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РЕЗЮМЕ 

В статье представлена концепция системной оптимизации издержек производства животноводческой 
продукции в сельскохозяйственных предприятиях на основе подхода дифференцированных оптимумов. При 
оценке эффекта масштаба производства и рациональности использования производственных ресурсов 
сельскохозяйственных предприятий речь идет о системе дифференцированных оптимумов, что означает, что 
каждое предприятие должно базироваться в определенной закономерности относительно своей ресурсной 
базы. Размеры предприятия должны соответствовать производственному ресурсу, который находится в 
минимуме относительно других видов основных производственных ресурсов. Изменение структуры 
производственных ресурсов также определяется системой дифференцированных оптимумов, и в результате 
увеличения земельной площади приводит все более широкое использование капитала и рабочей силы. 

С системой дифференцированных оптимумов непосредственно коррелирует масштаб производства. 
Существует определенная связь между размером предприятия, проявляется в объемах производства 
продукции и уровнем производственных вы расходов. С увеличением масштаба производства продукции 
изменяется и уровень производственных затрат, однако темпы этих изменений не одинаковы и в зависимости 
от соотношения этих темпов себестоимость продукции может не изменяться, расти или снижаться. В этом 
случае речь идет о положительном и отрицательном эффекты увеличения массивов производства.  

К факторам негативного эффекта увеличения масштаба производства хозяйств коллективных форм 
организации труда следует отнести: сложность в обеспечении эффективных стимулов к труду, высокой 
трудовой и творческой активности (профессиональный разделение работников – управленческие работники 
(менеджеры), квалифицированные работники, неквалифицированные работники; закрепления работников за 
определенными рабочими местами, которые различаются между собой по: условиями труда, сложности, 
физической загруженностью, платностью и т. д.); разнонаправленность экономической заинтересованности 
(индивидуальной и общей) и ответственности; отчуждения основной массы работников от участия в 
управлении производством и распределения его результатов; затруднен процесс сокращения работников; 
эффект фактора собственности нивелируется, совладелец становится наемным работником. 

Факторами положительного эффекта увеличения масштаба производства хозяйств коллективных 
форм организации труда являются: возможность эффективно использовать овеществлены средства, 
производственную и социальную инфраструктуру, применять новую технику и технологию (высокий 
коэффициент использования машин и механизмов, снижается вероятность морального снижение средств 
труда); рациональное использование земли на основе применения научно обоснованных систем ведения 
хозяйства, внедрения оптимальных систем севооборотов; возможности эффективно использовать рабочую 
силу (узкая профессиональная направленность, специализация и кооперация труда); первичная обработка и 
переработка продукции, хранение и реализация в фирменных магазинах, реализация продукции при 
благоприятной конъюнктуре); рациональные режимы труда и отдыха, совместное использование объектов 
непроизводственной инфраструктуры; возможности закупки новой техники и применение прогрессивных 
технологий.  

Ограничительными факторами, обуславливающими полноту преимуществ крупного производства 
следует считать: совершенствование процесса управления, ослабление контроля за производственным 
процессом, т.е. снижение эффективности менеджмента; увеличение расходов на транспортировку продукции 
к рынкам сбыта и внутрихозяйственные переезды. Кроме этого важными факторами также являются: 
отсутствие средств для приобретения земельных угодий; в сельском хозяйстве многие отрасли могут быть 
рентабельными и в субъектах малого и мелкого бизнеса; достичь эффекта масштаба производства 
небольшие предприятия агробизнеса могут путем кооперации между собой, интеграции с другими субъектами 
бизнеса, углубления специализации. 
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прогрессивные технологии. 
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РЕЗЮМЕ 

В статті представлена концепція системної оптимізації витрат виробництва тваринницької продукції в 
сільськогосподарських підприємствах на основі підходу диференційованих оптимумів. При оцінці ефекту 
масштабу виробництва і раціональності використання виробничих ресурсів сільськогосподарських 
підприємств мова йде про систему диференційованих оптимумів, що означає, що кожне підприємство має 
базуватися у певній закономірності стосовно своєї ресурсної бази. Розміри підприємства повинні відповідати 
виробничому ресурсу, який перебуває в мінімумі відносно інших видів основних виробничих ресурсів. Зміна 
структури виробничих ресурсів також визначається системою диференційованих оптимумів, і в результаті 
збільшення земельної площі зумовлює все ширше використання капіталу й робочої сили. 

Із системою диференційованих оптимумів безпосередньо корелює масштаб виробництва. Існує 
певний зв’язок між розміром підприємства, що проявляється в обсягах виробництва продукції, і рівнем 
виробничих ви трат. Зі збільшенням масштабу виробництва продукції змінюється й рівень виробничих витрат, 
проте темпи цих змін не однакові й залежно від співвідношення цих темпів собівартість продукції може не 
змінюватися, зростати або знижуватися. У цьому разі мова йде про позитивний і негативний ефекти 
збільшення масивів виробництва. 

До чинників негативного ефекту збільшення масштабу виробництва господарств колективних форм 
організації праці слід віднести: складність у забезпеченні ефективних стимулів до праці, високої трудової і 
творчої активності (професійний поділ працівників – управлінські працівники (менеджери), кваліфіковані 
працівники, некваліфіковані працівники; закріплення працівників за певними робочими місцями, які різняться 
між собою за: умовами праці, складністю, фізичною завантаженістю, платністю і т.д.); різнонаправленість 
економічної заінтересованості (індивідуальної і загальної) та відповідальності; відчуження основної маси 
працівників від участі в управлінні виробництвом і розподілу його результатів; утруднений процес скорочення 
працівників; ефект чинника власності нівелюється, співвласник стає найманим працівником. 

Чинниками позитивного ефекту збільшення масштабу виробництва господарств колективних форм 
організації праці є: можливість ефективніше використовувати уречевлені засоби, виробничу та соціальну 
інфраструктуру, застосовувати нову техніку й технологію (вищий коефіцієнт використання машин й механізмів, 
знижується ймовірність морального зниження засобів праці); раціональне використання землі на основі 
застосування науково обґрунтованих систем ведення господарства, запровадження оптимальних систем 
сівозмін; можливості ефективніше використовувати робочу силу (вузька професійна спрямованість, 
спеціалізація і кооперація праці); первинна обробка і переробка продукції, зберігання і реалізація у фірмових 
магазинах, реалізація продукції за сприятливої кон’юнктури); раціональні режими праці і відпочинку, спільне 
використання об’єктів невиробничої інфраструктури; можливості закупівлі нової техніки і застосування 
прогресивних технологій. 

Обмежувальними чинниками, що зумовлюють вичерпність переваг великого виробництва слід 
вважати: удосконалення процесу управління, послаблення контролю за виробничим процесом, тобто 
зниження ефективності менеджменту; збільшення витрат на транспортування продукції до ринків збуту і 
внутрішньогосподарські переїзди. Крім цього важливими чинниками також є: відсутність коштів для придбання 
земельних угідь; у сільському господарстві чимало галузей можуть бути рентабельними і в суб’єктах малого і 
дрібного бізнесу; досягти ефекту масштабу виробництва невеликі підприємства агробізнесу можуть шляхом 
кооперації між собою, інтеграції з іншими суб’єктами бізнесу, поглиблення спеціалізації. 
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ABSTRACT 

The article presents the concept of system cost optimization livestock production in agricultural enterprises 
based approach differentiated optima. In assessing the economies of scale of production and rational use of inputs 
farms language is a system of differential optima, which means that every business should be based on certain laws 
applicable to its resource base. Size enterprises must comply with inputs, which is the minimum with respect to other 
types of inputs. Restructuring of production resources as determined by the system of differential optima, resulting in 
an increase in land area makes increasingly use of capital and labor. 

With the system of differential optima directly correlated scale. There is a definite relationship between the 
size of the company, which is shown in the volume production and the level of production you costs. With the 
increasing scale of production changes and the level of production costs, but the pace of these changes are not the 
same and depending on the ratio of the rates of production costs may not change, increase or decrease. In this case 
we are talking about the positive and negative effects of an increase in the production of arrays. 

Factors increasing the negative effect of economies of scale collective forms of work organization are: 
difficulty in providing effective incentives to work, high labor and creative activity (professional division employees – 
managerial employees (managers), skilled workers, unskilled workers, solidifying its employees for certain jobs sites 
that differ in: conditions, complexity, physical workload, serviceability, etc.); differing vectors of economic interest 
(individual and total) and responsibilities; Exclusion bulk of employees to participate in the management of production 
and distribution of its results; difficult process of layoffs; effect factor is offset by ownership, co-owner becomes the 
employee. 

Factors increasing the positive effect of economies of scale collective forms of work organization are: the 
ability to effectively use materialized liquids, industrial and social infrastructure, applying new techniques and 
technology (higher utilization of machines and mechanisms, reducing the likelihood of the moral decline of labor); 
efficient use of land through the application of science-based farming systems, the introduction of optimal crop 
rotation systems; possibilities for more efficient use of labor (narrow professional orientation, specialization and 
cooperation of labor); preprocessing and processing production, storage and sale in retail stores, sales of products 
under favorable conditions); rational modes of work and leisure, share of non-production facilities infrastructure; 
possibility of purchase of new equipment and the use of advanced technologies. 

Restrictive factors that contribute to exhaustion of benefits large-scale production should be considered: 
improving the governance process, weakening of control over the production process, is the loss of efficiency of 
management; increased costs of transporting goods to markets and farm crossings. In addition, there are also 
important factors: the lack of funds for the purchase of land; in many areas of agriculture can be profitable and to 
small and small businesses; achieve economies of scale production of small agribusiness enterprises can through 
cooperation with each other, integration with other business entities, the deepening of specialization. 

Keywords: agriculture, specialization, livestock, differentiated system optimum, the economies of scale of 

production, the level of production costs, advanced technology. 
 


