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Зернова галузь займає провідне місце в структурі аграрного сектора 
Якимівського району. Основне призначення зерновиробництва – задоволення 
потреб у зерні та продуктах, одержаних від його переробки. 

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

Розрахунок часток підприємств на ринку ячменю 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 ячменю Якимівського району, 
51,7% реалізації ячменю приходиться на інші підприємства (рис.1.2).  

Загальне зменшення частки виробництва ячменю у досліджуваних 
підприємства з 46,1 % у 2012р. до 32,6 % у 2014р. (табл. 2-4) відбулося за 
рахунок зменшення долі посівів – з 34,8% до 29,9 % та зниження рівня 
урожайності ячменю по деяким підприємствам від середнього рівні по 
району. Негативною тенденцією у 2014р. є зниження прибутку на 1га 
більшості підприємств порівняно з його середнім рівнем по Якимівському 
району, найбільше зменшення відбувалося в ТОВ «Агро-Давидівка» та ПП 
«Аскон» - 444,0 грн/га та 392,8 грн/га. Однак,  у ПП «Аскон» та ТОВ «Агро-
Давидівка» у 2014. спостерігалося позитивне відхилення урожайності від 
середнього рівня по району.  

Максимальна ціна ячменю по підприємствам коливалася з 195,3  грн/ц у 
2012р. до 173,3  грн/ц. у 2014р., мінімальна з 89,2грн/ц до 123,7 грн/ц (рис 3). 
Спостерігається пряма та сильна залежність між обсягом продажу ячменю по 
району та середньою ціною, про що свідчить розрахований коефіцієнт 
кореляції (0,76).  

Виробництво та реалізація ячменю в ТОВ «Агро-Давидівка» є 
збитковою та нерентабельною (табл. 5). Така ситуація зумовлена зростанням 
виробничої собівартості ячменю за аналізований період часу. Проте, 
спостерігається зменшення збитків від реалізації 1ц. ячменю з 18,0 .грн. до 
7,2 .грн. у 2014. Щодо інших показників, тут можна визначити наступну 
тенденцію: виручка від реалізації на 1 га посівних площ зменшуються на 
2462,3 грн., що відбулося за рахунок зменшення обсягу реалізації продукції, 
так як ціни реалізації зросли на  40,8грн/ц; витрати на збут порівняно з 
базовим роком зросли, однак порівняно з попереднім роком зменшилися  на 
117,5 тис.грн; рівень товарності 120,5 % в звітному році показує, що 
підприємству реалізує в звітному році частину врожаю попереднього року, 
така ж тенденція спостерігається в базовому році; рівень рентабельності 
виробництва та продажу показує, що виробництво та  реалізація ячменю в 
ТОВ «Агро-Давидівка» є збитковим. Аналіз даних таблиці 5 свідчить, що 
біля 8% товарної продукції ТОВ «Агро-Давидівка» приходиться на ячмінь.  

Виробництво ячменю в ПП «Аскон» було збитковим останні 3 роки, 
при чому розмір збитку збільшився з 12,2  тис.грн. до 114,1 тис.грн (табл. 6). 
Така ситуація зумовлена зростанням рівня собівартості виробництва ячменю. 



Спостерігається зменшення частки витрат на збут продукції на 7,8п.п. Ціна 
реалізації на протязі аналізованого періоду зрослі на 13 грн/ц, що вплинуло 
на підвищення виручки від реалізації на 1 га посівних площ на 2456 грн. 
Рівень товарності зріс на 38,1 п.п., однак значна частина продукції кожного 
року залишається не реалізованою. Частка ячменю в структурі реалізації 
продукції становить межах 3,1-7,2 %. 

Виробництво ячменю в ТОВ «Оріяна-Агро» займає в звітному році 
значну частку 15,32%, що на 13,2 п.п. більше за 2012 р. (табл. 7).  Основними 
показниками ефективності  виробництва зернових є рентабельність та 
прибуток. За останні три роки  в ТОВ «Оріяна-Агро»  ці показники мали 
тенденцію до зниження, так прибуток від реалізації на 1 ц зменшився з 107,5 
грн/ц в 2014 році до 34,6 грн./ц в 2012 році. В основному це зменшення 
відбулося за рахунок зниження реалізаційної ціни на 23,2 грн. Відповідно 
спостерігаємо зниження рівні рентабельності виробництва на 97,3 п.п. та 
рівня рентабельності продажу на 34,9 п.п. Проте виручка від реалізації 
ячменю на 1га підвищились.  

При дослідженні показників ефективності виробництва ячменю в  ТОВ 
«Приморський» визначено , що у період 2013-2104рр. реалізація зерна була 
нестабільною. Збитковим виявився 2013 рік, підприємство отримало збиток 
від реалізації в розмірі 212,9 6тис.грн. в звітному році підприємство отримало 
прибуток від реалізації ячменю в розмірі 50,5 тис.грн., однак це значно 
менше по відношенню до 2012 року. Виявили, що ціна не впливала на 
ефективність виробництва ячменю в ТОВ «Приморський», при зниженні 
ефективності ціна навпаки збільшилась на 34,2 грн/ц. Основним фактором, 
який призводе до зниження ефективності це зростання витрат на матеріальні 
ресурси. Рівень товарності зменшився на 245,5 п.п. за досліджуваний період, 
за рахунок збільшення обсягів зберігання ячменю у попередньому році.  

Аналізуючи ефективність виробництва  та реалізації ячменю в ТОВ 
«Таврія» (дані таблиці 9),  виявили  зростання виручки від реалізації ячменю 
на 1 ц  на 284,8 грн. Частка продукції в структурі реалізації підприємства 
складає біля 8 %.Ціни реалізації зросли в звітному році на 28,4 грн., що 
сприяло отриманню прибутку  від реалізації в розмірі 136,1 грн., на відміну 
від попередніх років, коли підприємство працювало зі збитками. Рівень 
товарності має тенденцію до зниження, майже половина врожаю звітного 
року закладається на зберігання. Рівень рентабельності виробництва та 
продажу в 2014 році становлять 14,8% та 12,9% відповідно. 

Аналіз цін продажу ячменю досліджуваними підприємствами (рис. 4) 
показав, що ТОВ «Оріана -Агро» у 2012р  реалізовував пшеницю за 
найвищою ціною   195,3 грн/ц порівняно з іншими підприємствам, у 2014р. 
найбільші ціни спостерігались при продажу ячменю ТОВ «Приморський» 
173,3 грн/ц. Найнижчі ціни на протязі трьох років спостерігались в ИРВ 
«Агро-Давидівка». 

В результаті порівняння динаміки виручки від реалізації ячменю на 1 у 
2014р. (рис.5)  виявили, що виручка від реалізації ячменю у ТОВ «Оріана-
Агро», ТОВ «Агро-Давидівка»  та ПП «Аскон» значно вища порівняно з 



середньою виручкою по району. Найменша виручка від реалізації ячменю у 
ТОВ «Таврія».  

Аналізуючи виробничу та повну собівартість в ТОВ «Агро-Давидівка» 
(Таблиця 10) визначили тенденцію до їх збільшення, в середньому у 5,8 рази 
за досліджуваний період. Позитивним є зменшення собівартості 1ц 
виробленої продукції на 0,9 грн/ц. Однак, повна собівартість 1 ц реалізованої 
продукції зросла на 30 грн/ц, що обумовлено зростанням витрат на збут на 
28,6 грн.  

У ПП «Аскон»  також спостерігається збільшення  повної та виробничої 
собівартості, в середньому у 3 рази (табл. 11), що пов’язано з підвищенням 
цін на посівний матеріал, добрива, засоби захисту рослин, паливно-мастильні 
матеріали. Повна собівартість 1ц реалізованої продукції збільшилась на 19,3 
грн/ц. у 2014р по відношенню до 2012р. Витрати виробництва на 1 га мають 
стійку тенденцію до зростання та склали у 2014р 3526,2грн/га, що на 2084,4 
грн. більше порівняно з 2012р.  

Виробнича собівартість вирощеної продукції у ТОВ «Оріяна-Агро» 
зменшилася на 119,1 тис.грн. (табл 12). Однак, виробнича собівартість 
реалізованої продукції навпаки зросла на 25,42 тис.грн., що пов’язано зі 
зростанням витрат на збут на 220,8 тис.грн. Проте собівартість виробництва 
на 1ц має незначний ріст на 5 грн., що свідчить про збільшення урожайності 
ячменю та підвищення ефективності його виробництва.  

Повна собівартість реалізованого ячменю у ТОВ «Приморський» зросла 
в два рази, і становить в 2014р 1103,0 тис.грн, що на 511 тис.грн. більше по 
відношенню до 2012р (табл. 13). У 2013р. вона мала найменше значення – 
592 тис.грн., що пов’язано з найменшим валовим збором за досліджуваний 
період. Собівартість виробництва на 1 ц зросла на 58,3 грн, основним 
фактором цієї зміни є збільшення витрат на матеріальні ресурси, а саме 
насіння та паливо - мастильні матеріали.  

Дослідженнями встановлено, що виробнича собівартість виробленої та 
реалізованого ячменю у ТОВ «Таврія» зросла на 352,3 тис.грн. та на 54,5 
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 263,2 грн, що на 74,1 грн більше по відношенню до 2014 р.  

При порівнянні собівартості 1ц ячменю (табл. 15) визначили, що 
найнижча собівартість у ТОВ «Таврія» та складає 109,7 грн/ц., найвища в ПП 
«Аскон»  - 146,8 грн/ц. Щодо витрат на збут у розрахунку на 1ц ячменю, їх 
значення коливається від 4,3 грн/ц у ТОВ «Агро-Давидівка» до 27,4 грн/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 
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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 ячменю у ТОВ «Агро-Давидівка» у  
53,7 рази або на 47,5 грн/ц., внаслідок рівень беззбиткового виробництва 
ячменю зменшився на 70%. Це свідчить про підвищення ефективності 
виробництва ячменю в ТОВ «Агро-Давидівка». Щодо динаміки постійних та 
змінних витрат, можна зробити висновки про високі темпи їх зростання у 16 
разів та 13 разів відповідно.  

Згідно з наведеними розрахунками в таблиці 17 виявили зменшення 
маржинального доходу від реалізації ячменю у ПП «Аскон» на 29,1 грн/ц., 
що призвело до  зростання рівня беззбиткового виробництва з 2699,2 ц у 
2012р до 8364,4 ц у 2014р. Це пояснюється, перш за все збільшенням повної 
собівартості на 1178,2 тис.грн. 

Спостерігається тенденція до зниження маржинального доходу  (табл. 
18) від реалізації ячменю у ТОВ «Оріяна –Агро» – на 58,8 грн/ц., в основному 
за рахунок зниження цін реалізації на 23,2 грн/ц.  Внаслідок зменшення 
постійних витрат (на 53%)  рівень беззбиткового виробництва зменшився на 
884 ц., або на 21,4 %  за досліджуваний період. 

Рівень беззбиткового виробництва ячменю у ТОВ «Приморський» 
збільшився в 8,9 рази (табл. 19), що пов’язано насамперед з більш високими 
темпами зростання постійних витрат (у 8,6 р.) та  змінних витрат  (у 6,3 р.). 
Маржинальний дохід майже не змінився і складає в 2014 році 74,7 грн., що 
відбулося  за рахунок зростання цін реалізації ячменю на 24,5%.  

У ТОВ «Таврія» протягом 2012-2104 рр. спостерігається зростання 
маржинального доходу  від реалізації 1ц. ячменю і становить в 2014 році86,3 
грн. чому сприяло зменшення змінних витрат на 58,8грн/ц. Позитивним є 
тенденція до зниження рівня беззбиткового виробництва ячменю – до 5262,8 
ц у натуральному виразі та 829,5 тис.грн. у грошовому виразі, що свідчить 
про підвищення ефективності виробництва ячменю у ТОВ «Таврія» за 
досліджуваний період.  

Аналіз зведеного балансу ячменю  в досліджуваних підприємствах 
показує, що впродовж 2012-2104рр спостерігається збільшення надходжень 
ячменю у всіх досліджуваних підприємствах  за рахунок валового збору. 
Щодо витрат ячменю – в середньому 13,8% приходиться на насіння, 84,4% на 
реалізацію, решта на зберігання.  У ПП «Аскон» біля 1,8% витрат ячменю 
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 
ячменю. 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 ячменю приведеними в 
таблиці 21 визначили, що найвищий рівень конкурентоспроможності ячменю 
у ТОВ «Агро-Давидівка» спостерігався у 2012році та склав 24,21 %, 
найнижчий у 2013р – 13,28 %. Незначне зростання рівня 
конкурентоспроможності  в 2014 році по відношенню до попереднього року 
відбулося в основному за рахунок зростання рентабельності виробництва та 
зростання цін реалізації ячменю.  

Оцінюючі динаміку рівня конкурентоспроможності ячменю у 
ПП «Аскон» (таблиця 22), можна зробити висновки про зниження його 
значення на 3,63 п.п. у 2014р по відношенню до 2012р., це пов’язано зі 
зниження рентабельності виробництва та цін реалізації ячменю.  
       Аналіз результатів розрахунків приведених в таблиці 23 свідчить про 
зменшення рівня конкурентоспроможності ячменю у ТОВ «Оріяна-Агро» на 
9,3 п.п. за досліджуваний період, це пов’язано зі зниженням рентабельності 
виробництва ячменю та зменшенням частки підприємства на ринку ячменю. 
       Протягом 2012-2014років спостерігається зменшення рівня 
конкурентоспроможності ячменю у ТОВ «Приморський» з 39,01% до 18,99%. 
(таблиця 24), це відбулося за рахунок зниження рентабельності виробництва 
ячменю та зменшенням частки підприємства на ринку ячменю. 

Дані таблиці 25 свідчать про зростання рівня конкурентоспроможності 
ячменю у ТОВ «Таврія» на 7,8 п.п., в основному за рахунок збільшення 
рентабельності виробництва ячменю.  

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 26. 

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

- ТОВ «Оріяно-Агро», ТОВ «Агро-Давидівка» та ТОВ «Таврія» 
знаходяться 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 ячменю – 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 ячменю  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. 

- ТОВ «Приморський» знаходиться в межах сегменту «Знаки питання»  
та «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 ячменю – 
збирання врожаю, мінімізація витрат та удосконалення збутової політики 
підприємств. 



Таблиця 1 
Реалізація ячменю сільськогосподарськими підприємствами 

Якимівського району, ц 

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

ТОВ "Агро-Давидівка" 2338 9982 10105 7767 
ПП "Аскон" 2934 11869 10869 7935 
ТОВ "Оріяна-Агро" 1090 4854 9127 8037 
ТОВ "Приморський" 6873 6064 6655 -218 
ТОВ "Таврія" 3559 849 6686 3127 
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Рис. 1 – Обсяги реалізації ячменю підприємствами Якимівського району 
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Рис. 2 - Сегментація ринку ячменю Якимівського району, 2014рік. 

 
Таблиця 2 

Конкурентний потенціал підприємств Якимівського району, 2012р. 
 

Показник 

ТО
В

 "А
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о"
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" 

ТО
В

 "Т
ав
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я"

 

Разом 

Доля посівів в Яимівському районі, 
%  0,7 10,2 12,8 2,1 9,1 34,8 

Частка виробництва в Яимівському 
районі, % 1,3 12,3 18,9 4,5 9,2 46,1 

Відхилення урожайності від 
середнього рівня Яимівського 
району, +/- 

10,4 2,3 5,5 13,6 0,2 * 

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

-1135,9 394,2 647,4 4709,2 -858,6 * 

Частка  ринку, % 5,3 6,6 2,4 15,4 8,0 37,7 
 



 
Таблиця 3 

Конкурентний потенціал підприємств Якимівського району, 2013р. 
 

Показник 

ТО
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В
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Разом 

Доля посівів в Яимівському 
районі, %  8,0 9,8 5,6 6,4 2,1 31,9 

Частка виробництва в 
Яимівському районі, % 10,7 13,1 8,6 4,8 2,0 39,2 

Відхилення урожайності від 
середнього рівня Яимівського 
району, +/- 

5,5 5,3 8,5 -4,0 -0,2 * 

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

-583,5 -221,0 1581,9 13,6 -133,7 * 

Частка  ринку, % 12,7 15,1 6,2 7,7 1,1 42,7 
 

Таблиця 4 
Конкурентний потенціал підприємств Якимівського району, 2014р. 

 

Показник 

ТО
В

 "А
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" 

ТО
В

 "Т
ав
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я"

 

Разом 

Доля посівів в Яимівському 
районі, %  3,6 6,9 3,7 6,2 9,4 29,9 

Частка виробництва в 
Яимівському районі, % 5,6 8,2 5,0 5,7 8,0 32,6 

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

11,4 3,8 7,5 -1,6 -3,2 * 

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

-444,0 -392,8 1003,0 -58,1 28,2 * 

Частка  ринку, % 7,7 8,3 6,9 5,1 5,1 33,0 
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Рис. 3 –Ціна та обсяги продажу ячменю сільськогосподарськими 

підприємствами Якимівського району, 2012-2014 рр. 
 

 
 
 

Таблиця 5 
Ефективність виробництва та реалізації ячменю у ТОВ «Агро-

Давидівка» 

Показники 

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

Виручка від реалізації продукції на 1 
га посівних площ, грн 

7177,8 1557,9 4715,5 
-2462,3 

Частка продукції у структурі реалізації 
с.г. продукції підприємства, % 

2,7 12,0 8,6 
5,9 

Витрати на збут, тис.грн. 14,4 160,5 43,0 28,6 
Частка витрат на збут продукції, % 6,1 10,7 3,3 -2,8 
Собівартість реалізації 1 ц, грн 6,2 16,1 4,3 -1,9 
Ціна реалізації, грн./ц 82,9 89,0 123,7 40,8 
Рівень товарності, % 397,6 80,6 120,5 -277,1 
Прибуток від реалізації, тис.грн. -42,1 -605,3 -73,1 - 
Прибуток (збиток) від реалізації 1 ц 
продукції, грн. 

-18,0 -60,6 -7,2 
- 

Рівень рентабельності виробництва, % -17,8 -40,5 -5,5 - 
Рівень рентабельності продажу, % -21,7 -68,2 -5,8 - 

 
 
 



 
Таблиця 6 

Ефективність виробництва та реалізації ячменю у ПП «Аскон» 

Показник 
Роки Відхилення, 

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

Виручка від реалізації продукції на 1 га 
посівних площ, грн 1059,4 2184,9 3515,4 2456 
Частка продукції у структурі реалізації 
с.г. продукції підприємства, % 3,1 10,7 7,2 4,1 
Витрати на збут, тис.грн. 107,4 455,5 298,2 190,8 
Частка витрат на збут продукції, % 23,5 22,5 15,7 -7,8 
Собівартість реалізації 1 ц, грн 36,6 38,4 27,4 -9,2 
Ціна реалізації, грн./ц 151,3 129,2 164,3 13 
Рівень товарності, % 51,0 78,7 89,1 38,1 
Прибуток від реалізації, тис.грн. -12,2 -491,0 -114,1 - 
Прибуток (збиток) від реалізації 1 ц 
продукції, грн. -4,2 -41,4 -10,5 - 
Рівень рентабельності виробництва, % -2,7 -24,2 -6,0 - 
Рівень рентабельності продажу, % -2,7 -32,0 -6,4 - 

 
 

Таблиця 7 
Ефективність виробництва та реалізації ячменю у ТОВ «Оріяна –

Агро» 

Показник 
Роки Відхилення, 

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

Виручка від реалізації продукції на 1 га 
посівних площ, грн 407,1 2060,5 5818,1 5411 
Частка продукції у структурі реалізації с.г. 
продукції підприємства, % 2,0 13,8 15,2 13,2 
Витрати на збут, тис.грн. 19,7 8,9 240,5 220,8 
Частка витрат на збут продукції, % 20,6 2,3 19,2 -1,4 
Собівартість реалізації 1 ц, грн 18,1 1,8 26,4 8,3 
Ціна реалізації, грн./ц 195,3 171,1 172,1 -23,2 
Рівень товарності, % 12,3 48,8 121,8 109,5 
Прибуток від реалізації, тис.грн. 117,2 444,7 316,2 199 
Прибуток (збиток) від реалізації 1 ц продукції, 
грн. 107,5 91,6 34,6 -72,9 
Рівень рентабельності виробництва, % 122,5 115,3 25,2 -97,3 
Рівень рентабельності продажу, % 55,0 53,6 20,1 -34,9 

 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 8 
Ефективність виробництва та реалізації ячменю у 

ТОВ «Приморський» 

Показник 
Роки Відхилення, 

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

Виручка від реалізації продукції на 1 га 
посівних площ, грн 11250,6 1839,5 2513,1 -8737,5 
Частка продукції у структурі реалізації с.г. 
продукції підприємства, % 7,1 8,5 7,4 0,3 
Витрати на збут, тис.грн. 104,0 198,1 158,0 54 
Частка витрат на збут продукції, % 17,6 18,8 14,3 -3,3 
Собівартість реалізації 1 ц, грн 15,1 32,7 23,7 8,6 
Ціна реалізації, грн./ц 139,1 138,9 173,3 34,2 
Рівень товарності, % 323,4 108,8 77,9 -245,5 
Прибуток від реалізації, тис.грн. 364,3 -212,9 50,5 -313,8 
Прибуток (збиток) від реалізації 1 ц продукції, 
грн. 53,0 -35,1 7,6 -45,4 
Рівень рентабельності виробництва, % 61,5 -20,2 4,6 -56,9 
Рівень рентабельності продажу, % 38,1 -25,3 4,4 -33,7 

 
 

Таблиця 9 
Ефективність виробництва та реалізації ячменю у 

ТОВ «Приморський» 

Показник 
Роки Відхилення, 

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

Виручка від реалізації продукції на 1 га 
посівних площ, грн 1235,8 860,1 1520,6 284,8 
Частка продукції у структурі реалізації 
с.г. продукції підприємства, % 7,7 1,3 8,2 0,5 
Витрати на збут, тис.грн. 215,4 32,8 142,1 -73,3 
Частка витрат на збут продукції, % 23,0 15,1 15,5 -7,5 
Собівартість реалізації 1 ц, грн 60,5 38,6 21,3 -39,2 
Ціна реалізації, грн./ц 129,2 149,9 157,6 28,4 
Рівень товарності, % 82,5 35,9 56,5 -26 
Прибуток від реалізації, тис.грн. -476,9 -90,6 136,1 - 
Прибуток (збиток) від реалізації 1 ц 
продукції, грн. -134,0 -106,7 20,4 - 
Рівень рентабельності виробництва, % -50,9 -41,6 14,8 - 
Рівень рентабельності продажу, % -103,7 -71,2 12,9 - 
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Рис.4  –Ціни реалізації ячменю підприємствами Якимівського 
району 
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Рис. 5 – Виручка від реалізації на 1га, 2014р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 10 

Собівартість ячменю у ТОВ «Агро-Давидівка» 

Показники 
Роки Відхилення, 

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

Виробнича собівартість вирощеної 
продукції, тис грн 76,2 1626,0 1079,8 1003,6 
Виробнича собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 221,5 1332,8 1279,7 1058,2 
Повна собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 235,9 1493,3 1322,7 1086,8 
Собівартість виробництва 1 ц, грн 129,6 131,3 128,7 -0,9 
Витрати виробництва на 1 га, грн 2822,2 2852,6 4074,7 1252,5 
Витрати на збут продукції, тис грн 14,4 160,5 43,0 28,6 
Повна собівартість 1 ц реалізованої 
продукції, грн./ц 100,9 149,6 130,9 30 
Приходиться витрат на збут у 
розрахунку на 1 ц, грн 6,2 16,1 4,3 -1,9 

 
 

 
Таблиця 11 

Собівартість ячменю у ПП «Аскон» 

Показник 
Роки Відхилення, 

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

Виробнича собівартість вирощеної 
продукції, тис грн 604,1 1945,6 1791,3 1187,2 
Виробнича собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 348,7 1569,3 1601,7 1253 
Повна собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 456,1 2024,8 1899,9 1443,8 
Собівартість виробництва 1 ц, грн 105,1 128,9 146,8 41,7 
Витрати виробництва на 1 га, грн 1441,8 2771,5 3526,2 2084,4 
Витрати на збут продукції, тис грн 107,4 455,5 298,2 190,8 
Повна собівартість 1 ц реалізованої 
продукції, грн./ц 155,5 170,6 174,8 19,3 
Приходиться витрат на збут у 
розрахунку на 1 ц, грн 36,6 38,4 27,4 -9,2 

 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 12 

Собівартість ячменю у ТОВ «Оріяна-Агро» 

Показник 
Роки Відхилення, 

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

Виробнича собівартість вирощеної 
продукції, тис грн 1033,7 1206,7 914,6 -119,1 
Виробнича собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 76,0 376,8 1014,2 938,2 
Повна собівартість реалізованої продукції, 
тис грн 95,7 385,7 1254,7 1159 
Собівартість виробництва 1 ц, грн 117,1 121,4 122,1 5 
Витрати виробництва на 1 га, грн 1976,5 2994,3 3387,4 1410,9 
Витрати на збут продукції, тис грн 19,7 8,9 240,5 220,8 
Повна собівартість 1 ц реалізованої 
продукції, грн./ц 87,8 79,5 137,5 49,7 
Приходиться витрат на збут у розрахунку на 
1ц, грн 18,1 1,8 26,4 8,3 

 
 
 
 

Таблиця 13 

Собівартість ячменю у ТОВ «Приморський» 

Показник 
Роки Відхилення, 

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

Виробнича собівартість вирощеної 
продукції, тис грн 172,1 878,8 1189,5 1017,4 
Виробнича собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 488,0 857,3 945,0 457 
Повна собівартість реалізованої продукції, 
тис грн 592,0 1055,4 1103,0 511 
Собівартість виробництва 1 ц, грн 81,0 157,7 139,3 58,3 
Витрати виробництва на 1 га, грн 2024,7 1918,8 2591,5 566,8 
Витрати на збут продукції, тис грн 104,0 198,1 158,0 54 
Повна собівартість 1 ц реалізованої 
продукції, грн./ц 86,1 174,0 165,7 79,6 
Приходиться витрат на збут у розрахунку 
на 1 ц, грн 15,1 32,7 23,7 8,6 

 
 
 
 
 
 



Таблиця 14 
Собівартість ячменю у ТОВ «Таврія» 

Показник 
Роки Відхилення, 

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

Виробнича собівартість вирощеної 
продукції, тис грн 945,6 363,0 1297,9 352,3 
Виробнича собівартість реалізованої 
продукції, тис грн 721,2 185,1 775,6 54,4 
Повна собівартість реалізованої продукції, 
тис грн 936,6 217,9 917,7 -18,9 
Собівартість виробництва 1 ц, грн 219,3 153,7 109,7 -109,6 
Витрати виробництва на 1 га, грн 2541,9 2452,7 1872,9 -669 
Витрати на збут продукції, тис грн 215,4 32,8 142,1 -73,3 
Повна собівартість 1 ц реалізованої 
продукції, грн./ц 263,2 256,7 137,3 -125,9 
Приходиться витрат на збут у розрахунку 
на 1 ц, грн 60,5 38,6 21,3 -39,2 

 
 

Таблиця 15 
Собівартість ячменю у підприємствах Якимівського району, 2014рік 

Показник 
ТОВ 

"Агро-
Давидівка" 

ПП 
"Аскон" 

ТОВ 
"Оріяна-

Агро" 

ТОВ 
«Примор- 

ський» 

ТОВ 
"Таврія" 

Виробнича собівартість 
вирощеної продукції, тис 
грн 

1079,8 1791,3 914,6 1189,5 1297,9 

Виробнича собівартість 
реалізованої продукції, тис 
грн 

1279,7 1601,7 1014,2 945,0 775,6 

Повна собівартість 
реалізованої продукції, тис 
грн 

1322,7 1899,9 1254,7 1103,0 917,7 

Собівартість виробництва 
1 ц, грн 128,7 146,8 122,1 139,3 109,7 

Витрати виробництва на 1 
га, грн 4074,7 3526,2 3387,4 2591,5 1872,9 

Витрати на збут продукції, 
тис грн 43,0 298,2 240,5 158,0 142,1 

Повна собівартість 1 ц 
реалізованої продукції, 
грн./ц 

130,9 174,8 137,5 165,7 137,3 

Приходиться витрат на 
збут у розрахунку на 1 ц, 
грн 

4,3 27,4 26,4 23,7 21,3 
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Рис. 6 – Повна собівартість та витрати на збут 1ц реалізованої продукції, 

тис.грн.  
Таблиця 16 

Маржинальний аналіз ефективності виробництва ячменю у  
ТОВ «Агро-Давидівка» 

Показник 
Роки Відхилення, 

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

Кількість виробленої продукції, ц 588 12386 8389 7801 
Кількість реалізованої продукції, ц 2338 9982 10105 7767 
Виручка від реалізації, тис.грн. 193,8 888,0 1249,6 1055,8 
Прибуток, тис грн -42,1 -605,3 -73,1 - 
Ціна реалізації, грн.. 82,9 89,0 123,7 40,8 
Разом витрат  76,4 1626,0 1079,8 1003,4 
Постійні витрати, тис.грн 28,2 603,5 448,6 420,4 
Змінні витрати,тис.грн, 48,2 1022,5 631,2 583 
Змінні витрати на 1 ц, грн 82,0 82,6 75,2 -6,8 
Маржинальний дохід, грн.. 0,9 6,4 48,4 47,5 
Точка беззбитковості за обсягом, ц 30699,9 94190,2 9264,7 -21435,2 
Точка беззбитковості у грошовому виразі, 
тис.грн. 2544,8 8379,2 1145,7 -1399,1 
Змінні витрати на 1 ц реалізованої продукції, 
грн 20,6 102,4 62,5 41,9 
Точка беззбитковості товарного 
виробництва, ц 452,8 

-
44789,1 7330,4 6877,6 

Запас фінансової міцності,тис.грн. -2351,0 -7491,2 103,9 - 
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Рис. 7 -  Беззбиткове виробництво ячменю у ТОВ «Агро-

Давидівка», 2014рік 

 
Таблиця 17 

Маржинальний аналіз ефективності виробництва ячменю у  
ПП «Аскон» 

Показник 
Роки Відхилення, 

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

Кількість виробленої продукції, ц 5748 15089 12202 6454 
Кількість реалізованої продукції, ц 2934 11869 10869 7935 
Виручка від реалізації, тис.грн. 443,9 1533,8 1785,8 1341,9 
Прибуток, тис грн -12,2 -491,0 -114,1 - 
Ціна реалізації, грн.. 151,3 129,2 164,3 13 
Разом витрат  604,1 1945,6 1782,3 1178,2 
Постійні витрати, тис.грн 235,1 502,6 485,0 249,9 
Змінні витрати,тис.грн, 369,0 1443,0 1297,3 928,3 
Змінні витрати на 1 ц, грн 64,2 95,6 106,3 42,1 
Маржинальний дохід, грн.. 87,1 33,6 58,0 -29,1 
Точка беззбитковості за обсягом, ц 2699,2 14960,6 8364,4 5665,2 
Точка беззбитковості у грошовому виразі, 
тис.грн. 408,4 1933,3 1374,3 965,9 
Змінні витрати на 1 ц реалізованої продукції, 
грн 125,8 121,6 119,4 -6,4 
Точка беззбитковості товарного 
виробництва, ц 9209,4 65697,8 10791,1 1581,7 
Запас фінансової міцності,тис.грн. 35,5 -399,5 411,5 376 
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Рис.8 -  Беззбиткове виробництво ячменю у ПП «Аскон», 2014рік 

 
 
 

Таблиця 18 
Маржинальний аналіз ефективності виробництва ячменю у  

ТОВ «Оріяна-Агро» 

Показник 
Роки Відхилення, 

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

Кількість виробленої продукції, ц 8828 9937 7492 -1336 
Кількість реалізованої продукції, ц 1090 4854 9127 8037 
Виручка від реалізації, тис.грн. 212,9 830,4 1570,9 1358 
Прибуток, тис грн 117,2 444,7 316,2 199 
Ціна реалізації, грн.. 195,3 171,1 172,1 -23,2 
Разом витрат  1033,7 1206,7 914,6 -119,1 
Постійні витрати, тис.грн 609,6 367,1 288,0 -321,6 
Змінні витрати,тис.грн, 424,1 839,6 626,6 202,5 
Змінні витрати на 1 ц, грн 48,0 84,5 83,6 35,6 
Маржинальний дохід, грн.. 147,3 86,6 88,5 -58,8 
Точка беззбитковості за обсягом, ц 4139,0 4239,9 3255,0 -884 
Точка беззбитковості у грошовому виразі, 
тис.грн. 808,4 725,3 560,2 -248,2 

Змінні витрати на 1 ц реалізованої 
продукції, грн 389,1 173,0 68,7 -320,4 

Точка беззбитковості товарного 
виробництва, ц -3146,1 -193685,2 2783,6 - 

Запас фінансової міцності,тис.грн. -595,5 105,1 1010,7 - 
 
 



ТОВ "Оріяна-Агро"

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

0 5 10 15 20 25

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

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

Таблиця 19 
Маржинальний аналіз ефективності виробництва ячменю у  

ТОВ «Приморський» 

Показник 
Роки Відхилення, 

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

Кількість виробленої продукції, ц 2125 5573 8542 6417 
Кількість реалізованої продукції, ц 6873 6064 6655 -218 
Виручка від реалізації, тис.грн. 956,3 842,5 1153,5 197,2 
Прибуток, тис грн 364,3 -212,9 50,5 -313,8 
Ціна реалізації, грн.. 139,1 138,9 173,3 34,2 
Разом витрат  172,1 878,8 1189,4 1017,3 
Постійні витрати, тис.грн 40,2 197,3 346,6 306,4 
Змінні витрати,тис.грн, 131,9 681,5 842,8 710,9 
Змінні витрати на 1 ц, грн 62,1 122,3 98,7 36,6 
Маржинальний дохід, грн.. 77,1 16,6 74,7 -2,4 
Точка беззбитковості за обсягом, ц 521,6 11850,8 4642,2 4120,6 
Точка беззбитковості у грошовому 
виразі, тис.грн. 72,6 1646,5 804,6 732 
Змінні витрати на 1 ц реалізованої 
продукції, грн 19,2 112,4 126,6 107,4 
Точка беззбитковості товарного 
виробництва, ц 335,1 7431,2 7424,0 7088,9 
Запас фінансової міцності,тис.грн. 883,7 -804,0 348,9 -534,8 
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Рис. 10 - Беззбиткове виробництво ячменю у ТОВ «Приморський», 
2014рік 

 
 

Таблиця 20 
Маржинальний аналіз ефективності виробництва ячменю у  

ТОВ «Таврія» 

Показник 
Роки Відхилення, 

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

Кількість виробленої продукції, ц 4312 2362 11835 7523 
Кількість реалізованої продукції, ц 3559 849 6686 3127 
Виручка від реалізації, тис.грн. 459,7 127,3 1053,8 594,1 
Прибуток, тис грн -476,9 -90,6 136,1 - 
Ціна реалізації, грн.. 129,2 149,9 157,6 28,4 
Разом витрат  945,6 363,0 1297,9 352,3 
Постійні витрати, тис.грн 384,7 137,3 454,4 69,7 
Змінні витрати,тис.грн, 560,9 225,7 843,5 282,6 
Змінні витрати на 1 ц, грн 130,1 95,6 71,3 -58,8 
Маржинальний дохід, грн.. -0,9 54,4 86,3 - 
Точка беззбитковості за обсягом, ц -421194,9 2524,5 5262,8 - 
Точка беззбитковості у грошовому виразі, 
тис.грн. -54403,9 378,5 829,5 - 
Змінні витрати на 1 ц реалізованої 
продукції, грн 157,6 265,8 126,2 -31,4 
Точка беззбитковості товарного 
виробництва, ц -13529,1 -1184,6 14446,6 - 
Запас фінансової міцності,тис.грн. 54863,6 -251,2 224,3 -54639,3 

 
 



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

 
 

Таблиця 21 
Баланс ячменю у підприємствах Якимівського району, 2014рік 

Показники 
ТОВ 

"Агро-
Давидівка" 

ПП 
"Аскон" 

ТОВ 
"Оріяна-

Агро" 

ТОВ 
"Примо 
рський" 

ТОВ 
"Таврія" 

Наявність на початок 
року 1951 3097 20115 210 2362 

Надходження 8794 12202 7729 8542 11835 
у т.ч. куплено та інші 
надходження 405 0 969 0 0 

Витрати -10745 -12877 -10096 -7044 -8089 
у т.ч. продано всього -10105 -10869 -9127 -6655 -6686 
на годівлю худоби та 
птиці 0 0 0 0 0 

на насіння -640 -1781 -969 -389 -1386 
передано в переробку 0 -227 0 0 0 
втрати при зберіганні 0 0 0 0 0 
інші витрати 0 0 0 0 -17 
Наявність на кінець року 0 2422 17748 1708 6108 
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Рис. 12 - Баланс ячменю у ТОВ «Агро-Давидівка» 
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Рис.13 - Баланс ячменю у ПП «Аскон» 
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Рис. 14 - Баланс ячменю у ТОВ «Приморський» 
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Рис. 15 -  Баланс ячменю у ТОВ «Оріяна-Агро» 
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Рис. 16 - Баланс ячменю у ТОВ «Таврія» 
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Рис. 17 - Баланс ячменю у підприємствах Якимівського району, 2014рік 

 



Таблиця 21 
Конкурентоспроможність ячменю у ТОВ «Агро-Давидіка» 

Показник Роки 
2012 2013 2014 

Частка підприємства в загальній реалізації пшениці в 
районі, % 5,3 12,7 7,7 

Ціна реалізації до середнього рівня по Україні, % 58,5 69,3 78,6 
Рентабельність виробництва, % -17,8 -40,5 -5,5 
Коефіцієнт собівартості, % 145,0 108,8 109,8 
Частка пшениці у структурі реалізації 
сільськогосподарської продукції на підприємстві, % 2,7 12,0 8,6 

Товарність, % 397,6 80,6 120,5 
 Рівень конкурентоспроможності, % 24,21 13,28 17,50 

 
 

Таблиця 22 
Конкурентоспроможність ячменю у ПП «Аскон» 

 
Показник 

Роки 
2012 2013 2014 

Частка підприємства в загальній реалізації пшениці в 
районі, % 6,6 15,1 8,3 

Ціна реалізації до середнього рівня по Україні, % 106,8 100,6 104,4 
Рентабельність виробництва, % -2,7 -24,2 -6,0 
Коефіцієнт собівартості, % 178,8 110,8 96,2 
Частка пшениці у структурі реалізації 
сільськогосподарської продукції на підприємстві, % 3,1 10,7 7,2 

Товарність, % 51,0 78,7 89,1 
 Рівень конкурентоспроможності, % 21,86 17,77 18,05 

 
 

Таблиця 23 
Конкурентоспроможність ячменю у ТОВ «Оріяна-Агро» 

Показник Роки 
2012 2013 2014 

Частка підприємства в загальній реалізації пшениці в 
районі, % 2,4 6,2 6,9 

Ціна реалізації до середнього рівня по Україні, % 137,9 133,2 109,4 
Рентабельність виробництва, % 122,5 115,3 25,2 
Коефіцієнт собівартості, % 160,5 117,7 115,7 
Частка пшениці у структурі реалізації 
сільськогосподарської продукції на підприємстві, % 2,0 13,8 15,2 

Товарність, % 12,3 48,8 121,8 
 Рівень конкурентоспроможності, % 32,59 31,01 23,30 

 
 
 
 
 
 



Таблиця 24 
Конкурентоспроможність ячменю у ТОВ «Приморський» 

Показник Роки 
2012 2013 2014 

Частка підприємства в загальній реалізації пшениці в 
районі, % 15,4 7,7 5,1 

Ціна реалізації до середнього рівня по Україні, % 98,3 108,2 110,2 
Рентабельність виробництва, % 61,5 -20,2 4,6 
Коефіцієнт собівартості, % 232,1 90,6 101,5 
Частка пшениці у структурі реалізації 
сільськогосподарської продукції на підприємстві, % 7,1 8,5 7,4 

Товарність, % 323,4 108,8 77,9 
 Рівень конкурентоспроможності, % 39,01 17,35 18,99 

 
 

Таблиця 25 
Конкурентоспроможність ячменю у ТОВ «Таврія» 

Показник Роки 
2012 2013 2014 

Частка підприємства в загальній реалізації пшениці в 
районі, % 8,0 1,1 5,1 

Ціна реалізації до середнього рівня по Україні, % 91,2 116,7 100,2 
Рентабельність виробництва, % -50,9 -41,6 14,8 
Коефіцієнт собівартості, % 85,7 93,0 128,8 
Частка пшениці у структурі реалізації 
сільськогосподарської продукції на підприємстві, % 7,7 1,3 8,2 

Товарність, % 82,5 35,9 56,5 
 Рівень конкурентоспроможності, % 12,20 13,11 20,00 
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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 194 1250 644,8 7,7 8,3 0,93 
ПП "Аскон" 443,9 1785,8 402,3 8,3 7,7 1,07 
ТОВ "Оріяна-Агро" 213 1571 737,9 6,9 8,3 0,84 
ТОВ "Приморський" 956 1154 120,6 5,1 8,3 0,61 
ТОВ "Таврія" 459,7 1053,8 229,2 5,1 8,3 0,62 
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Рис. 19 -  Матриця БКГ для сільськогосподарських підприємств 
Якимівського району на ринку ячменю 

 
 


