  в досліджуваних підприємствах показує, 
що впродовж 2012-2104рр спостерігається збільшення надходжень пшениці у всіх 
досліджуваних підприємствах  за рахунок валового збору. Щодо витрат пшениці – 
в середньому 11% приходиться на насіння, 85% на реалізацію, решта на 
зберігання.  У ПП «Аскон» від 3% до 5% витрат пшениці приходиться на 
переробку. 

В умовах ринкової економіки і конкуренції надзвичайно важливу роль 
відіграє підвищення конкурентоспроможності продукції. 
Конкурентоспроможність продукції характеризується можливістю забезпечувати 
випуск і реалізацію продукції, яка за своїми ціновими і неціновими факторами 
більш приваблива, ніж продукція підприємств-конкурентів, використовуючи 
конкурентні переваги і потенційні можливості для їхнього забезпечення у 
майбутньому при зміні ринкової ситуації та попиту споживачів. 

На матеріалах сільськогосподарських підприємств Якимівського району 
Запорізької області, визначено рівень конкурентоспроможності пшениці. 
Конкурентоспроможність продукції характеризується інтегральним показником, 
розрахунок якого передбачає певні етапи і аналіз ринку з метою вибору бази для 
порівняння і визначення рівнів конкурентоспроможності продукції.  

За розрахунками конкурентоспроможності пшениці приведеними в таблиці 
21 визначили, що найвищий рівень конкурентоспроможності пшениці у ТОВ 
«Агро-Давидівка» спостерігався у 2014році та склав 19,29%, найнижчий у 2012р – 
17,38%. Незначне зростання рівня конкурентоспроможності відбулося в 
основному за рахунок зростання рентабельності виробництва та зростання цін 
реалізації пшениці.  

Оцінюючі динаміку рівня конкурентоспроможності пшениці у ПП «Аскон» 
(таблиця 22), можна зробити висновки про зниження його значення на 3,48п.п. у 
2014р по відношенню до 2012р., це пов’язано зі зниження рентабельності 
виробництва та цін реалізації пшениці.  
       Аналіз результатів розрахунків приведених в таблиці 23 свідчить про 
зменшення рівня конкурентоспроможності пшениці у ТОВ «Оріяна-Агро» на 
2,77п.п. за досліджуваний період, це пов’язано зі зниженням рентабельності 
виробництва пшениці та зменшенням частки підприємства на ринку пшениці. 



       Протягом 2012-2014років спостерігається зменшення рівня 
конкурентоспроможності пшениці у ТОВ «Приморський» з 24,21% до 17,52%. 
(таблиця 24), це відбулося за рахунок зниження рентабельності виробництва 
пшениці та зменшенням частки підприємства на ринку пшениці. 

Дані таблиці 25 свідчать про зростання рівня конкурентоспроможності 
пшениці у ТОВ «Таврія» на 1,97п.п., в основному за рахунок збільшення 
рентабельності виробництва пшениці.  

Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) дозволяє визначити 
стратегічну позицію підприємства по кожному з напрямків діяльності, і на основі 
аналізу обрати правильну стратегію дій підприємства на ринку та оптимальну 
стратегію перерозподілу фінансових потоків між різними напрямками діяльності. 

Усі розраховані значення показників, необхідних для побудови матриці БКГ, 
наведено в таблиці. 

За результатами побудованої матриці БКГ сформуємо маркетингову 
стратегію досліджуваних підприємств на ринку пшениці, відповідно до квадрату, 
в який воно потрапило: 

- ТОВ «Агро-Давидівка», ТОВ «Таврія» та ТОВ «Оріяна-Агро» знаходяться 
в категорії «собаки». Це продукти, що мають низьку частку ринку і не мають 
можливостей росту, тому що знаходяться в непривабливих галузях (зокрема, 
галузь може бути непривабливою через високий рівень конкуренції). Для таких 
товарів характерний низький темп розширення ринку і його незначний розмір. 
Можливі маркетингові стратегії для підприємств на ринку пшениці – збирання 
врожаю, мінімізація витрат та удосконалення збутової політики підприємств.  

- ТОВ «Приморський» знаходиться в категорії «Знаки питання». Це 
продукція, що не має стійких конкурентних позицій (низька частка продукції 
підприємства на ринку), але діє на швидкозростаючих перспективних ринках. 
Даний напрямок діяльності потребує значних вкладень, щоб перемістити його із 
позиції «знаки питання» у найбільш привабливу позицію «зірки». Можливі 
маркетингові стратегії для підприємства на ринку пшениці – збільшення частки 
ринку, активізація маркетингових зусиль спрямованих на просування товару, 
пошук нових каналів збуту, поліпшення якості продукції. 

- ПП «Аскон» знаходиться в категорії «Зірки». Це свідчить про те, що дана 
продукція займає лідируючі позиції в продажах та потребує певних засобів для 
створення і підтримання лідерства. Можливі маркетингові стратегії для 
підприємства на ринку пшениці  проникнення на нові ринки і формування нових 
сегментів на існуючих ринках за рахунок освоєння нових каналів системи 
розподілу з властивим їм високим рівнем витрат на збут і поліпшення якості 
продукції. 

 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 1 
Реалізація пшениці сільськогосподарськими підприємствами 

Якимівського району, ц 

Підприємство Роки  Відхилення  
2014р. до 2012р., 
(+,-)  2012 2013 2104 

ТОВ "Агро-Давидівка" 23737 21312 37609 13872 
ПП "Аскон" 23246 29301 55708 32462 
ТОВ "Оріяна-Агро" 17487 24286 21975 4488 
ТОВ "Приморський" 34083 21266 27357 -6726 
ТОВ "Таврія" 4482 10752 8800 4318 

 

 
Рис. 1 – Обсяги реалізації пшениці підприємствами Якимівського району 

 

Рис. 2 - Сегментація ринку пшениці Якимівського району, 2014рік. 
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Таблиця 2 
Конкурентний потенціал підприємств Якимівського району, 2012р. 

Показник 

ТО
В

 "А
гр

о-
Д

ав
ид

ів
ка

" 

П
П

 "А
ск

он
" 

ТО
В

 "О
рі

ян
а-

А
гр

о"
 

ТО
В

 "П
ри

мо
рс

ьк
ий

" 

ТО
В

 "Т
ав

рі
я"

 

Разом 

Доля посівів в Якимівському районі, %  11,2 17,4 11,1 17,4 4,5 61,6 
Частка виробництва в Якимівському 
районі, % 12,0 15,6 13,9 24,7 4,1 70,3 

Відхилення урожайності від 
середнього рівня Якимівського району, 
+/- 

1,0 -1,6 4,1 6,7 -1,5 * 

Відхилення прибуткуна 1 га від 
середнього рівня Якимівського району, 
+,- 

-1037,4 -747,4 1003,1 342,2 -238,3 * 

Частка ринку, % 12,4 12,1 9,1 17,8 2,3 53,8 
 
 
 
 

Таблиця 3 
Конкурентний потенціал підприємств Якимівського району, 2013р. 

Показник 

ТО
В

 "А
гр

о-
Д

ав
ид

ів
ка

" 

П
П

 "А
ск

он
" 

ТО
В

 "О
рі

ян
а-

А
гр

о"
 

ТО
В

 "П
ри

мо
рс

ьк
ий

" 

ТО
В

 "Т
ав

рі
я"

 

Разом 

Доля посівів в Якимівському 
районі, %  7,1 14,2 7,7 10,3 2,6 41,9 

Частка виробництва в 
Якимівському районі, % 9,0 17,0 9,6 11,3 4,4 51,2 

Відхилення урожайності від 
середнього рівня Якимівського 
району, +/- 

4,4 3,5 4,4 1,7 12,7 * 

Відхилення прибуткуна 1 га від 
середнього рівня Якимівського 
району, +,- 

-749,6 103,0 -31,2 146,8 -897,2 * 

Частка ринку, % 11,4 15,7 13,0 11,4 5,8 57,3 
 

 



 
 

Таблиця 4 
Конкурентний потенціал підприємств Якимівського району, 2014р. 

Показник 

ТО
В

 «
А

гр
о-

Д
ав

ид
ів

ка
» 

П
П

 «
А

ск
он

» 

ТО
В

 «
О

рі
ян

а-
А

гр
о»

 

ТО
В

 «
П

ри
мо

рс
ьк

ий
» 

ТО
В

 «
Та

вр
ія

» 

Разом 

Доля посівів в Якимівському 
районі, %  9,6 10,7 8,1 14,8 3,7 46,9 

Частка виробництва в 
Якимівському районі, % 11,0 15,0 7,3 9,1 3,6 45,9 

Відхилення урожайності від 
середнього рівня Якимівського 
району, +/- (ц/га) 

3,7 11,0 -2,8 -10,6 -0,3 * 

Відхилення прибуткуна 1 га від 
середнього рівня Якимівського 
району, +/- (грн/га) 

-380,4 -1946,5 -62,0 -584,9 -218,1 * 

Частка ринку, % 12,0 17,8 7,0 8,7 2,8 48,3 
 
 

 

Рис. 3 –Ціна та обсяги продажу пшениці сільськогосподарськими 
підприємствами Якимівського району, 2012-2014 рр. 
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Таблиця5 
Ефективністьвиробництва та реалізації пшениці у ТОВ «Агро-

Давидівка» 

Показник 
Роки 

 
Відхилення, 

2014р. до 2012р., 
(+,-) 2012 2013 2014 

Виручка від реалізації продукції на 1 га 
посівних площ, грн 3585,8 3089,9 5772,3 2186,5 

Частка продукції у структурі реалізації 
с.г. продукціїпідприємства, % 47,5 39,7 47,8 0,3 

Витрати на збут, тис.грн. 279,2 482,7 230,2 -49,0 
Частка витрат на збут продукції, % 6,1 10,8 3,3 -2,9 
Собівартість реалізації 1 ц, грн 11,8 22,6 6,1 -5,6 
Ціна реалізації, грн./ц 143,7 137,4 183,7 40,1 
Рівень товарності, % 147,2 101,9 101,4 -45,9 
Прибуток від реалізації, тис.грн. -1161,3 -1560,9 -169,6 * 
Прибуток (збиток) від реалізації 1 ц 
продукції, грн. -48,9 -73,2 -4,5 * 

Рівень рентабельності виробництва, % -25,4 -34,8 -2,4 * 
Рівень рентабельності продажу, % -34,1 -53,3 -2,5 * 

 
 
 

Таблиця 6 
Ефективністьвиробництва та реалізації пшениці у ПП «Аскон» 

Показник 
Роки Відхилення, 

2014р. до 
2012р, (+,-). 2012 2013 2014 

Виручка від реалізації продукції на 1 га 
посівних площ, грн 3395,9 1967 7535,8 4139,9 

Частка продукції у структурі реалізації 
с.г. продукціїпідприємства, % 35,4 25,8 40,3 4,9 

Витрати на збут, тис.грн. 1502,8 1166,4 1922,8 420 
Частка витрат на збут продукції, % 23,6 22,5 15,7 -7,9 
Собівартість реалізації 1 ц, грн 64,6 39,8 34,5 -30,1 
Ціна реалізації, грн./ц 215,4 126,1 179,2 -36,2 
Рівень товарності, % 110,6 73,9 109,9 -0,7 
Прибуток від реалізації, тис.грн. -1373,2 -1491,1 -2262,9 * 
Прибуток (збиток) від реалізації 1 ц 
продукції, грн. -59,1 -50,9 -40,6 * 

Рівень рентабельності виробництва, % -21,5 -28,8 -18,5 * 
Рівень рентабельності продажу, % -27,4 -40,4 -22,7 * 

 
 
 
 
 



 
 

Таблиця 7 
Ефективністьвиробництва та реалізації пшениці у ТОВ «Оріяна –Агро» 

Показник 
Роки Відхилення, 

2014р. до 
2012р(+,-). 2012 2013 2014 

Виручка від реалізації продукції на 1 га 
посівних площ, грн 3060 3468,4 4194,5 1134,5 

Частка продукції у структурі реалізації с.г. 
продукціїпідприємства, % 26,6 58,7 40,9 14,3 

Витрати на збут, тис.грн. 35,4 44,9 579 543,6 
Частка витрат на збут продукції, % 1,7 1 14,3 12,6 
Собівартість реалізації 1 ц, грн 2 1,8 26,3 24,3 
Ціна реалізації, грн./ц 164,7 145,2 192,2 27,5 
Рівень товарності, % 93,1 108,6 89,2 -3,9 
Прибуток від реалізації, тис.грн. 771 -943,9 177,9 -593,1 
Прибуток (збиток) від реалізації 1 ц продукції, 
грн. 44,1 -38,9 8,1 -36 

Рівень рентабельності виробництва, % 36,6 -21,1 4,4 -32,2 
Рівень рентабельності продажу, % 26,8 -26,8 4,2 -22,6 

 
 
 

Таблиця 8 
Ефективністьвиробництва та реалізації пшениці у ТОВ «Приморський» 

Показник 
Роки Відхилення, 

2014р. до 
2012р(+,-) 2012 2013 2014 

Виручка від реалізації продукції на 1 га 
посівних площ, грн 3767,2 1885,8 2736,5 -1030,7 

Частка продукції у структурі реалізації с.г. 
продукціїпідприємства, % 41,4 26,1 32,6 -8,8 

Витрати на збут, тис.грн. 934,5 607,4 814,7 -119,8 
Частка витрат на збут продукції, % 17,6 16,8 14,3 -3,3 
Собівартість реалізації 1 ц, грн 27,4 28,6 29,8 2,4 
Ціна реалізації, грн./ц 162,9 121,3 184,6 21,7 
Рівень товарності, % 102,3 80,5 89,2 -13,1 
Прибуток від реалізації, тис.грн. 233,6 -1026,2 -638,7 * 
Прибуток (збиток) від реалізації 1 ц продукції, 
грн. 6,9 -48,3 -23,3 * 

Рівень рентабельності виробництва, % 4,4 -28,5 -11,2 * 
Рівень рентабельності продажу, % 4,2 -39,8 -12,7 * 

 
 
 
 
 
 



Таблиця 9 
Ефективністьвиробництва та реалізації пшениці у ТОВ «Приморський» 

Показник 
Роки Відхилення, 

2014р. до 
2012р(+,-) 2012 2013 2014 

Виручка від реалізації продукції на 1 га 
посівних площ, грн 1726 4181 3282,7 1556,7 

Частка продукції у структурі реалізації 
с.г. продукціїпідприємства, % 11,1 14,7 11,6 0,5 

Витрати на збут, тис.грн. 190,2 307,5 238,5 48,3 
Частка витрат на збут продукції, % 23 15 16 -7 
Собівартість реалізації 1 ц, грн 42,4 28,6 27,1 -15,3 
Ціна реалізації, грн./ц 148,3 133 170,1 21,8 
Рівень товарності, % 81,1 103,6 71,7 -9,4 
Прибуток від реалізації, тис.грн. -162,5 -613,6 9,4 171,9 
Прибуток (збиток) від реалізації 1 ц 
продукції, грн. -36,3 -57,1 1,1 37,4 

Рівень рентабельності виробництва, % -19,6 -30 0,6 20,2 
Рівень рентабельності продажу, % -24,5 -42,9 0,6 25,1 

 

 

 

 

 

 

Рис.4  –Ціни реалізації пшениці підприємствами Якимівського району 
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Рис. 5– Виручка від реалізації на 1га, 2014р 

Таблиця 10 

Собівартість пшениці у ТОВ «Агро-Давидівка» 

Показники 
Роки Відхилення, 

2014р. до 
2012р(+,-) 2012 2013 2014 

Виробнича собівартість вирощеної 
продукції, тис грн 4141,5 3600,3 6958,4 2816,9 

Виробнича собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 4292,2 4007,4 6848,8 2556,6 

Повна собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 4571,4 4490,1 7079 2507,6 

Собівартість виробництва 1 ц, грн 256,9 172,1 187,6 -69,3 
Витрати виробництва на 1 га, грн 4354,9 3797,8 5813,2 1458,3 
Витрати на збут продукції, тис грн 279,2 482,7 230,2 -49 
Повна собівартість 1 ц реалізованої 
продукції, грн./ц 192,6 210,7 188,2 -4,4 

Приходиться витрат на збут у 
розрахунку на 1 ц, грн 11,8 22,6 6,1 -5,7 

 
 

 

Таблиця 11 

Собівартість пшениці у ПП «Аскон» 
Показник Роки Відхилення, 

ПП "Аскон"; 1; 
7,5

ТОВ "Агро-
Давидівка"; 1; 

5,8
середнє 

по району ТОВ 
"Оріяна-Агро"

ТОВ 
"Таврія" ТОВ 

"Приморський"



2012 2013 2014 2014р. до 
2012р(+,-) 

Виробнича собівартість вирощеної 
продукції, тис грн 3719,8 5860,9 9272,7 5552,9 

Виробнича собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 4878,3 4018,8 10325 5446,7 

Повна собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 6381,1 5185,2 12247,8 5866,7 

Собівартість виробництва 1 ц, грн 176,9 147,8 182,9 6 
Витрати виробництва на 1 га, грн 2522,4 3120,8 6998,3 4475,9 
Витрати на збут продукції, тис грн 1502,8 1166,4 1922,8 420 
Повна собівартість 1 ц реалізованої 
продукції, грн./ц 274,5 177 219,9 -54,6 

Приходиться витрат на збут у 
розрахунку на 1 ц, грн 64,6 39,8 34,5 -30,1 

 

 

 

 

Таблиця 12 

Собівартість пшениці у ТОВ «Оріяна-Агро» 

Показник 
Роки Відхилення, 

2014р. до 
2012р(+,-) 2012 2013 2014 

Виробнича собівартість вирощеної 
продукції, тис грн 3757,5 3463,5 3985,8 228,3 

Виробнича собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 2073,1 4426,4 3467 1393,9 

Повна собівартість реалізованої продукції, 
тис грн 2108,5 4471,3 4046 1937,5 

Собівартість виробництва 1 ц, грн 200 154,9 161,8 -38,2 
Витрати виробництва на 1 га, грн 3993,1 3405,6 3958,1 -35 
Витрати на збут продукції, тис грн 35,4 44,9 579 543,6 
Повна собівартість 1 ц реалізованої 
продукції, грн./ц 120,6 184,1 184,1 63,5 

Приходиться витрат на збут у розрахунку на 
1ц, грн 2 1,8 26,3 24,3 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 13 

Собівартість пшениці у ТОВ «Приморський» 

Показник 
Роки Відхилення, 

2014р. до 
2012р(+,-) 2012 2013 2014 

Виробнича собівартість вирощеної 
продукції, тис грн 4597,1 3723,4 5492,3 895,2 

Виробнича собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 4384,7 2998,6 4872,8 488,1 

Повна собівартість реалізованої продукції, 
тис грн 5319,2 3606 5687,5 368,3 

Собівартість виробництва 1 ц, грн 138 141 179,1 41,1 
Витрати виробництва на 1 га, грн 3118,8 2721,8 2976,9 -141,9 
Витрати на збут продукції, тис грн 934,5 607,4 814,7 -119,8 
Повна собівартість 1 ц реалізованої 
продукції, грн./ц 156,1 169,6 207,9 51,8 

Приходиться витрат на збут у розрахунку 
на 1 ц, грн 27,4 28,6 29,8 2,4 

 
 
 
 

Таблиця 14 
Собівартість пшениці у ТОВ «Таврія» 

Показник 
Роки Відхилення, 

2014р. до 
2012р(+,-) 2012 2013 2014 

Виробнича собівартість вирощеної 
продукції, тис грн 1030,6 1663,6 1671,6 641 

Виробнича собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 636,8 1736 1249 612,2 

Повна собівартість реалізованої продукції, 
тис грн 827 2043,5 1487,5 660,5 

Собівартість виробництва 1 ц, грн 186,4 160,2 136,2 -50,2 
Витрати виробництва на 1 га, грн 2676,9 4864,3 3665,8 988,9 
Витрати на збут продукції, тис грн 190,2 307,5 238,5 48,3 
Повна собівартість 1 ц реалізованої 
продукції, грн./ц 184,5 190,1 169 -15,5 

Приходиться витрат на збут у розрахунку 
на 1 ц, грн 42,4 28,6 27,1 -15,3 

 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 15 
Собівартість пшениціу підприємствах Якимівського району, 2014рік 

Показник 
ТОВ 

"Агро-
Давидівка" 

ПП 
"Аскон" 

ТОВ 
"Оріяна-

Агро" 

ТОВ 
«Примор- 

ський» 

ТОВ 
"Таврія" 

Виробнича собівартість 
вирощеної продукції, тис 
грн 

6958,4 9272,7 3985,8 5492,3 1671,6 

Виробнича собівартість 
реалізованої продукції, тис 
грн 

6848,8 10325,0 3467,0 4872,8 1249,0 

Повна собівартість 
реалізованої продукції, тис 
грн 

7079,0 12247,8 4046,0 5687,5 1487,5 

Собівартість виробництва 
1 ц, грн 187,6 182,9 161,8 179,1 136,2 

Витрати виробництва на 1 
га, грн 5813,2 6998,3 3958,1 2976,9 3665,8 

Витрати на збут продукції, 
тис грн 230,2 1922,8 579,0 814,7 238,5 

Повна собівартість 1 ц 
реалізованої продукції, 
грн./ц 

188,2 219,9 184,1 207,9 169,0 

Приходиться витрат на 
збут у розрахунку на 1 ц, 
грн 

6,1 34,5 26,3 29,8 27,1 

 

 

 

Рис. 6– Повна собівартість та витрати на збут 1ц реалізованої продукції, 
тис.грн.  

Таблиця 16 
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Маржинальний аналіз ефективності виробництва пшениці у  
ТОВ «Агро-Давидівка» 

Показник 
Роки Відхилення, 

2014р. до 
2013р(+,-) 2013 2014 

Кількість виробленої продукції, ц 20915 37101 16186 
Кількість реалізованої продукції, ц 21312 37609 16297 
Виручка від реалізації, тис.грн. 2929,2 6909,4 3980,2 
Прибуток від реалізації, тис грн -1560,9 -169,6 1391,3 
Ціна реалізації 1ц, грн.. 137,4 183,7 46,3 
Разом витрат, тис.грн. 3600,3 6958,4 3358,1 
Постійні витрати, тис.грн 1187 1992 805 
Змінні витрати,тис.грн, 2413,3 4966,4 2553,1 
Змінні витрати на 1 ц, грн 115,4 133,9 18,5 
Маржинальний дохід, грн. 22 49,8 27,8 
Точка беззбитковості за обсягом, ц 53813,6 39955,8 -13857,8 
Точка беззбитковості у грошовому виразі, тис.грн. 7396,3 7340,6 -55,7 
Запас фінансової міцності,тис.грн. -4467,1 -431,2 4035,9 

 
 
 

 

Рис.7 - Беззбиткове виробництвопшениці у ТОВ «Агро-Давидівка», 

2014рік 
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Таблиця 17 
Маржинальний аналіз ефективності виробництва пшениці у  

ПП «Аскон» 

Показник 
Роки Відхилення, 

2014р. до 
2012р(+,-) 2012 2013 2014 

Кількість виробленої продукції, ц 21023 39661 50711 29688 
Кількість реалізованої продукції, ц 23246 29301 55708 32462 
Виручка від реалізації, тис.грн. 5007,9 3694,1 9984,9 4977 
Прибуток, тис грн -1373,2 -1491,1 -2262,9 -889,7 
Ціна реалізації, грн./ц 215,4 126,1 179,2 -36,2 
Разом витрат, тис.грн. 3719,8 5860,9 9272,7 5552,9 
Постійні витрати, тис.грн 857,8 1511,5 1294,9 437,1 
Змінні витрати,тис.грн, 2862 4349,4 7977,8 5115,8 
Змінні витрати на 1 ц, грн 136,1 109,7 157,3 21,2 
Маржинальний дохід, грн. 79,3 16,4 21,9 -57,4 
Точка беззбитковості за обсягом, ц 10818 92109,7 59080,8 48262,8 
Точка беззбитковості у грошовому виразі, 
тис.грн. 2330,5 11612,7 10589,4 8258,9 

Запас фінансової міцності,тис.грн. 2677,4 -7918,6 -604,5 - 
 
 
 

 

Рис.8 - Беззбиткове виробництвопшениці у ПП «Аскон», 2014рік 

 
 

 
 

ПП "Аскон"

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Виручка, тис.грн. Валові витрати, тис.грн



Таблиця 18 
Маржинальний аналіз ефективності виробництва пшениці у  

ТОВ «Оріяна-Агро» 

Показник 
Роки Відхилення, 

2014р. до 
2012р(+,-) 2012 2013 2014 

Кількість виробленої продукції, ц 18788 22363 24628 5840 
Кількість реалізованої продукції, ц 17487 24286 21975 4488 
Виручка від реалізації, тис.грн. 2879,5 3527,4 4223,9 1344,4 
Прибуток, тис грн 771 -943,9 177,9 -593,1 
Ціна реалізації, грн.. 164,7 145,2 192,2 27,5 
Разом витрат, тис.грн. 3757,5 3463,3 3985,8 228,3 
Постійні витрати, тис.грн 1122,1 854,5 912,6 -209,5 
Змінні витрати,тис.грн, 2635,4 2608,8 3073,2 437,8 
Змінні витрати на 1 ц, грн 140,3 116,7 124,8 -15,5 
Маржинальний дохід, грн 24,4 28,5 67,4 43 
Точка беззбитковості за обсягом, ц 45997,5 29891 13534,2 -32463,3 
Точка беззбитковості у грошовому виразі, 
тис.грн. 7574,2 4341,5 2601,5 -4972,7 

Запас фінансової міцності,тис.грн. -4694,7 -814,1 1622,4 - 
 

 
Рис.9 - Беззбиткове виробництвопшениці у ТОВ «Оріяна-Агро», 2014рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виручка, тис.грн. Валові витрати, тис.грн



Таблиця 19 
Маржинальний аналіз ефективності виробництва пшениці у  

ТОВ «Приморський» 

Показник 
Роки Відхилення, 

2014р. до 
2012р(+,-) 2012 2013 2014 

Кількість виробленої продукції, ц 33312 26407 30667 -2645 
Кількість реалізованої продукції, ц 34083 21266 27357 -6726 
Виручка від реалізації, тис.грн. 5552,8 2579,8 5048,8 -504 
Прибуток, тис грн 233,6 -1026,2 -638,7 -872,3 
Ціна реалізації, грн.. 162,9 121,3 184,6 21,7 
Разом витрат, тис.грн. 4597,1 3723,4 5492,3 895,2 
Постійні витрати, тис.грн 698,7 826,7 1376,4 677,7 
Змінні витрати,тис.грн, 3898,4 2896,7 4115,9 217,5 
Змінні витрати на 1 ц, грн 117 109,7 134,2 17,2 
Маржинальний дохід, грн 45,9 11,6 50,4 4,5 
Точка беззбитковості за обсягом, ц 15224,5 71165,3 27342,2 12117,7 
Точка беззбитковості у грошовому 
виразі, тис.грн. 2480,4 8633,1 5046,1 2565,7 

Запас фінансової міцності,тис.грн. 3072,4 -6053,3 2,7 -3069,7 
 

 
Рис.10 - Беззбиткове виробництвопшениці у ТОВ «Приморський», 2014рік 
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Таблиця 20 
Маржинальний аналіз ефективності виробництва пшениці у  

ТОВ «Таврія» 

Показник 
Роки Відхилення, 

2014р. до 
2012р(+,-) 2012 2013 2014 

Кількість виробленої продукції, ц 5529 10382 12275 6746 
Кількість реалізованої продукції, ц 4482 10752 8800 4318 
Виручка від реалізації, тис.грн. 664,5 1429,9 1496,9 832,4 
Прибуток, тис грн -162,5 -613,6 9,4 171,9 
Ціна реалізації, грн.. 148,3 133 170,1 21,8 
Разом витрат, тис.грн. 1030,6 1663,6 1671,6 641 
Постійні витрати, тис.грн 245 435,8 541,2 296,2 
Змінні витрати,тис.грн, 785,6 1227,8 1130,4 344,8 
Змінні витрати на 1 ц, грн 142,1 118,3 92,1 -50 
 Маржинальний дохід, грн.. 6,2 14,7 78 71,8 
Точка беззбитковості за обсягом, ц 39692 29592,2 6937,3 -32754,7 
Точка беззбитковості у грошовому виразі, 
тис.грн. 5884,7 3935,4 1180,1 -4704,6 

Запас фінансової міцності,тис.грн. -5220,2 -2505,5 316,8 - 
 
 

 
Рис.11 -Беззбиткове виробництвопшениці у ТОВ «Таврія», 2014рік 

 

 
 
 
 
 

Виручка, тис.грн. Валові витрати, тис.грн



Таблиця 21 
Баланс пшениці у підприємствах Якимівського району, 2014рік 

Показники 
ТОВ 

"Агро-
Давидівка" 

ПП 
"Аскон" 

ТОВ 
"Оріяна-

Агро" 

ТОВ 
"Примо 
рський" 

ТОВ 
"Таврія" 

Наявність на початок 
року 1419 5453 12819 0 1846 

Надходження 39219 56829 24784 33550 12315 
у т.ч. куплено та інші 
надходження 2118 6118 1495 2883 40 

Витрати -39973 -61527 -23470 -30587 -9863 
у т.ч. продано всього -37609 -55708 -21975 -27357 -8800 
на годівлю худоби та 
птиці -25 0 0 0 0 

на насіння -2339 -4076 -1495 -3230 -1040 
передано в переробку 0 -1743 0 0 0 
інші витрати 0 0 0 0 -23 
Наявність на кінець року 665 755 14133 2963 4298 

 

 

Рис.12 - Баланс пшениці у ТОВ «Агро-Давидівка» 
 

Надходження; 
2012; 16,121 Надходження; 

2013; 20,915

Надходження; 
2014; 39,219

Наявність на початок року Надходження продано
на годівлю худоби та птиці на насіння передано в переробку
втрати при зберіганні інші витрати



 
Рис.13 -Баланс пшениці у ПП «Аскон» 

 

 
Рис. 14 - Баланс пшениці у ТОВ «Оріяна-Агро» 
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Рис. 15 - Баланс пшениці у ТОВ «Приморський» 

 

 

Рис. 16 -Баланс пшениці у ТОВ «Таврія» 
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Рис. 17 -Баланс пшениці у підприємствах Якимівського району, 2014рік 
 

 
Таблиця 21 

Конкурентоспроможність пшениці у ТОВ «Агро-Давидіка» 
Показник Роки 

2012 2013 2014 
Частка підприємства в загальній реалізації пшениці в 
районі, % 4,1 3,8 4 

Ціна реалізації до середнього рівня по Україні, % 17,6 21,3 20,4 
Рентабельність виробництва, % -5,1 -7 -0,5 
Коефіцієнт собівартості, % 10,5 12,5 10,7 
Частка пшениці у структурі реалізації 
сільськогосподарської продукції на підприємстві, % 3,2 2,6 3,2 

Товарність, % 9,8 6,8 6,8 
 Рівень конкурентоспроможності, % 17,38 17,35 19,29 

 
 

Таблиця 22 
Конкурентоспроможність пшениці у ПП «Аскон» 

 
Показник 

Роки 
2012 2013 2014 

Частка підприємства в загальній реалізації пшениці в 
районі, % 4 5,2 5,9 

Ціна реалізації до середнього рівня по Україні, % 26,4 19,5 19,9 
Рентабельність виробництва, % -4,3 -5,8 -3,7 

Надходження; 
ТОВ "Агро-
Давидівка"; 

39,219

Надходження; 
ПП "Аскон"; 

56,829
Надходження; 
ТОВ "Оріяна-
Агро"; 24,784

Надходження; 
ТОВ 

"Приморський
"; 33,55

Надходження; 
ТОВ "Таврія"; 

12,315

Наявність на початок року Надходження продано
на годівлю худоби та птиці на насіння передано в переробку
втрати при зберіганні інші витрати



Коефіцієнт собівартості, % 15,3 14,5 10,9 
Частка пшениці у структурі реалізації 
сільськогосподарської продукції на підприємстві, % 2,4 1,7 2,7 

Товарність, % 7,4 4,9 7,3 
 Рівень конкурентоспроможності, % 22,14 17,4 18,66 

 

Таблиця 23 
Конкурентоспроможність пшениці у ТОВ «Оріяна-Агро» 

Показник Роки 
2012 2013 2014 

Частка підприємства в загальній реалізації пшениці в 
районі, % 3 4,3 2,3 

Ціна реалізації до середнього рівня по Україні, % 20,2 22,5 21,4 
Рентабельність виробництва, % 7,3 -4,2 0,9 
Коефіцієнт собівартості, % 13,5 13,9 12,4 
Частка пшениці у структурі реалізації 
сільськогосподарської продукції на підприємстві, % 1,8 3,9 2,7 

Товарність, % 6,2 7,2 5,9 
 Рівень конкурентоспроможності, % 22,52 20,63 19,75 

 

 

 

Таблиця 24 
Конкурентоспроможність пшениці у ТОВ «Приморський» 

Показник Роки 
2012 2013 2014 

Частка підприємства в загальній реалізації пшениці в 
районі, % 5,9 3,8 2,9 

Ціна реалізації до середнього рівня по Україні, % 20 18,8 20,5 
Рентабельність виробництва, % 0,9 -5,7 -2,2 
Коефіцієнт собівартості, % 19,6 15,2 11,2 
Частка пшениці у структурі реалізації 
сільськогосподарської продукції на підприємстві, % 2,8 1,7 2,2 

Товарність, % 6,8 5,4 5,9 
 Рівень конкурентоспроможності, % 24,21 16,99 17,52 

 
Таблиця 25 

Конкурентоспроможність пшениці у ТОВ «Таврія» 
Показник Роки 

2012 2013 2014 
Частка підприємства в загальній реалізації пшениці в 
районі, % 0,8 1,9 0,9 

Ціна реалізації до середнього рівня по Україні, % 18,2 20,6 18,9 
Рентабельність виробництва, % -3,9 -6 0,1 
Коефіцієнт собівартості, % 14,5 13,4 14,7 
Частка пшениці у структурі реалізації 0,7 1 0,8 



сільськогосподарської продукції на підприємстві, % 
Товарність, % 5,4 6,9 4,8 
 Рівень конкурентоспроможності, % 15,44 16,37 17,41 

 

Рис 
18 – Конкурентоспроможність підприємств Якимівського району, 2014 р. 

Таблиця 26 
Вихідні дані для побудови матриці БКГ 

Підприємство 

Обсяг 
реалізації, 

тис.грн 

Темп 
зростання 

ринку 

Частка ринку, 2014р., % Відносна 
частка 
ринку 2012 2014 підприємство конкурент 

ТОВ "Агро-Давидівка 3410 6909 202,6 12,0 17,8 0,68 
ПП "Аскон" 5007,9 9984,9 199,4 17,8 12,0 1,48 
ТОВ "Оріяна-Агро" 2880 4224 146,7 7,0 17,8 0,39 
ТОВ "Приморський" 5553 5049 90,9 8,7 17,8 0,49 
ТОВ "Таврія" 664,5 1496,9 225,3 2,8 17,8 0,16 
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Рис. 19 - Матриця БКГ для сільськогосподарських підприємств 
Якимівського району на ринку пшениці 
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