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Abstract: У статті представлені результати 
дослідження параметрів економічної складової 
виробництва хмелю в Україні. В якості методичного 
інструментарію дослідження застосовано як 
загальнонаукові, так і спеціально-наукові методи, 
зокрема: економіко–статистичний, детермінованого 
факторного аналізу, абстрактно–логічний, індукції та 
дедукції, порівняння тощо. При цьому використано 
дані сільськогосподарських підприємств 
Житомирської, Львівської, Рівненської, Хмельницької 
та інших областей. 

Висвітлено динаміку, склад і структуру витрат на 
вирощування хмелю, що дало змогу з’ясувати 
причини зміни собівартості виробництва одного 
центнеру продукції. Визначено тенденції зміни 
грошових надходжень хмелярських підприємств та 
основні чинники, що їх зумовили. Проаналізовано 
формування прибутку хмелевиробників та оцінено 
економічну ефективність вирощування хмелю у 
сільськогосподарських підприємствах. Сформовано 
аналітичну базу даних для розробки системи заходів 
щодо розвитку модернізації хмелярських 
підприємств України. 

 

Keywords: підприємство, витрати виробництва, 
собівартість одиниці продукції, дохід від реалізації 
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1. Постановка проблеми. 
 
Ефективність виробництва – важлива складова підприємництва, яка 

визначається шляхом співставлення затрачених ресурсів з розміром отриманого 
ефекту. Дана практика, дозволяє оцінити рівень розвитку підприємства відносно 
решти, в визначеній галузі. Так, систематичне впровадження модернізаційних змін на 
інноваційній основі, вважаємо – однією з головних передумов, стосовно підвищення 
продуктивності виробництва, що особливо актуальне для вітчизняного хмелярського 
комплексу. Адже, хміль – важлива та водночас, одна з найбільш ресурсозатратних 
агропромислових культур. Значна частина зібраного врожаю шишки (в межах 90 %) 
реалізується для потреб пивоварів, решта – розподіляється між товаровиробниками 
інших видів продукції [1]. 

За період з 2005 по 2015 роки, чисельність продуктивних площ хмелю в Україні 
скоротилась – з 665 до 187 га, валового збору – з 4700 до 2174 т, загальна кількість 
хмелярських підприємств за цей же час, зменшилася – з 46 до 6 одиниць [2]. 

Коротко наведені нижче розрахунки, яскраво вказують на економічні труднощі, 
які також пов’язані і зі значними обсягами нереалізованої вітчизняної хмелярської 
продукції, складські запаси якої, щороку зростали [9]. Отже, з огляду на необхідність 
напрацювання пропозицій, стосовно підвищення економічної ефективності в 
майбутніх періодах, вважаємо доцільним у цій статті розглянути існуючу економічну 
ситуацію з вирощуванням культури хмелю в Україні. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 

Економічну ефективність та можливі шляхи, стосовно її підвищення, у своїх 
наукових працях досліджували наступні вчені: В. Андрійчук [3], В. Месель–Веселяк, 
Г. Черевко, П. Пуцентейло, В. Дієсперов [4] та ін. Стосовно ефективності роботи 
вітчизняних хмелярських підприємств, можна виокремити роботи таких дослідників 
галузі, як: О. Я. Стойка, Н. О. Куровської, Т. С. Муляр [6], А. В. Проценко [5], 
Т. М. Ратошнюк [10], Т. Ю. Приймачук [7], Р. І. Рудика [8] та ін. 

 

3. Постановка завдання. 
 

З метою напрацювання пропозицій, щодо здійснення ефективних 
модернізаційно–технічних перетворень у вітчизняній галузі хмелярства в досяжній 
перспективі. Запропонована стаття висвітлює динаміку економічних змін, під час 
діяльності хмелярських підприємств за період з 2005 по 2015 роки. 

 

4. Виклад основного матеріалу. 
 

Вирощування культури хмелю, є важливим та перспективним аспектом 
соціально–економічного розвитку сільських територій. За оцінками фахівців, щорічна 
потреба в хмелярській продукції з боку вітчизняних пивоварів складає приблизно 
100 т. Але, з цієї кількості, частка саме українського хмелю є досить незначною [2]. 

Наведене, яскраво вказує на суттєві труднощі з реалізацією, які виникли у тому 
числі, внаслідок підвищення виробничих витрат пов’язаних з вирощуванням, що 
збільшило кінцеву відпускну вартість вітчизняного хмелю–сирцю. 

Величина та динаміка зміни вартісних показників, враховуючи виробничі 
витрати під час господарської діяльності українських хмелярських підприємств за 
2005 – 2015 роки, була розрахована та оформлена нами в окремий рисунок (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура виробничих витрати на вирощування хмелю у підприємствах, % 
Примітка: Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Отже, з даних рис. 1 видно, що сума виробничих витрат хмелярських 
підприємств за досліджуваний період зросла і в грошовому виразі склала у 2015 році – 
15,7 млн грн. Дане явище було зумовлено збільшенням суми прямих матеріальних 
витрат – на 3,8 млн грн, або у 2,1 рази, прямих витрат на оплату праці – на 0,1 млн грн, 
та інших прямих загальновиробничих витрат – на 3,1 млн грн, або у 2,0 рази. 

Збільшення суми прямих матеріальних витрат є результатом підвищення 
вартості нафтопродуктів, внаслідок чого витрати на них зросли на 1,1 млн грн, або у 
2,7 рази і складають 1,7 млн грн, та збільшення інших матеріальних витрат – на 
2,9 млн грн, або у 2,6 рази до величини 4,7 млн грн. Інші прямі загальновиробничі 
витрати зросли через збільшення суми амортизації необоротних активів – на 
0,9 млн грн, або на 56,8 % до 2,6 млн грн. У поєднанні із зменшенням площі насаджень, 
сума виробничих витрат з розрахунку на 1 га хмелю зросла на 70,8 тис. грн у 6,4 рази до 
83,9 тис. грн (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Виробничі витрати на 1 га насаджень хмелю у сільськогосподарських 
підприємствах, тис. грн 

Показник 
Рік 2015 р. у % до 

2005 2010 2014 2015 2005 р. 2014 р. 
Прямі матеріальні витрати 5,3 15,4 11,4 39,0 7,4 рази 3,4 рази 

З них: мінеральні добрива 0,9 2,4 1,2 3,8 4,0 рази 3,1 рази 
нафтопродукти 1,0 3,2 3,5 9,2 9,5 рази 2,6 рази 
оплата послуг і робіт сторонніх 
організацій 

0,6 1,5 1,4 0,9 140,8 62,9 

інші матеріальні витрати 2,7 8,4 5,3 25,1 9,2 рази 4,7 рази 
Прямі витрати на оплату праці 3,3 9,3 6,4 12,4 3,8 рази 194,7 
Інші прямі загальновиробничі витрати 4,5 14,7 14,2 32,5 7,2 рази 2,3 рази 
У т.ч. амортизація необоротних активів 2,5 7,0 7,8 14,0 5,6 рази 179,5  

Всього витрат 13,1 39,4 32,0 83,9 6,4 рази 2,6 рази 
Примітка: Розраховано за даними Державної служби статистики України. 
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Як наслідок, повна собівартість хмелю у сільськогосподарських підприємствах у 
2015 році склала 20,8 млн грн, що на 11,8 млн грн, або у 2,3  ази перевищує значення 
2005 року (табл. 2). 

 
Таблиця 2. Повна собівартість реалізованого хмелю сільськогосподарських 
підприємств, тис. грн 

Область 
Рік 2015 р. у % до 

2005 2010 2014 2015 2005 р. 2014 р. 
Житомирська 6574,7 11000,5 10077,7 17188,4 2,6 рази 170,6 
Львівська 1076,1 2829,0 1567,8 1694,1 157,4 108,1 
Рівненська 172,6 478,0 46,8 - - - 
Хмельницька 1064,6 1054,0 1627,0 1938,0 182,0 119,1 
Інші 149,0 - - - - - 
В цілому по Україні 9037,0 15361,5 13319,3 20820,5 2,3 рази 156,3 
Примітка: Розраховано за даними Державної служби статистики України. 

 

При цьому зменшення валового збору та зниження обсягу реалізації хмелю 
виступило, як каталізатор у зростанні повної собівартості 1 ц продукції: за 2005 –
 2015 роки вона підвищилася на 5,5 тис. грн, або у 3,6 рази і склала 7,6 тис. грн (рис. 2). 
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Рис. 2. Повна собівартість 1 ц реалізованого хмелю сільськогосподарських 
підприємств, тис. грн 

Примітка: Розраховано за даними Державної служби статистики України 
 

Дані щодо чистого доходу від реалізації хмелю в сільськогосподарських 
підприємствах за досліджуваний період, наведені в табл. 3. 

 

Таблиця 3. Чистий дохід від реалізації хмелю сільськогосподарських 
підприємствах, тис. грн 

Область 
Рік 2015 р. разів до 

2005 2010 2014 2015 2005 р. 2014 р. 
Житомирська 4138,0 6119,8 10004,1 23938,4 5,8 2,4 
Львівська 873,4 2344,6 1339,3 2714,3 3,1 2,0 
Рівненська 85,0 551,0 47,9 - - - 
Хмельницька 530,4 737,0 666,0 2476,0 4,7 3,7 
Інші 75,7 - - - - - 
В цілому по Україні 5702,5 9752,4 12057,3 29128,7 5,1 2,4 
Примітка: Розраховано за даними Державної служби статистики України 
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З даних в табл. 3 видно, що у 2015 році порівняно з 2005 – м, сума чистого доходу 

від реалізації хмелю збільшилася на 23,4 млн грн, або у 5,1 разів і склала 29,1 млн грн. 

У поєднанні зі зменшенням кількості товаровиробників у галузі хмелярства, 

величина чистого доходу з розрахунку на одне підприємство в 2015 році складає 

4,9 млн грн, коли у 2005 році вона становила 124,0 тис. грн, тобто зросла на 4,8 млн грн, 

або у 39,2 разів (табл. 4). 
 

Таблиця 4. Чистий дохід від реалізації хмелю в середньому одного 
сільськогосподарського підприємства, тис. грн 

Область 
Рік 2015 р. разів до 

2005 2010 2014 2015 2005 р. 2014 р. 

Житомирська 118,2 360,0 769,5 7979,5 67,5 10,4 

Львiвська 218,4 586,2 669,7 1357,2 6,2 2,0 

Рівненська 42,5 183,7 47,9 - - - 

Хмельницька 530,4 737,0 666,0 2476,0 4,7 3,7 

Інші 18,9 - - - - - 

В цілому по Україні 124,0 390,1 709,3 4854,8 39,2 6,8 
Джерело: Розраховано за даними Державної служби статистики України. 

 

Вища за середнє значення в цілому по Україні сума чистого доходу від реалізації 

хмелю у підприємствах Житомирської області – 8,0 млн грн. Зокрема, у 

СТОВ «Спілка хмелярів та пивоварів» Чуднівського району величина показника складає 

7,5 млн грн, у ТОВ «Вертокиївка–хміль» Житомирського району – 14,3 млн грн. 

Збільшення розміру чистого доходу, що спостерігається в розрізі областей та на 

загальному рівні, зумовлене значним збільшенням ціни реалізації 1 ц хмелю (рис. 3). 
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Рис. 3. Середня ціна реалізації 1 ц хмелю, тис. грн. 
Примітка: Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Як свідчать дані рис. 3, з 2005 по 2015 роки ціна реалізації 1 ц хмелю в 

середньому по Україні зросла на 9,3 тис. грн, або у 8,1 разів і становить 10,6 тис. грн. 

Проте, через зменшення обсягу реалізації продукції товаровиробники галузі 

хмелярства отримали значно менше грошових надходжень, ніж за умови хоча б 

сталості даного чинника (рис. 4). 
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Рис. 4. Обсяг реалізації хмелю сільськогосподарськими підприємствами, ц 
Примітка: Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

З розрахунку на одне підприємство обсяг реалізації хмелю в цілому 
характеризується позитивною тенденцією зміни. Так, за період 2005 по 2015 роки, 
обсяг реалізації хмелю одного сільськогосподарського підприємства збільшився на 
362,0 ц або у 4,8 разів і становить 456,2 ц. При цьому у підприємствах Житомирської 
області значення показника в 1,6 рази вище за середню величину в цілому по Україні і 
складає 748,0 ц. Зокрема, у СТОВ «Спілка хмелярів та пивоварів» Чуднівського району 
обсяг реалізації хмелю нині становить 1052,3 ц, у ТОВ «Вертокиївка – хміль» 
Житомирського району – 1040 ц. 

У підприємствах Львівської та Хмельницької областей обсяг реалізації хмелю 
одного сільськогосподарського підприємства за досліджуваний період є нижчим у 
3,8 рази і в 1,8 рази відповідно, від середнього значення в цілому по Україні (табл.5). 
 

Таблиця 5. Обсяг реалізації хмелю в середньому одного сільськогосподарського 
підприємства, ц 

Область 
Рік 2015 р. у % до 

2005 2010 2014 2015 2005 р. 2014 р. 

Житомирська 88,3 163,4 132,7 748,0 8,5 р. 5,6 р. 

Львiвська 178,8 192,8 296,5 121,0 67,7 40,8 

Рівненська 45,5 50,0 115,0 - - - 

Хмельницька 297,0 230,0 225,0 251,0 84,5 111,6 

Інші 35,0 - - - - - 

В цілому по Україні 94,2 157,2 156,4 456,2 4,8 р. 2,9 р. 
Примітка: Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

За результатами проведеного детермінованого факторного аналізу прибутку від 
реалізації хмелю сільськогосподарських підприємств встановлено, що в цілому по 
Україні за рахунок збільшення реалізаційної ціни прибутковість у хмелярстві 
зростає (табл. 6). 
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Таблиця 6. Результати детермінованого факторного аналізу прибутку від 

реалізації хмелю сільськогосподарських підприємств, тис. грн 

Показник Україна Житомирська Львівська Хмельницька 

Зміна маси прибутку тис. грн  11643 9187 1223 1072 

у т.ч. за рахунок:  

обсягу реалізації 1228 667 134 83 

собівартості -15112 -12414 -1330 -1038 

ціни реалізації 25527 20933 2419 2028 
Джерело: Розраховано за даними Державної служби статистики України. 

 

В основі факторного аналізу індексним методом лежить індекс прибутку: 
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(1) 

 

g - обсяг реалізації продукції відповідно в базовому та звітному періодах; 

Ц - середня ціна реалізації, відповідно в базовому та звітному періодах; 

С - середня собівартість, відповідно в базовому та звітному періодах; 
 

Отже, у 2015 році підприємства галузі хмелярства стали прибутковими: сума 

прибутку від реалізації продукції склала 8,3 млн грн, коли у 2005 році збиток становив 

3,3 млн грн. При цьому 6,8 млн грн прибутку, або 81,2 % від його загальної величини 

отримали підприємства Житомирської області, 1,0 млн грн прибутку або 12,3 % від 

загальної величини – підприємства Львівської області і 0,5 млн грн прибутку, або 6,5 % 

від загальної величини – підприємства Хмельницької області (табл. 7). 

 

Таблиця 7. Прибуток (збиток) від реалізації хмелю сільськогосподарських 

підприємств, тис. грн 

Область 
Рік 2015  р. +/- до 

2005 2010 2014 2015 2005 р. 2014 р. 

Житомирська -2436,7 -4880,7 -73,6 6750,0 9186,7 6823,6 

Львiвська -202,7 -484,4 -228,5 1020,2 1222,9 1248,7 

Рівненська -87,6 73,0 1,1 - - - 

Хмельницька -534,2 -317,0 -961,0 538,0 1072,2 1499,0 

Інші -73,3 - - - - - 

В цілому по Україні -3334,5 -5609,1 -1262,0 8308,2 11642,7 9570,2 
Примітка: Розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

З розрахунку на одне підприємство сума прибутку від реалізації хмелю в цілому 

по Україні у 2015 році склала 1,4 млн грн, проти 72,5 тис. грн збитку у 2005 році. У тому 

числі: у Житомирській області вона становить 2,3 млн грн (у СТОВ «Спілка хмелярів та 

пивоварів» Чуднівського району – 0,2 млн грн, у ТОВ «Вертокиївка – хміль» 

Житомирського району – 5,9 млн грн), у Львівській та Хмельницькій областях – 

0,5 млн грн (рис.5). 

обсягу реалізації собівартост
і 

ціни реалізації зміна прибутку 
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Рис. 5. Прибуток (збиток) від реалізації хмелю сільськогосподарських 
підприємств, тис. грн 

Примітка: Розраховано за даними Державної служби статистики України 
 

Як наслідок, у 2015 р. порівняно з 2005 р. поліпшилися показники ефективності 
виробництва хмелярської продукції в Україні (табл. 8). 

 

Таблиця 8. Ефективність вирощування хмелю у сільськогосподарських 
підприємствах 

Показник 
Рік 2015 р. +/- до 

2005 2010 2014 2015 2005 р. 2014 р. 
Матеріаловіддача, грн 1,63 0,95 2,64 4,00 2,37 1,36 
Зарплатовіддача, грн 2,61 1,57 4,73 12,56 9,95 7,83 
Амортвіддача, грн 3,42 2,07 3,87 11,14 7,72 7,27 
Дохідність продукції, тис. грн 1,32 2,48 4,54 10,64 9,32 6,11 
Прибутковість (збитковість) продукції, 
тис. грн 

-0,77 -1,43 -0,47 3,04 3,81 3,51 

Рівень рентабельності (збитковості) 
виробництва продукції, % 

-36,9 -36,5 -9,5 39,9 76,80 49,38 

Рівень рентабельності (збитковості) 
реалізації продукції, % 

-58,5 -57,5 -10,5 28,5 87,00 38,99 

Примітка: Розраховано за даними Державної служби статистики України 
 

5. Висновки та пропозиції. 
 

Таким чином, протягом 2005 – 2015 років, динаміка економічних змін, під час 
діяльності вітчизняних хмелярських господарств носила, як негативний, так і 
позитивний характер. Зокрема, до негативних явищ, відносимо зростання витрат та 
собівартості виробництва. У свою чергу, збільшення обсягів та реалізаційної ціни, 
позитивно вплинуло на прибутковість, яка у 2015 році значно зросла, порівнюючи з 
попередніми роками. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования параметров 
экономической составляющей производства хмеля в Украине. В качестве 
методического инструментария исследования применены как общенаучные, так и 
специально-научные методы, в частности: экономико-статистический, 
детерминированного факторного анализа, абстрактно-логический, индукции и 
дедукции, сравнения и т. При этом использованы данные сельскохозяйственных 
предприятий Житомирской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой и других областей. 
Освещены динамику, состав и структуру затрат на выращивание хмеля, что позволило 
выяснить причины изменения себестоимости производства одного центнера 
продукции.  Определены тенденции изменения денежных поступлений 
хмелеводческих предприятий и основные факторы, которые обусловили. 
Проанализировано формирование прибыли хмелепроизводителей и оценено 
экономическую эффективность выращивания хмеля в сельскохозяйственных 
предприятиях. Сформирована аналитическая база данных для разработки системы мер 
по развитию модернизации хмелеводческих предприятий Украины. 

Ключевые слова: предприятие, издержки производства, себестоимость 
единицы продукции, доход от реализации продукции, прибыль, экономическая 
эффективность выращивание хмеля. 
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Abstract. The article covers the research results of the economic component’s 

parameters of the hop production in Ukraine. As a methodological tool of research, both 
general scientific and special methods are used, in particular: economical-statistical, 

deterministic factor analysis, abstract-logical, induction and deduction, comparison, etc. In 

this case, the data of agricultural enterprises of Zhytomyr, L’viv, Rivne, Khmelnytsky and 
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The dynamics, composition and structure of the hop cultivation costs were highlighted, 
which made it possible to find out the reasons for the change in the cost of production of 1 dt 

of products. The tendencies of changes in cash receipts of hop products and the main factors 
that caused them are determined. The profit generation of hops producers was analyzed. The 

author also estimated the economic efficiency of growing hops in agricultural enterprises. An 
analytical database was worked out for the formulation of a system of measures for the 

development of modernization of hop enterprises in Ukraine. 
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