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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
 

АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА У ФГ 
" АГРОФІРМА "БАЗИС" УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
А. АДАМЕНКО, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ЖАРУН О.В. 
 
Вступ. Витрати виробництва і собівартість - це найважливіші показники 

ефективності виробництва, в яких відображуються основні сторони діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Вони є основою для організації виробничо-
господарської діяльності сільськогосподарських підприємств за принципами 
господарських розрахунків. Тому зниження витрат на виробництво одиниці продукції є 
важливим народногосподарським завданням. 

Динаміку собівартості продукції тваринництва розглянемо в таблиці 1. Із матеріалів 
таблиці видно, що в 2012 році порівняно з 2010 роком собівартість продукції 
тваринництва в господарстві зросла по молоку на 37,2 %, по ВРХ на 62,8 %, свинях на 
27,9 %, вівцях на 783,9 %.   

Таблиця 1 
Динаміка виробничої собівартості 1 ц основних видів продукції тваринництва у ФГ 

"Агрофірма "Базис" Уманського  району Черкаської області, грн. 
Вид продукції 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2012 р. у % 

до 2010 р. 
Приріст живої маси ВРХ 1330,69 1664,63 2166,66 162,8 
Приріст живої маси свиней 1581,56 1695,18 2022,83 127,9 
Приріст живої маси овець 515,38 3000,00 4555,55 883,9 
Молоко 177,76 258,43 243,99 137,2 

 
Розмір і структуру витрат при виробництві продукції тваринництва розглянемо в 

табл.2. 
Розрахунок показав, що у 2012 році порівняно з 2010 роком  витрати на 

виробництво продукції тваринництва збільшились на 2356,9 тис. грн. В структурі витрат 
за 2012 рік найбільшу питому вагу займають витрати на матеріальні витрати – 59,4 %, з 
них корми – 44,9 %.  

Також значною статтею витрат в виробництві продукції тваринництва за 2012 рік  є 
амортизація,  адже в процесі виробництва продукції тваринництва значну роль 
відіграють основні засоби.  

Порівнюючи структуру витрат 2012 року з 2010 роком, ми можемо відмітити, що в 
звітному році всі статті матеріальних витрат були збільшені, зокрема:  корми (913 тис. 
грн.), нафтопродукти (400,1 тис. грн.)  та електроенергія (51,8 тис грн.) – це пов’язано із 
підняттям цін на дані види продукції. В загальному зменшились витрати на амортизацію 
– 57тис. грн., майнові паї  – 4,3 тис. грн.).  

Витрати на виробництво 1 ц продукції тваринництва у ФГ "Агрофірма "Базис" 
Уманського  району Черкаської області за 2012 р. представлені у табл. 3. 

Аналіз даної таблиці показує, що найбільші витрати понесенні на вироництво 1 ц 
приросту живої маси овець – 4555,55 грн.,  а найменше на  молоко – 243,98 грн. 
Найбільша питома вага в структурі витрат по основних видах продукції тваринництва 
припадає на статтю корми по вівцях – 67,8%, а найменше по молоку – 33,5%. На  
другому місці - витрати на оплату праці становлять: по свинях – 33,5%, по молоку – 
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26,3%, ВРХ – 22,2%, вівці – 14,6%.  
Таблиця 2 

Динаміка собівартості продукції тваринництва за статтями витрат у ФГ "Агрофірма 
"Базис" 

2010р. 2011р. 2012р. 

Статті витрат сума, 
тис. 
грн 

питома 
вага,% 

сума, 
тис. 
грн 

питома 
вага,% 

сума, 
тис. 
грн 

питома 
вага,% 

Відхилення 
2012 р. від 

2010 р. 
(+/-) 

Витрати на оплату 
праці 1001,2 27,2 1045,8 21,06 1600,5 26,5 599,3 

Відрахування на 
соціальні заходи 364,4 9,9 388,9 7,8 595,2 9,8 230,8 

Матеріальні витрати – 
всього у тому числі: 2176,3 59,2 3347,1 67,4 3585,6 59,4 1409,3 

корми 1799 48,9 2535 51,0 2712,0 44,9 913 
нафтопродукти 210 5,7 450 9,06 610,1 10,1 400,1 
електроенергія 93,2 2,5 128 2,5 145,0 2,4 51,8 
паливо 20,1 0,54 30,1 0,6 31,3 0,5 11,2 
запасні частини, 
ремонтні та будівельні 
матеріали для ремонту 

54 0,5 95 1,9 87,2 1,4 33,2 

оплата послуг і робіт, 
що виконані 
сторонніми 
організаціями та інші 
матеріальні витрати 

- - 65 1,3 - - - 

Амортизація основних 
засобів 101 2,7 44 0,88 44,0 0,7 -57 

Інші витрати 30,9 0,8 138,9 2,8 205,4 3,4 174,5 
майнові паї 14,4 0,39 11,5 0,23 10,1 0,16 -4,3 
Разом витрат 3673,8 100 4964,7 100 6030,7 100 2356,9 

 
Таблиця 3 

Витрати на виробництво 1 ц продукції тваринництва у ФГ "Агрофірма "Базис" 
Уманського  району Черкаської області, 2012 р. 
Молоко ВРХ Свині Вівці 

Статті витрат сума 
грн. 

питома 
вага, % 

сума 
грн. 

питома 
вага, % 

сума 
грн. 

питома 
вага, % 

сума 
грн. 

питома 
вага, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Прямі матеріальні 
витрати, всього: 119,66 49,0 1504,90 69,6 1089,42 53,9 3644,44 80,0 

в т. ч.         
корми 81,77 33,5 1328,43 61,4 907,39 44,8 3088,88 67,8 
нафтопродукти 1,44 0,5 83,33 3,8 80,33 3,9 222,22 4,8 
решта матеріальних 
витрат - - 93,13 4,4 101,69 5,2 333,33 7,3 

Прямі витрати на 
оплату праці 64,34 26,3 482,35 22,2 678,85 33,5 666,66 14,6 
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Продовження таблиці 3 
Молок
о ВРХ Свині Вівці Молок

о ВРХ Свині Вівці 

Статті витрат 
сума 
грн. 

питом
а вага, 
% 

сума 
грн. 

питом
а вага, 
% 

сума 
грн. 

питом
а вага, 
% 

сума 
грн. 

питом
а вага, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Інші прямі витрати 
та 
загальновиробничі 
витрати, всього, в 
т.ч.: 

59,98 24,7 179,41 8,2 254,54 12,6 244,44 5,4 

амортизація 
необоротних 
активів 

3,97 1,8 - - 2,11 0,2 - - 

відрахування на 
соціальні заходи 

23,92 9,8 179,41 8,2 252,43 12,4 244,44 5,4 

решта інших 
прямих та 
загальновиробничи
х витрат 

32,07 13,1 - - - - - - 

Всього виробничих 
витрат 243,98 100 2166,6

6 100 2022,83 100 4555,5
5 100 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Я.В. АНДРУЩЕНКО, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач СОКОВНІНА Д.М. 
 
У сучасних умовах функціонування та розвитку української економіки в цілому та 

промисловості зокрема одним із життєво важливих факторів є знання та застосування 
парадигми маркетингу, яка дає змогу промисловому підприємству зайняти та утримати 
достатню частку внутрішнього та міжнародного ринку, сформувати у споживачів 
позитивне ставлення до себе і отримати головний результат діяльності будь-якого 
підприємства – високий рівень прибутку за відносно низького рівня витрат. 

Ситуація на промисловому ринку, як і на споживчому за останній рік кардинально 
змінилися. Зокрема, під впливом світової кризи та активного розвитку Інтернету ще 
вчора популярні маркетингові рішення сьогодні є цілком неефективними, промислові 
підприємства постали перед необхідністю впровадження нових ринкових стратегій, 
методів формування товарних асортиментів та ціноутворення на промисловому ринку. 
Однак, вітчизняні промисловці ще не здатні цілком осягнути усі тонкощі маркетингу і 
усвідомити, що вони працюють не на ринку товарів і послуг, а на ринку створення і 
задоволення потреб, а тому в ролі пропозиції тут найчастіше виступає не конкретний 
промисловий товар чи послуга, а порядок їхнього продажу та після продажний супровід і 
обслуговування. 

Досить часто маркетинг розглядається вченими-теоретиками як єдина дисципліна, в 
основі якої лежить споживчий маркетинг. В той час, як промисловий маркетинг 
розглядається лише як ряд несуттєвих відхилень від цієї основи. 

Однак, існує фундаментальна відмінність між вимогами, що пред’являються до 
маркетингу промислових товарів та до маркетингу споживчих товарів.  
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До головних особливостей промислового маркетингу у порівнянні зі споживчим 
маркетингом відносять такі: більші обсяги закупівель; технічно та технологічно 
складніші продукти; значно вищий ризик покупця; триваліший час здійснення покупки; 
значно складніший процес прийняття рішення щодо здійснення покупки; наявність 
тісніших ділових стосунків між покупцем та продавцем; високий професійний рівень 
покупців; похідний попит; взаємовплив. 

Окрім зазначених особливостей суттєву відмінність складає і перелік товарів, 
представлених на ринку. Так, якщо основну масу товарів у споживчому маркетингу 
складають продукти харчування, одяг, взуття та інші непродовольчі товари широкого 
вжитку, то у промисловому маркетингу цей перелік значно ширший і включає такі 
групи: сировину, матеріали, запчастини та напівфабрикати; товари виробничо-
технічного призначення (наприклад, комплектуючі вироби та взаємодоповнюючі деталі); 
високотехнологічну продукцію виробничо-технічного призначення; об’єкти 
капітального будівництва; промислові послуги; продукти інтелектуальної праці (в тому 
числі програмні продукти та оптимізаційні інженерні рішення); товари широкого вжитку 
(оргтехніка, меблі, канцелярські приладдя та інший дрібний реманент); послуги освітніх 
закладів та навчальних курсів різного спрямування.  

Варто додати, що всі підприємства – виробники споживчих товарів також залучені 
до промислового ринку, так як вони тісно пов’язані із фірмами-постачальниками 
сировини та виробничого обладнання, та до того ж передають свою продукцію 
кінцевому споживачу через таких суб’єктів промислового ринку, як гуртові та роздрібні 
торгові організації. Тому, промисловий ринок є найвагомішою та найбільшою 
складовою системи ринкових відносин у будь-якій економіці.  

Остаточним критерієм поділу ринку і, власне, маркетингу на промисловий та 
споживчий є характер споживання придбаних товарів. Так, для промислового ринку 
характерне отримування товарів та послуг для використання у виробництві, наданні 
послуг, а також для перепродажу або здавання в оренду. Споживчий же ринок включає в 
себе осіб, які придбавають товари чи послуги для особистого чи сімейного споживання і 
користування. У ролі споживачів на промисловому ринку виступають підприємства 
різних галузей виробництва, державні установи, заклади, громадські організації, банки, 
кредитні, страхові, інвестиційні та інноваційні компанії та ін. 

Таким чином, промисловий маркетинг можна визначити, як комплекс заходів, 
спрямованих на задоволення потреб підприємств, організацій та установ виробничої 
сфери у матеріалах, сировині, обладнанні, устаткуванні, спеціальних послугах, а також 
на підвищення ефективності процесу виробництва та реалізації товарів промислового 
призначення.  

Ефективність маркетингової діяльності промислового підприємства залежить від 
злагодженої та зрівноваженої діяльності його фахівців у всіх найважливіших 
самостійних напрямках маркетингу, до яких відносять такі: маркетинг-менеджмент; 
маркетингове планування, що включає в себе формування бізнес-плану підприємства та 
вибір стратегії маркетингу; проведення маркетингових досліджень; формування та 
реалізацію комунікаційної політики підприємства; розподіл та налагодження збуту 
виготовленої продукції; формування та підтримку діяльності інформаційних 
маркетингових систем; маркетинг науково-дослідних робіт та інноваційного процесу; 
логістику промислового підприємства. 

Для реалізації кожного з цих напрямків промислового маркетингу на підприємстві 
формуються окремі спеціальні підрозділи, або ж відповідальність за виконання функцій 
по кожному напрямку покладається на окремих фахівців, які співпрацюють для 
ефективної реалізації концепції маркетингу на промисловому підприємстві. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ  НА  ПІДПРИЄМСТВІ 
 
А.А. БАНДУРА, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н, доцент  ЗАГРЕБЕЛЬНА Н.І. 
 
Бухгалтерський облік – це складний механізм, призначення якого надавати 

інформацію внутрішнім і зовнішнім користувачам для реалізації останніми ефективного 
й оперативного управління суб’єктом господарювання в сучасних умовах. Саме для 
цього бухгалтерський облік повинен вирішувати поставлені завдання, і, відповідно, бути 
організований згідно вимог чинного законодавства та умов конкретної господарюючої 
одиниці. Без належної організації бухгалтерського обліку неможливо досягнути 
позитивних результатів діяльності, оскільки вона є одним з найвідповідальніших етапів 
створення підприємства, а також запорукою рентабельності в майбутньому. 

При формулюванні концепції організації бухгалтерського обліку на підприємстві, 
необхідно враховувати, що облік – це складний процес, пов'язаний із акумулюванням 
даних про факти господарської діяльності підприємства, їх оцінки та обробки з метою 
перетворення в інформацію для користувачів за певними законами, принципами, 
постулатами правилами, алгоритмами і процедурами з використанням набору 
інструментів (рахунків подвійного запису, записів у регістри). Організацію 
бухгалтерського обліку необхідно розглядати як сукупність операцій, виконання яких 
забезпечує комплексну організацію бухгалтерського обліку виходячи із специфічних 
ознак підприємств, відносно яких вона застосовується. При цьому необхідно пам’ятати, 
що система бухгалтерського обліку розглядається як основний постачальник облікової 
інформації. 

Р Ентоні та Дж. Рис, визначають, що організація ефективної системи 
бухгалтерського обліку є специфічною роботою, яка потребує високого 
професіонального рівня. При цьому, на їхню думку, краща система бухгалтерського 
обліку має задовольняти такі організаційні критерії: 

низька вартість обробки облікової інформації; 
швидке отримання облікової інформації; 
гарантування вищого ступеня точності облікової інформації; 
мінімізація можливості крадіжок та фальсифікацій. 
Тобто, організації бухгалтерського обліку має забезпечувати якість облікової 

інформації та економічність процесу її формування. 
Процес бухгалтерського обліку як своєрідний процес виробництва має притаманні 

лише йому засоби виробництва. До них слід віднести традиційні засоби праці та 
предмети праці, які, відповідно до сакраментальної схеми економічної теорії, втілюються 
у широке коло різноманітних матеріальних і нематеріальних засобів, що впливають на 
предмет праці виконавця бухгалтерської праці – інформацію. Як і в будь-якому процесі 
виробництва, відправним моментом у процесі бухгалтерського обліку є його 
забезпечення засобами та предметами праці: у спеціальній літературі замість уживаних 
ними загальних понять вони зустрічаються як категорії інформаційного, технічного, 
методичного забезпечення. 

Наслідком реалізації власне облікового процесу є не тільки очікуваний результат у 
вигляді відповідних до поставлених завдань та мети блоків інформації , а й отримання та 
накопичення досвіду щодо негативних та позитивних моментів усього механізму 
організації бухгалтерського облікового процесу. 

До складових механізму організації бухгалтерського обліку належить: 
організація облікового процесу; 
організація забезпечення бухгалтерського обліку; 
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організація праці працівників, зайнятих виконанням облікових функцій; 
організація розвитку бухгалтерського обліку. 
Слід відзначити, що облік є досить непростою системою зі складністю структури і 

різноманітністю підходів та потребує чітко регламентованої організації. Побудова 
організації обліку передбачає поділ на певні частини (етапи) завдання з розподілом 
повноважень та відповідальності. 

Професор Ф.Ф. Бутинець у своїй праці виділяє три етапи організації 
бухгалтерського обліку:  

1. Методичний: передбачає вибір способів та прийомів, що є основою для таких 
методів обліку як документування, синтетичні та аналітичні рахунки, подвійний запис, 
бухгалтерський баланс і звітність, інвентаризація, оцінка майна та зобов'язань, 
калькулювання. Саме на даному етапі проводиться вибір застосування конкретних 
елементів методу бухгалтерського обліку, що також відповідає першому рівню системи 
бухгалтерського обліку.  

2. Технічний: вибір форми обліку, яка найбільш повно характеризуватиме та 
відповідатиме розміру підприємства та його галузі. Він полягає у виборі способу 
обробки облікових даних, розробці, переліку і форм облікових реєстрів, встановленні 
порядку здійснення записів в регістрах і переносу даних в форми звітності.  

3. Організаційний: забезпечує організацію процесу управління в бухгалтерії, тобто 
організацію роботи облікового апарату (на відміну від перших двох, які забезпечують 
організацію ведення облікових записів). На даному етапі здійснюється налагодження 
системи адміністративного управління в бухгалтерії.  

Професор Свірко С.В., у свою чергу, виділяє первинний, поточний та підсумковий 
етапи. Першим (початковим) у процесі бухгалтерського обліку є етап первинного обліку, 
що характеризується наступною сукупністю операцій:  

1) виявлення інформаційних даних стосовно об’єктів обліку;  
2) вимірювання на базі системи показників, застосовуваних у бухгалтерському 

обліку (грошові, натуральні, трудові);  
3) фіксування інформації у відповідних носіях облікових даних — документах.  
Другий етап — поточний  облік — складається з таких операцій:  
1) реєстрації інформації, здобутої в результаті первинного обліку, у системі 

рахунків бухгалтерського обліку;  
2) реєстрації інформації в носіях інформації даного етапу обліку — облікових  

регістрах;  
3) групування та перегрупування показників інформаційних даних.  
Третій етап облікового процесу – підсумковий, містить такі операції: 
1) узагальнення інформаційних даних поточного обліку у вигляді відповідних форм 

звітності;  
2) передача результативних даних зовнішнім та внутрішнім користувачам;  
3) зберігання інформаційних даних первинного, поточного та підсумкового обліку, 

формалізованих у вигляді облікових документів, реєстрів та звітності.  
Висновки. Організація обліку з одного боку – це певне впорядкування елементів 

методу в систему з метою його організаційного, інформаційного та технічного 
забезпечення і є засобом для здійснення контролю за власністю підприємства, а з 
другого – означає раціональну організацію бухгалтерської служби та виступає гарантом 
формування якісної фінансової інформації. 

Організація бухгалтерського обліку – це створення такої системи інформації, яка 
забезпечує реальне керівництво та примноження фінансових результатів діяльності. 
Тому при організації бухгалтерського обліку конкретного суб’єкта господарювання 
доцільно розглядати його галузеву специфіку не в межах окремих видів економічної 



 18 

діяльності, яку він здійснює, а з огляду на специфічні ознаки, що характеризують 
галузеву специфіку підприємства, зокрема переробного. Використання зазначеної 
концепції в процесі організації бухгалтерського обліку є доцільним та дедалі все більш 
актуальним для практичного застосування в умовах розвитку національних підприємств. 

 
 
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
М.В. БАРАНОВА, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий  керівник: к.е.н., доцент БОРТНИК Т.І. 
 
Вступ. Суспільство, постійно розвивається. Потреби людей змінюються, необхідно 

вишукувати нові наукові підходи до проблеми маркетингової діяльності підприємства. 
Економічні перетворення в нашій країні не будуть успішними, якщо докорінним чином 
не буде змінена система управління на підприємствах, а саме, управління маркетингом. 
Адже, підприємство, повинно бути привабливим для своїх споживачів, викликати 
бажання для подальшого придбання товарів та послуг. Розробка маркетингової програми 
є особливо актуальною в наш час насамперед тому, що перехід української економіки на 
ринкові основи відбувся зовсім недавно, а тому у вітчизняних підприємств 
спостерігається певна відсутність досвіду роботи в нових умовах, що стосується і 
розробки маркетингових програм [3]. 

Методика дослідження. У процесі дослідження використані такі методи як аналіз і 
синтез, історичний, монографічний та метод наукового пізнання. 

Результати дослідження. Дослідженнями маркетингової діяльності займались 
багато відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, сере яких: Котлер Ф., Портер М., 
Уткин Э., Кошкин Л.И, Бурцева Т.А, Штерн Льюис Ві. В останні роки аналіз 
маркетингової діяльності підприємств став предметом особливої уваги, так як ситуація 
на ринку постійно змінюється. У відносно короткий проміжок часу надлишок багатьох 
товарів змінюється їх дефіцитом, зростає інфляція. Підприємства не здатні передбачити 
усіх змін які відбуваються. Тому система аналізу маркетингової діяльності підприємств 
набула великого значення за останні роки господарювання в умовах загострення 
конкурентних відносин в економіці України. Сьогодні термін «управління маркетингом» 
визначається як аналіз, планування, реалізація і контроль за виконанням програм, 
спрямованих на створення, підтримку і розширення вигідних відносин з цільовими 
покупцями для досягнення цілей організації . Таким чином, управління маркетингом 
пов'язано з регулюванням попиту, що, у свою чергу, пов'язаний з регулюванням 
відносин зі споживачами. Більшість людей думає, що управління маркетингом – це 
пошук кількості споживачів, достатньої для даного рівня виробництва компанії. Але це 
занадто спрощений погляд. Наприклад, управління маркетингом у компанії, що має 
бажаний рівень попиту, також необхідне, як і в компанії, що має недостатній його рівень. 
Адже в будь-який момент попит може змінитися: наприклад, зникнути, стати 
недостатнім, нерегулярним чи надмірним. Управління маркетингом забезпечує 
відповідні методи роботи з цими різними  

станами попиту. Управління попитом означає управління споживачами. Попит на 
продукцію компанії виходить від двох груп: нових клієнтів і постійних клієнтів. Теорія і 
практика традиційного маркетингу зосереджені на залученні нових клієнтів і продажу їм 
товарів і послуг. Сьогодні, однак, акценти змістилися. Крім використання стратегій, 
націлених на залучення нових клієнтів і здійснення з ними угод, компанії роблять усе 
можливе, щоб зберегти вже наявних клієнтів і підтримувати з ними постійні відносини. 
На зміну устояних поглядів наштовхують дані статистики. Залучити нового клієнта 
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коштує в п'ять разів дорожче, ніж удержати вдоволеного клієнта. Як було відзначено 
вище, управління маркетингом має за мету досягти бажаного рівня обміну з цільовими 
ринками. Однак, дуже часто в процесі реалізації цієї задачі, інтереси компанії і клієнтів 
вступають у протиріччя. Виникаючий конфлікт розв'язується на базі наступних п'яти 
концепцій, керуючись якими, компанії ведуть маркетингову діяльність:  

 концепція удосконалення виробництва;  
 концепція удосконалення товару;  
 концепція інтенсифікації комерційних зусиль; 
 концепція маркетингового підходу; 
 концепція соціально-етичного маркетингу [1]. 
Концепція удосконалення виробництва заснована на твердженні про те, що 

споживач віддає перевагу тим товарам, що достатньо поширені і доступні за ціною. 
Отже, управління маркетингом повинне бути спрямоване на удосконалення виробництва 
та підвищення ефективності розподілу.  

Інший важливий підхід, що часто використовують продавці, – це концепція 
удосконалення товару. Її суть у тім, що споживач віддасть перевагу товару, що 
представляє вищий рівень якості, максимальну продуктивність і нові можливості. Отже, 
компанія повинна всю енергію направляти на безупинне удосконалення своєї продукції 
[2]. 

Багато компаній використовують концепцію інтенсифікації комерційних зусиль. У 
її основі лежить уявлення про те, що споживачі не будуть купувати товар, вироблений 
даною компанією, якщо не зробити спеціальних заходів з просування товару на ринок і 
широкомасштабного продажу. Найчастіше ця концепція застосовується у відношенні так 
званих товарів пасивного попиту – тих, про покупку яких покупець навряд чи 
задумується.  

Концепція маркетингу припускає, що досягнення компанією своїх цілей залежить 
від визначення потреб і запитів цільових ринків, а також від більш ефективного 
порівняно з конкурентами задоволення споживачів.  

Суть концепції соціально-етичного маркетингу можна виразити таким чином: 
спочатку компанія виявляє потреби й інтереси цільових ринків, а потім забезпечує 
клієнтам вищу споживчу цінність засобами, які підтримують чи навіть поліпшують 
благополуччя клієнтів і суспільства [3]. 

Висновок. Споживач є вічною фігурою в економіці, але історичний процес змінює 
умови і характер діяльності споживача, його роль у соціально-економічних відносинах. 
Сприйняття ролі споживача бізнесом у ринковій системі також змінюється в часі, 
відбувається еволюція управлінських поглядів щодо концептуальної взаємодії зі 
споживачем. Концепції маркетингу— це ті уявлення про особливості, пріоритети 
маркетингової організації бізнес-процесів, що відбивають відповідні підходи менеджерів 
до організації систем управління підприємствами[1]. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРПВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Н.І. БАСАРАБ, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., професор СЕМЕНДА Д.К.  
 
 
Ефективність розвитку економіки країни в цілому залежить від динаміки та рівня 

ефективності кожного окремого підприємства [12,с. 184]. Дослідження результатів 
діяльності підприємств аграрного сектору дозволяють констатувати ускладнення їхнього 
розвитку постійного й незворотного процесу, що характеризується спонтанними чи 
керованими переходами від одного стану до іншого, шляхом різнохарактерних 
виробничих, науково-технічних, маркетингових, інноваційних, соціальних та інших 
видів змін [4, с. 73]. Іншими словами, працюючи в умовах нестабільного економічного 
середовища, виробничо-фінансова система сільськогосподарських підприємств реагує на 
зміни інфляційного, податкового, фінансового, кон’юнктурного та політичного 
характеру, які вливають і на формування кінцевого результату господарської діяльності 
– прибутку підприємства. Проблема ефективності управління прибутком 
сільськогосподарських підприємств є актуальною як з теоретичної, так і з практичної 
точки зору. Високий інтерес порушеного питання пояснюється тим, що до цього часу в 
економічній теорії відсутня методика, яка б дозволила встановити ефективність 
управління прибутком підприємств аграрної сфери. 

Питанням ефективності цікавилися економісти протягом усієї історії розвитку 
економічної теорії. Так, У. Петті, засновник класичної політекономії, під ефективністю 
розумів величину річного доходу держави, який прирівнювався до витратної частини, 
складовими якої на той час були заробітна плата та рента, а джерелом доходів слугували 
земля і праця.  

А. Сміт, як один із найвидатніших економістів класичної політичної економії, 
розмежовував ефективність на дві категорії – валовий дохід, що є результатом від 
застосування у виробництві двох основних факторів – праці та капіталу, та чистий дохід, 
який залишається у розпорядженні держави за вирахуванням загальної суми понесених 
витрат [7,с. 13-14]. Як бачимо, у період становлення та розвитку економічної теорії 
ефективність порівнювалася з результатом виробництва, який набував грошового 
вираження. Поняття економічної ефективності зазвичай ототожнюють з 
результативністю певного процесу, однак усі підходи в більшій чи меншій мірі 
сходяться до того, що ефективність визначають не просто як співвідношення ефекту з 
витраченими на його створення ресурсами, а як досягнення максимального ефекту за 
мінімальних витрат ресурсів [2, с. 33]. Тобто ефективність діяльності будь-якого 
підприємства визначається раціональним підходом у використанні спожитих ресурсів, 
застосуванні технологій, а також зусиль підприємства для виробництва продукції 
(надання послуг) з метою задоволення ринкового попиту [5, с. 93]. Як вважає Т.В. 
Якимчук, ефективність не просто відображає, наскільки раціонально підприємства 
використовують виробничі ресурси, але й те, яке значення має діяльність підприємств 
певної галузі для економіки країни в цілому [11, с. 184]. Тому, у підтвердження 
вищесказаному, без перебільшення можемо констатувати, що сільське господарство є 
пріоритетною галуззю економіки з високою ефективністю виробництва (з теоретичної 
точки зору), однак на практиці ефективність сільськогосподарського виробництва 
поступається іншим галузям економіки, наприклад, промисловості, транспорту, торгівлі 
тощо. 

Отже, ведучи мову про сутність категорії «ефективність» в економічному значенні, 
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під цим терміном, як правило, розуміють співвідношення отриманого результату і 
витрат. При цьому в залежності від періоду операційного циклу та показників, що його 
характеризують, виділяють проміжну, кінцеву та змішану ефективність. Так, на основі 
чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та поточних 
витрат визначають проміжну ефективність; за показниками чистого прибутку та 
загальної величини витрат – кінцеву ефективність, а визначення змішаної ефективності  
поєднує  застосування як першої, так і другої груп показників [10, с. 153]. 

У сільськогосподарському виробництві виділяють технологічну, економічну та 
соціальну ефективність [1, с. 398-399]. Так, завдяки співвідношенню результатів 
виробництва та вартістю спожитих ресурсів (витрат виробництва) визначають 
економічну ефективність; під технологічною ефективністю зазвичай розуміють якісну 
взаємодію факторів виробництва, яка у свою чергу, визначається кількісним показником 
– рівнем продуктивності (у рослинництві – це урожайність культур та якість 
рослинницької продукції, наприклад, вміст цукру у цукрових буряках, олії – в насінні 
соняшнику; у тваринництві – надій молока, вихід приплоду тощо). 

Не менш важливою в економічному сенсі є й соціальна ефективність, яку у світлі 
наукових поглядів вважають похідною від економічної ефективності. Іншими словами, 
чим вищий рівень економічної ефективності, тим кращі соціальні умови праці може 
запропонувати підприємство своїм працівникам (рівень заробітної плати, виплата 
матеріального заохочення, ліквідація важкої фізичної праці тощо). Таким чином, 
соціальна ефективність на мікроекономічному рівні полягає у скороченні тривалості 
робочого тижня, збільшенні кількості нових робочих місць, поліпшенні умов праці. 
Останнім часом все більшу увагу науковців привертає саме соціальна ефективність. На 
рівні держави її оцінюють за динамікою грошових доходів, витратами на споживання і 
заощадження, диференціацією реальних доходів по соціальних групах населення, рівнем 
бідності [12, с. 187-188]. Безперечно, рівень соціальної політики держави прямо 
пропорційно залежить від наповнення доходної частини бюджету, 70-80 % якої 
становлять податкові платежі. Тому у позитивних фінансових результатах господарської 
діяльності економічних суб’єктів найвищу зацікавленість має держава. 

На  погляд вчених, між економічною ефективністю та рентабельністю можна 
провести певну паралель, адже за показниками останньої, як вважає дослідник [9, с. 61], 
можна констатувати, наскільки ефективно споживаються підприємством ресурси, що 
залучені в господарський оборот. 

Науковці дотримуються думки, що оцінка показників ефективності є завершальною 
стадією комплексного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства. Поряд 
з економічною ефективністю виділяють ще й поняття «економічний ефект», який являє 
собою суспільно корисний результат основної діяльності підприємства (держави) [8, с. 
66]. Ефект може вимірюватися у матеріальному, грошовому, навіть соціальному 
вираженнях [12, с. 185]. Знову ж погляд вчених, величина фінансового результату, 
одержана суб’єктами господарювання за підсумками звітного періоду (кварталу, року) 
відображає певний економічний ефект у грошовій формі. Недоречним є, на думку 
науковця [7, с. 7-10], ототожнення економічної ефективності з продуктивністю праці, 
оскільки у виробничому процесі задіяні й інші види ресурсів, з використанням яких 
пов’язують ресурсну ефективність. На сучасному етапі розвитку економіки 
альтернативний підхід у використанні виробничих ресурсів можна вважати одним із 
шляхів підвищення такого виду ефективності. Причино-наслідковий зв'язок 
ефективності має свій прояв як на мікроекономічному, так і на макроекономічному 
рівнях економіки. Так, фінансові, політичні, податкові та інші обов’язкові до виконання 
державні норми впливають на кінцеві фінансові результати усіх суб’єктів 
господарювання, які у підсумку формують макроекономічні показники. На 
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макроекономічному рівні ефективність економічної політики Уряду визначається 
величиною національного доходу, а на мікроекономічному – розміром фінансового 
результату підприємства та ступенем використання його ресурсного потенціалу з 
поєднанням технології виробництва. Головним критерієм ефективності на рівні держави, 
як вважає М.Д. Білик, має бути визначення того, наскільки успішно реалізуються 
макроекономічні цілі, що відповідають основним засадам економічної політики держави 
[3, с. 4]. Звідси слідує, що ефективність державної діяльності (з економічної точки зору) 
пов’язана з визначенням тих галузей виробництва товарів і послуг, де необхідне 
втручання держави. 

Сільське господарство, на нашу думку, є однією з таких сфер, оскільки відчуває на 
собі найбільший вплив диспаритету цін у порівнянні з іншими галузями економіки. 
Рівень ефективності державної політики в аграрному секторі, таким чином, на сьогодні 
можна визначити за рівнем прямої (надання дотацій) та непрямої (акумулювання 
податку на додану вартість) фінансової підтримки. Розвиток економічної системи 
пов'язаний з розвитком суспільних відносин, які, окрім економічних та соціальних, 
стосуються вирішення й інших, не менш важливих проблем, наприклад, екологічних. У 
зв’язку з цим, поряд з економічною, технологічною та соціальною ефективністю 
виділяють ще й екологічну [7, с. 5]. Екологічну ефективність (по відношенню до 
підприємства) прийнято характеризувати за рівнем участі 

останнього у відновленні й охороні природних ресурсів та їх раціонального 
використання. Як правило, економічну ефективність зазвичай визначають через вартісні 
показники, що відображають проміжні або кінцеві результати діяльності 
господарюючого суб’єкта, до яких належать: обсяг виробленої або реалізованої 
продукції, рентабельність виробництва (окремих видів діяльності), економія ресурсів, 
зниження собівартості, величина одержаного прибутку тощо [12, с. 185]. Виходячи з 
вищесказаного, в економічній науці серед більшості науковців поширеною є думка, що 
кінцеві результати діяльності будь-якого суб’єкта господарювання виступають критерієм 
його стабільного  економічного розвитку та ефективності функціонування. Ефективність 
управління прибутком має бути визначена на основі таких показників, які найкраще 
відображають динаміку виробничої, фінансової, маркетингової діяльностей 
підприємства та інших його сфер. 

Таким чином, для визначення ефективності управління прибутком необхідно 
застосовувати комплексний підхід, що враховує основні напрямки господарської 
діяльності аграрного підприємства – виробничу, фінансову, маркетингову тощо. 
Запропонований показник ефективності управління прибутком характеризує такий 
фінансовоекономічний стан підприємства, при якому забезпечується ефективне 
використання усіх видів ресурсів. Вважають, що застосування даного показника при 
аналізі фінансових результатів дозволить сільськогосподарським підприємствам 
визначити «слабкі місця» в управлінській діяльності, попередити банкрутство та, 
зрештою, підтримати прибутковість на належному рівні. 
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СОБІВАРТІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА У ТОВ “БЕРЕСТІВЕЦЬ” 

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКО ОБЛАСТІ 
 
В.Ю. БЕЗКОРОВАЙНИЙ, студ. V курсу факультету економіки і 

підприємництва 
Науковий керівник : к.е.н., професор СЕМЕНДА Д.К. 
 
У 2013 р. загальний валовий збір зернових і зернобобових культур становив 63,0 

млн. т (у вазі після доробки), а їхня середня врожайність — 39,9 ц з 1 га. Порівняно з 
2012 р. виробництво зерна зросло на 36,3% (на 16,8 млн т), що зумовлено як 
збільшенням площі збирання (на 1,0 млн га, або на 6,8%), так і зростанням середньої 
урожайності з 1 га (на 8,7 ц, або на 27,9%) Парадокс, але виростивши один з найбільших 
за останні роки урожай зернових, аграрії знову ризикують опинитися зі збитками. [1]. 

- Пшениця продовольча  на елеваторах у центрі України  складає 1400 гривень  — 
3-й клас, пшениця фуражна  1300 гривень за  тонну. В той же час середня собівартість  в 
середніх і дрібних підприємств  складає 1600 – 1650 гривень  за тонну. Практично  на 
кожній тонні 300 гривень  втрачає селянин, — запевняє президент Союзу 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван Томич. [ 2] 

Об’єктом дослідження є собівартість та процес її впливу на підвищення 
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економічної ефективності виробництва зерна у ТОВ “Берестівець” Уманського району, 
Черкаської області. 

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це затрати підприємства в грошовій формі, 
які пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг). 

 
Рис 1. Динаміка виробничої собівартості пшениці у ТОВ “Берестівець” 

Уманського району Черкаської області, за 2008- 2012 р., грн/ц 
 
Собівартість виробництва зернових в ТОВ “Берестівець” за період 2008-2012 року 

зросла вдвічі – з 51,59 грн. за 1 ц зернових до 103,26 грн/ц. Дана тенденція зумовлена 
підвищенням цін на паливо-мастильні матеріали, мінеральні добрива, насіннєвий 
матеріал тощо. Так, ціна аміачної селітри в 2008 році становила близько 2 тис.грн/т, а в 
2012 році зросла до 3,5 тис.грн/т. Вартість дизельного пального в 2009 році складала 
близько 4700 грн/т., а 2013 році  ціна перевищила рівень у 10 тис.грн/т. 

Одним з головних показників, що характеризує економічну ефективність 
виробництва зерна є рівень рентабельності. Вплив собівартості на прибутковість 
обернено пропорційний – чим вища собівартість, тим нижчий рівень рентабельності. 

Таблиця 1 
Факторний аналіз рентабельності виробництва зернових у ТОВ “Берестівець” 

Уманського району Черкаської області 

прибуток        
на 1 ц, грн 

повна 
собівартість     

1 ц, грн 

рівень 
рентабельність, % 

Відхилення  рів. 
рентабельності 2012 
р. до 2009 р., % (+,-) 

За рахунок: 
С.-г. 
культура 
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Всього 
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С
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ар
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Всього 
зернових і 
зернобобових 

24,98 54,34 64,82 103,26 46,3 142,8 52,6 +6,3 96,5 -90,2 

в  т.ч. : 
пшениця 

32,51 57,07 48,78 97,77 66,6 211,3 58,4 -8,2 144,7 -
152,9 

ячмінь ярий 31,95 43,57 44,37 136,16 72,1 145,9 32,0 +40,1 73,8 -
113,9 

горох 19,07 68,08 141,47 178,23 13,5 48,1 38,2 +24,7 34,6 -9,9 

 
В  цілому рівень рентабельності зернових у ТОВ “Берестівець” в 2012 році, у 
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порівнянні з 2009 роком,  зріс на 6,3 %, але зростання собівартості знизило даний 
показник на 90,2 % (таблиця 1). Тобто, за умови, якби собівартість продукції залишалась 
на рівні 2009 року,  рентабельність зерна в 2012 році була б вищою на 90,2 %. 
Прибутковість пшениці в 2012 році складала б  211,3 %, якщо витрати на один центнер 
реалізованої продукції залишились в межах затрат 2009 року. 

Зростання рівня рентабельності забезпечується більш високими показниками 
прибутку на 1 центнер, які досягаються ростом реалізаційних цін і рядом інших 
факторів. Але, господарства запроваджуючи інтенсифікацію виробництва с.-г. продукції, 
вкладаючи додаткові кошти, збирають рекордні врожаї, які реалізують за цінами 
нижчими від собівартість продукції, і в такому випадку держава зобов’язана підтримати 
вітчизняного виробника. 

Серед прямих матеріальних затрат в структурі виробничої собівартості пшениці у 
ТОВ “Берестівець” в 2012 році найбільша частка припадає на мінеральні добрива (27%) 
та оплату послуг сторонніх організацій (16%). Тоді як частка оплати праці в собівартості 
пшениці складає  5 %, для порівняння, в розвинених країнах дана стаття займає близько 
40 % (рис. 1). 

 
Рис 1. Структура виробничої собівартості пшениці у ТОВ “Берестівець” 

Уманського району Черкаської області, за 2012 р., тис. грн. (%) 
 
Цей факт вказує також на дисбаланс між цінами на промислову і 

сільськогосподарську продукцію, а також низький рівень заробітних плат в сільській 
місцевості, що спричиняє ряд негативних наслідків для розвитку українського села. 

Тож, собівартість є категорією яку, на відміну від ринкових цін, підприємства 
мають змогу  контролювати. Оптимізація витрат та їх мінімізація має стати одним з 
головних завдань на шляху зростання  прибутку.  Господарства змушені знижувати 
витрати на виробництво продукції, аби не виготовляти її собі у збиток. Тоді постає 
питання: Чи вигідні рекордні врожаї українському селу ?..... 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
О.В. БІЛІНСЬКИЙ, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ПАНКРАТОВА Л.А. 
 
В рамках сучасної політики спрямованої на ефективність функціонування та 

розвиток суб’єктів господарювання, забезпечення формування відповідних 
індивідуальних і колективних стимулів, основною формою є оплата праці різних 
категорій персоналу. Заробітна плата є найважливішим засобом підвищення 
зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення 
обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Заробітна плата, як 
головне джерело доходів населення, є визначальним фактором формування соціальної 
справедливості в суспільстві, платоспроможності, що у свою чергу, безпосередньо 
впливає на економічну активність у реальному секторі народногосподарського 
комплексу країни.  

Сьогодні на перший план виходить перебудова організації заробітної плати, 
проведення відповідної реформи з метою поетапного підвищення заробітної плати і 
створення ефективного мотиваційного механізму, який ґрунтується на поєднанні 
економічних стимулів і соціальних гарантій. Все це  і обумовлює актуальність даної 
теми.  

Питання оплати праці регулюється основними нормативними документами: 
Кодексом законів України про працю, Законом України “Про оплату праці”, від 24.03,95 
№ 108/95-ВР, зі змінами і доповненнями; Порядком обчислення середньої  заробітної 
плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.5с 100, зі змінами 
і доповненнями; Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом 
Міністерства статистики України від 11.12.95 № 323; Декретом Кабінету Міністрів 
України “Про прибутковий податок з громадян” від 26.12.92 № 13-92 зі змінами і 
доповненнями; Законом України “Про відпустки” від 15.11.96. Нарахування, виплата та 
облік оплати праці мають проводити згідно з чинним законодавством нормативними та 
інструктивними матеріалами, які регулюють трудові відносини. 

Облік виплат працівникам є досить складною ділянкою бухгалтерського обліку, яка 
вимагає досить ретельного організаційного забезпечення і, насамперед, кадрового та 
інформаційного. Ми вважаємо, що цю ділянку роботи необхідно доручати найбільш 
кваліфікованим працівникам. А найбільшою проблемою обліку розрахунків з 
робітниками з оплати праці на сьогодні є недостатня автоматизація даної ділянки обліку 
та відсутність частини додаткових реквізитів у документах, якими підтверджуються 
операції з обліку праці та її оплати. 

Потребує нагального перегляду порядок здійснення нарахувань, виплат та обліку 
оплати праці, які мають проводити згідно з чинним законодавством, нормативними та 
інструктивними матеріалами, що регулюють трудові відносини. 

Попри регулюючий характер П(с)БО 26 «Виплати працівникам», даний стандарт не 
включає весь перелік розрахунків з працівниками підприємства, а тому виникає 
проблема їх виключення у поточні витрати підприємства. В підсумку визнання витрат 
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впливає на визначення фінансового результату.  
Неузгодженість термінології, яка використовується для нарахування окремих видів 

виплат. Особливу увагу треба звернути  на правильність ведення розрахунків з 
працівниками підприємства. 

Діюча система мінімальних гарантій не виконує регулюючої і гарантуючої функцій, 
суперечить економічній природі мінімальної заробітної плати, як ефективного мінімуму 
оплати праці, що забезпечує отримання прожиткової заробітної плати. Мінімальна 
заробітна плата перетворилася з заходу захисту певного рівня заробітної плати 
працівників на інструмент гарантування доходів роботодавців, мінімізації їхніх витрат на 
оплату праці.  

Тому, формальне підвищення рівня мінімальної заробітної плати без радикальної 
зміни підходів до визначення її функціональної ролі у системі мінімальних гарантій 
оплати праці не спроможне стати чинником зростання середньої заробітної плати, 
підвищення ефективності використання трудових ресурсів 

Отже, основними проблемами обліку заробітної плати є: 
на законодавчому рівні закріпити основні принципи ведення обліку розрахунків з 

оплати праці; 
недостатньо розроблений план рахунків бухгалтерського обліку та інструкції щодо 

його застосування; 
недостатньо розроблене кадрове забезпечення з одночасним уточненням 

кваліфікаційних характеристик і професійних вимог до фахівців обліку. 
В результаті проведених досліджень можна зробити висновок, що актуальність 

проблеми оплати праці в нових умовах господарювання потребує державного втручання 
при вирішенні питань реформування оплати праці, зокрема її фінансового забезпечення 
через паритет цін на сільськогосподарську і промислову продукцію, регулювання 
податків і встановлення мінімального розміру заробітної плати відповідно до життєвого 
рівня, надання невиправданих відмінностей в рівнях оплати працівників різних галузей і 
форм господарювання.  

Формування фонду заробітної плати є обов’язковим для всіх підприємств, що 
використовують найману працю, незалежно від форм власності, витрати по якій 
відносяться до витрат виробництва, та враховує виконаний обсяг робіт. Тому організація 
обліку витрат на оплату праці, виступає трудомістким процесом, який включає багато 
особливостей та вимагає правильної організації системи обліку та автоматизації цієї 
ділянки роботи, з метою скорочення матеріальних і трудових витрат на збір, обробку та 
аналіз даних з питань праці та її оплати для прийняття обґрунтованих оперативних 
управлінських рішень. 

 
 

СИСТЕМА МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
 
С.М. БОЙКО, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: д. е. н., професор МУДРАК Р.П. 
 
Вступ. Хлібобулочні вироби є важливим продуктом харчування для більшості 

населення України, а для найбідніших верств – основним. Потреба в них притаманна 
людям будь-якого соціального статусу і за будь-якого рівня доходів. Останні впливають 
на розміри споживчого ринку хлібобулочних виробів, на переваги споживачів щодо 
певних сортів даної продукції. Хлібопекарська галузь покликана забезпечувати 
споживачів країни цими життєво значущими продуктами харчування в необхідних 
обсягах, асортименті та якості. 
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Проте за останнє десятиріччя питома вага виробів промислової випічки у структурі 
споживання хлібобулочних виробів населенням більшості регіонів України постійно 
зменшувалась. Відповідно зростали обсяги випічки даної продукції в домашніх умовах, 
незважаючи на високу трудомісткість цього процесу. Діяльність хлібопекарських 
підприємств стала низькоефективною, а для багатьох з них навіть збитковою. 

Важливими проблемами подальшого розвитку ринку хлібобулочних виробів є 
суттєве поліпшення забезпечення потреб споживачів у якісному хлібі промислової 
випічки за прийнятною ціною, одержання на цій основі достатньої маси прибутку 
підприємствами-товаровиробниками і підвищення ефективності їх діяльності. У 
сучасних умовах це можливо лише на основі комплексного дослідження регіональних 
ринків хлібобулочних виробів, прогнозу їх кон’юнктури на перспективу, здійснення 
виважених дій органів державного управління щодо їх регулювання та розробки 
відповідних маркетингових стратегій підприємствами хлібопекарської галузі на ринку 
хлібобулочних виробів. 

Методика дослідження. Основою досліджень є використання загальнотеоретичних 
і прикладних методів наукового пізнання, зокрема: абстрактно-логічного, 
монографічного, логічного, індукції та дедукції, узагальнення та систематизації, тощо.  

Результати досліджень. Процес управління маркетингом хлібобулочних виробів 
включає низку конкретних заходів, що проводяться в чіткій послідовності. Так, на 
першому етапі проводиться аналіз ринкових можливостей підприємства, яке виробляє та 
продає хліб. Для цього необхідно, з одного боку, здійснити побудову сітки розвитку 
товару і ринку, а з другого – дослідити маркетингові перспективи підприємства. Сітка 
розвитку товару і ринку включає відповідні розрахунки та економічну оцінку прогнозів 
на основі таких передбачувань [1].  

Перше, більш глибоке проникнення хліба та хлібобулочних виробів як вже 
існуючого товару на існуючий ринок. Такий процес здійснюється за рахунок цінової 
політики, рекламної діяльності, розширення торгової мережі та збільшення чисельності 
торговельних закладів, кращої викладки товару тощо. Всі позиції прораховуються, а 
найбільш вигідні із них апробуються та закріплюються в практичній діяльності.  

Друге, визначення можливостей розширення меж ринку існуючого товару. 
Розрахунки проводяться щодо доцільності виходу за межі існуючих ринків хліба та 
хлібобулочних виробів. Для продукції, що вже виробляється підприємством, 
передбачається пошук нових ринків (географічних, демографічних, організацій тощо) з 
метою збільшення продажу на них. З’ясовуються можливості освоєння виявлених нових 
ринків: місцевого, регіонального, національного, світового, а також проводиться аналіз 
їх потенціалу. Якщо брати до уваги вимоги до природності та смакових якостей 
продукції з боку споживачів високорозвинених країн, а також приріст населення в 
країнах Азії та Африці, то слід очікувати досить вигідних перспектив щодо таких ринків.  

Третє, створення товарів-новинок хліба та хлібобулочних виробів і вихід з ними на 
потенційний ринок. Розробка нового товару і вихід з ним на потенційний ринок 
відбувається через різні форми новизни товарів. Ними можуть бути досі не відомі для 
підприємства принципово нові товари, чи пропозиції з модифікаціями товару, що 
традиційно виробляється, а також включення до складу товару нових компонентів, нове 
фасування, пакуванню тощо. Це може стосуватися хліба та хлібобулочних виробів для 
населення різних вікових груп, доходів, характеристик та ставлення до збереження 
здоров’я, соціальних груп та субкультур тощо.  

Четверте, розрахунок перспектив диверсифікації виробничо-господарської 
діяльності підприємства. Диверсифікація передбачає вихід з новим для підприємства 
товаром на новий ринок. Відкривається виробництво товарів-новинок хліба та 
хлібобулочних виробів у новому місці. Можливо також опрацювання бізнес-проекту 



 29 

щодо купівлі відповідного виробництва хліба, а то і його виробника на новому ринку.  
З найбільш вигідних з економічних позицій передбачень щодо виробництва та 

збуту хліба та хлібобулочних виробів проводяться поглиблені аналітичні дослідження. 
Так, оцінка сітки розвитку товару і ринку включає розрахунки по кожній позиції з таких 
можливих варіантів.  

1. Підприємство вибирає тільки один сегмент для обслуговування і зосереджує 
увагу тільки на ньому.  

2. Підприємство орієнтує свою діяльність на задоволення лише однієї потреби 
споживачів.  

3. Підприємство орієнтується на певну групу споживачів.  
4. Підприємство планує обслуговувати декілька самостійних ринкових сегментів, 

які не пов’язані між собою.  
5. Підприємство планує задоволення потреб всіх існуючих сегментів ринку через 

різноманітні хлібобулочні товари для різних категорій населення [2].  
Дослідження маркетингових можливостей підприємства проводяться одночасно з 

розрахунками сітки розвитку товару і ринку. Таким чином, визначається відповідність 
можливих варіантів розвитку товару і ринку стратегічним цілям та ресурсному 
потенціалу підприємства. Якщо товар чи ринок, навіть економічно вигідні, не 
відповідають стратегічним цілям підприємства, то даний варіант відхиляється [3, с. 17]. 
Кожна асортиментна хлібобулочна позиція пред’являє специфічні вимоги до наявності 
певних ресурсів: сировинних компонентів, техніки, технології, кваліфікації, фінансів 
тощо. Аналіз дозволяє зробити висновки щодо забезпеченості підприємства 
відповідними ресурсами для ефективної ринкової діяльності.  

Висновки. Процес управління маркетингом підприємств з виробництва хліба та 
хлібобулочних виробів включає чотири етапи: аналіз ринкових можливостей 
підприємства, відбір цільових ринків, розробку комплексу маркетингу, управління 
маркетинговими заходами. На нашу думку, для уникнення додаткових витрат часу та 
коштів, поглиблені дослідження необхідно здійснювати лише на найбільш економічно 
привабливих варіантах з виробництва і збуту хліба та хлібобулочних виробів.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ СОНЯШНИКУ 
 
О.А. БОРОВСЬКА, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри економіки Соколюк С.Ю.  
 
Насіння соняшнику є одним з найбільш привабливих видів продукції на аграрно-

продовольчому ринку, попит на яку необмежений і випереджає пропозицію. Соняшник - 
основна олійна культура в нашій країні. Із насіння соняшнику виробляється приблизно 
дві третини всієї рослинної олії. Досвід багатьох країн свідчить, що споживання 
рослинних жирів збільшується, а споживання тваринних зменшується. Це пояснюється 
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тим, що рослинні жири порівняно з тваринними більш корисні для здоров'я людини. 
Олія широко використовується в харчовій, текстильній, лакофарбовій, авіаційній та 
інших галузях промисловості, а також медицині. Вживають олію безпосередньо в їжу, 
при виробництві маргарину, консервів, кондитерських виробів. Нижчі її сорти 
застосовують при виготовленні оліфи, фарби, лаків, мила, лінолеуму. 

В процесі олійного виробництва одержують цінні відходи - макуху і шрот. 
Високоякісна макуха використовується в кондитерській промисловості для одержання 
халви і деяких інших продуктів харчування, а низькосортна макуха застосовується у 
тваринництві як цінний корм.  

Соняшник – основна олійна культура в Україні Зростання площ посіву під 
соняшником та стабільна урожайність забезпечили Україні високі валові збори. Серед 
світових виробників Україна посідає провідне місце за валовим збором насіння цієї 
культури. Упродовж останніх трьох років у країні виробляється 6,36-6,77 млн тонн 
насіння. Зростання світового попиту на олію постійно нарощує і стимулює виробництво 
олійних культур, зокрема соняшнику. Насіння його районованих сортів і гібридів 
містить 50-52% олії, а селекційних – до 60%.  

Соняшник як високоенергетична продовольча культура відіграє провідну роль у 
виробництві продуктів харчування та кормів. Проте, як відомо, для прибуткового 
ведення господарювання необхідна стабільна та обґрунтована цінова політика на 
продукцію сільськогосподарського виробництва. Інтенсивне виробництво насіння 
соняшнику дає змогу Україні виступати повноправним гравцем на ринку цієї продукції у 
світі, оскільки за останні десятиріччя частка виробництва соняшнику в Україні відносно 
до світового зростала від 11,3% (1990 рік) до 22,2% (2010 рік). 

Насіння соняшнику має важливе народногосподарське значення та є одним із 
економічно привабливих видів продукції на аграрно-продовольчому ринку. Проте 
тенденції розвитку, які на сьогодні склались, та економічний стан 
сільгосптоваровиробників в умовах трансформації економіки визначають необхідність 
пошуку резервів як на мікро, так і на макрорівні. У переважній більшості 
сільгосппідприємств, що вирощують соняшник не витримуються технологічні вимоги 
щодо його розміщення. Протягом останнього десятиріччя площі посівів зросли більше 
чим в 1,5 рази. Рентабельність виробництва зростає за рахунок ціни, а знижувати 
собівартість внаслідок підвищення цін на матеріальні ресурси, мінеральні добрива та 
засоби захисту від хвороб і шкідників малоймовірно. Крім того економічні відносини з 
олійно-жировим виробництвом склалися не на користь сільгоспвиробника в 
еквівалентності обміну. Така економічна ситуація вимагає об’єктивної оцінки подій в 
галузі, а отже виникає потреба в проведенні поглибленого дослідження питань щодо її 
подальшого розвитку і підвищення ефективності в нових умовах господарювання. 

В Україні соняшник є основною культурою для виробництва рослинної олії та 
високобілкових кормів, а його експорт приносить значний валютний прибуток. У складі 
всіх олійних культур він займає 70% посівної площі і  85% валового збору. Соняшник в 
Україні - провідна олійна культура, що забезпечує майже 95 % загального виробництва 
рослинної олії. 

У системі економічних відносин сільськогосподарські підприємства, що 
вирощують продовольче насіння соняшнику, знаходяться в значній економічній 
залежності від системи взаємовідносин, що формуються з переробними підприємствами 
з приводу забезпечення товаровиробників матеріально-технічними й кредитно-
фінансовими ресурсами за прямими зв'язками та оцінки якості насіння (вологість, 
олійність), що є основою реалізаційної ціни, і в кінцевому підсумку визначає рівень 
ефективності виробництва продовольчого соняшнику і продуктів його переробки. Цей 
рівень економічних відносин є найскладнішим і відповідальним, тому що саме тут 
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формуються економічні відносини між сільськогосподарськими, переробними 
підприємствами і державою при оподаткуванні прибутків. 

В контексті перспектив розвитку ринку соняшника є актуальними, на наш погляд, 
заходи держави щодо розвитку інституту посередництва між товаровиробником і 
біржею, а саме: сприяння по формуванню на всіх рівнях 

заготівельно-збутових кооперативів, торгових домів, інших елементів 
інфраструктури ринку, які в змозі взяти на себе функції по формуванню оптових партій 
та представленню інтересів реформованого товаровиробника 

в сфері крупнооптової торгівлі. 
За останні десятиріччя в Україні вже напрацьовано певний досвід діяльності 

інтегрованих господарських структур, створення яких спрямовувалось на активізацію 
підприємництва і розвивалося при поєднанні інтересів спільної діяльності 
сільськогосподарських формувань, переробних підприємств та обслуговуючих галузей 
АПК. 

Таким чином, пріоритетними напрямами подальшого реформування ринку 
соняшнику та олійної продукції є: розвиток сільськогосподарської кооперації, реалізація 
цінової політики шляхом поєднання вільного ціноутворення з елементами державного 
регулювання; розширення зовнішніх ринків збуту через підвищення 
конкурентоспроможності  насіння соняшнику та вітчизняних продуктів його переробки 
та оперативне формування відповідної митної політики в залежності від кон'юнктури 
світового ринку [1]. 

Основними підходами забезпечення високого рівня державного регулювання при 
виробництві олійних культур є: 

• цінове регулювання; 
• проведення субсидування виробників, які виготовляють засоби та предмети праці, 

а також відсотків по одержаних ними кредитах; 
• формування сприятливих умов для розвитку ринку; 
• виділення бюджетних коштів на вдосконалення виробничої матеріально-технічної 

бази, що спиятиме підвищенню ефективності виробництва фінансування регіональних 
державних програм розвитку виробництва; 

• проведення заходів на макроекномічному рівні по впровадження пільгового 
оподаткування, вдосконалення зовнішньоторгівельної діяльності [2]. 

Державна підтримка олійного підкомплексу, на наш погляд, насамперед має 
стосуватися вирішення питання ціноутворення на продукцію. Вступ до СОТ примушує 
вітчизняних виробників опановувати нові навички управління, сучасні аспекти ділової 
практики, розширить можливості іноземних інвестицій. Тому, при значних витратах і 
змінах на початкових етапах, в цілому економіка країни може вийти на більш високий 
рівень, якість продукції покращиться, споживач отримає кращий готовий продукт. У 
найближчі роки після отримання членства України у СОТ можливе зниження 
конкурентоспроможності вітчизняних виробників. 

Обсяги експорту прогнозується на рівні понад 2 млн т, що на 33% більше в 
порівнянні з минулим роком. Структура світового експорту насіння соняшнику 
розподілятиметься наступним чином: ЄС-27 - 22%, Україна - 42%, Росія - 1%, Аргентина 
- 3%. На інші країни припадає 32% світового продажу. Загалом частка експорту 
соняшнику щодо обсягів його споживання становитиме лише 6%, що пояснюється 
задоволенням потреб світових споживачів не сировиною, а продуктами переробки, 
якими здебільшого є харчова олія та шрот. Світова торгівля такими товарами 
здійснюється більш жваво. [3]. 

Для підвищення ефективності виробництва соняшнику  суттєве значення має 
підвищення урожайності за рахунок якісного посадкового матеріалу. В Україні 
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соняшник є традиційною культурою, а її рентабельність повинна підштовхувати аграріїв 
до вирощування даної культури [4]. 

В галузі виробництва соняшникової олії Україна домоглася високих результатів. 
Завдяки введенню експортного мита в країні відновилося виробництво якісної продукції, 
яка змогла зацікавити імпортерів. Це зумовило лідируючі позиції вітчизняних 
виробників, як експортерів, на світовому ринку соняшникової олії. 
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Зернові культури мають найвищу питому вагу в структурі посівних площ і валових 

зборів сільськогосподарських культур. Це пояснюється їх винятковим значенням та 
різнобічним використанням. Але зараз ми бачимо як різко скорочуються посівні площі. 

Розвиток та підвищення економічної ефективності зернового господарства є 
необхідна умова не тільки забезпечення населення продуктами харчування, а й 
підвищення ефективності виробництва інших видів продукції сільського господарства. 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, яка здійснювалась головним 
чином шляхом хімізації, меліорації та механізації, несла значне зменшення ручної праці. 
Поряд з цим інтенсифікація виробництва, а з нею і великі витрати ресурсів, зумовили 
цілий ряд негативних явищ у землеробстві, які насамперед привели до погіршення 
структури земельних ресурсів, посилення ерозійних процесів, зниження родючості 
ґрунту в усіх його проявах, забруднення агрохімікатами, пестицидами, тощо. Тому 
сьогодні як ніколи нам потрібно бережно відноситись до землі. Вводити нові технології 
тільки тоді, коли ми впевнені, що не зробимо гірше. В успішному розвитку 
рослинництва важливу роль відіграє і статистика.  

Завдання статистики рослинництва такі: 
всебічна характеристика стану і розвитку рослинництва; 
дослідження масових процесів та явищ, які відбуваються в цій галузі; 
контроль за збереженням і раціональним використанням земельних ресурсів; 
дослідження впливу природних і економічних факторів на результати виробництва; 
виявлення невикористаних резервів; 
вивчення передового досвіду, тощо. 
Статистика рослинництва вивчає розміри та розподіл земельних угідь, розміщення 

посівних площ сільськогосподарських культур і площ багаторічних насаджень, обсяг, 
строки і якість проведення різних агротехнічних заходів, загальні розміри врожаю і 
урожайність сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. Статистика 
вивчає стан і розвиток рослинництва по категоріям господарств (колективні 
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сільськогосподарські підприємства, держгоспи, селянські та підсобні господарства 
населення і т.д.),  адміністративних підрозділах (районах, областях), 
сільськогосподарських зонах і підзонах.  

Основним джерелом відомостей про стан рослинництва є статистична відомість. 
Статистичне спостереження у рослинництві здійснюють органи державної статистики 
разом з керівниками і спеціалістами сільськогосподарських підприємств, складаючи і 
збираючи періодичну і річну звітність, проводячи переписи і спеціальні обстеження.  

Для характеристики стану і розвитку рослинництва статистика використовує 
систему пов’язаних показників: 

перша група показників характеризує наявність і якість факторів виробництва; 
друга група показників відображає використання факторів виробництва: землі, 

трудових ресурсів, основних і оборотних фондів; 
третя група показників характеризує результати виробництва, а також 

співвідношення між продукцією і виробничими ресурсами. 
Основним шляхом збільшення валових зборів продукції рослинництва є 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур, яке можливо досягти тільки 
при впровадженні інтенсивних технологій. 

У зв’язку з тим, що на результат сільського господарства впливає багато факторів, 
керівник або спеціаліст сільськогосподарського підприємства повинен вчасно виявляти 
та правильно аналізувати статистичну інформацію про залежність результату від 
факторів і є метою цієї роботи. 
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Науковий керівник: к.е.н., доцент ГУЗАР Б.С.  
 
На сучасному етапі розвитку економіки чи не найголовніше місце посідає питання 

розробки структури національної системи оподаткування. Проблема полягає в 
знаходженні меж оптимального співвідношення прямих і непрямих податків у структурі 
податкової системи, тобто у визначенні основного об'єкта спрямованості податкового 
тиску –споживання, одержання доходів, використання природних ресурсів тощо. 

Нині в Україні постійно ведуться спроби модернізувати та трансформувати чинну 
податкову систему. Насамперед, це робиться з метою наповнення бюджету країни, тобто 
держава, в першу чергу, переслідує фіскальні цілі. Залишається відкритим питання 
вибору податкової політики та побудови справедливої і зрозумілої системи 
оподаткування.  

Основною метою податкової політики повинно бути забезпечення фінансових 
потреб держави, економічного зростання та сприяння гармонізації інтересів держави та 
платників податків з урахуванням соціально-економічної ситуації в країні.  

Питома вага непрямих податкових надходжень в останні роки значно збільшилась 
порівняно з прямими. Тобто податкова політика останніх років в Україні спрямована на 
збільшення частки непрямих податків. Це може бути обумовлено рядом переваг 
непрямих податків, таких, як: висока фіскальна ефективність, оскільки оподаткування 
споживання є більш стійким і менш гнучким порівняно з прибутком підприємств і 
доходами громадян; стримуючий вплив на споживання товарів шкідливих для здоров'я; 
прозорість механізму визначення податкових зобов'язань. Також сплату непрямих 
податків легше контролювати, наприклад, за допомогою реєстраторів розрахункових 
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операцій. До недоліків непрямих податків можна віднести те, що вони істотно 
впливають на ціноутворення і лягають важким тягарем на бідні і соціально незахищені 
верстви населення.  

Співвідношення між прямими і непрямими податками залежить від рівня життя 
населення, рівня його культури, а також шляхів удосконалення механізму справляння 
податків. Низький життєвий рівень обмежує масштаби прямих податкових надходжень. 
Тому, як правило, переважання непрямих податків у структурі державного бюджету 
спостерігається в країнах, що розвиваються. 

Історія розвитку системи оподаткування свідчить про те, що податки можуть бути 
не лише джерелом наповнення бюджетів різних рівнів, а й інструментом регулювання 
тих чи інших соціально-економічних процесів — перерозподілу доходів між членами 
суспільства, стимулювання окремих видів господарської діяльності та обмеження 
розвитку інших тощо. Свідоме використання державою податків для досягнення певної 
мети проходить у рамках її податкової політики. 

Стратегія проведення податкової політики в Україні повинна спиратись на 
грунтовну теоретичну базу, максимально враховувати відмінність перехідного стану 
економіки держави. 

Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального 
оподаткування. При цьому держава не може задовольнятися лише загальними 
пропорціями розподілу ВВП. Вона повинна враховувати інтереси кожного підприємства, 
кожного члена суспільства. Іншими словами, податкова політика повинна влаштовувати 
і державу, і платників податків. 

 
 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 
Т.О. ГАВРІЛЕНКО, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент КРОЧАК О.І. 
 
Облік витрат продукції рослинництва дає можливість мати об'єктивну інформацію 

про ціну реалізації, визначення рентабельної продукції та загалом здійснення 
прогнозованих розрахунків щодо перспектив розвитку підприємств.  

Як відомо, одним з найбільш трудомістких ділянок обліку є складання й обробка 
первинних документів. Важливою умовою удосконалення обліку - скорочення й 
спрощення первинної документації, стандартизація й уніфікація форм бланків 
документів. Ця проблема може бути вирішена шляхом виключення з форм документів 
зайвих реквізитів, широкого використання накопичувальних документів (лімітно-
забірних карток та інші). Окрім цього на даний час існує багато пропозицій щодо змін та 
удосконалень у обліку витрат та виходу продукції рослинництва. Але одним з основних, 
на нашу думку, етапом удосконалення обліку є його автоматизація.  

Автоматизований облік сприятиме скороченню затрат праці, при обробці 
первинних і зведених документів та підвищенню якості облікової інформації, необхідної 
для прийняття управлінських рішень. Автоматизований облік виробництва продукції 
рослинництва надасть можливість глибше вивчити залежність обсягів виробництва та 
його витрат від факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Важливою перевагою 
автоматизованого бухгалтерського обліку є можливість автоматичного порівняння 
планової собівартості із фактичною та аналізу виявлених відхилень.  

Одержання такої економічної інформації у досить короткі терміни позитивно 
вплине на організацію роботи суб’єктів аграрного господарювання. 

У ППСП «Калиновий край» облік є не автоматизованим, в основному робота з 
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усіма формами документів проводиться вручну. А це як уже говорилось займає багато 
часу. 

Підприємство користується програмою «Клієнт-банк», а отже уже певна частка 
облікової роботи є автоматизованою. При наявності даної програми працівники напевне 
співпрацюючи з банком оцінили усі переваги і недоліки цієї програми. Так же 
підприємство могло б на даний час скористатися програмою 1 С Бухгалтерія версія 8.2.  

Це звичайно, займе багато часу щоб створити базу даних, але у подальшій роботі 
підприємство зможе покращити обліковий процес, а саме: 

зменшити кількість арифметичних помилок 
зменшити час заповнення основних реквізитів документу 
ведення журналу господарських операцій є автоматичним 
собівартість  та кореспонденція розраховується також автоматично 
Використовуючи програму 1С Бухгалтерія версія 8.2, список продукції, яку 

виробляє підприємство, зберігало б в довіднику - «Номенклатура». Для зручності 
продукція виділена в окрему групу. Щодо всіх елементів цієї групи повинен бути 
заданий вид «Продукція». Перелік матеріалів і затрат, потрібних для виробництва 
конкретного виду  продукції можна переглядати і редагувати за допомогою кнопки 
«Склад», що на закладці «Додатково» вікна елемента довідника «Номенклатура». Для 
коректного формування попередніх і остаточних калькуляцій потрібно, щоб був 
уведений склад кожного виду продукції. За допомогою стандартного звіту «Обігово-
сальдова відомість» за рахунком  231 «Рослинництво» можна отримати інформацію про 
залишки й обіг в розрізі видів затрат. Статті затрат можна відобразити за допомогою 
послідовності таких операцій, вибравши у меню: підприємство - статті витрат. 

Аналітичний облік затрат на рахунках ведеться по субконто виду «Статті витрат» 
субконто виду «Види діяльності», субконто виду «Підрозділи». Облік субконто «Статті 
витрат» дозволять згрупувати витрати за економічними елементами: матеріальні 
витрати; витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи; амортизація 
основних засобів; інші затрати. 

До постійного обліку затрат, які входять до собівартості, призначений  довідник 
«Статті витрат». Кожна стаття має код і назву. В додатковому реквізиті «Елемент 
витрат» вказується признаки групування витрат. 

Отже, автоматизація обліку господарської діяльності є вкрай потрібною при 
сучасному розвиткові комп’ютерних технологій. Ведення автоматизованого обліку 
виробництва продукції зернових культур дасть можливість глибше вивчити залежність 
обсягів виробництва та витрат на виробництво від факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища. 

 
 

ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
І.С. ГАЛІМОН, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва  
Науковий керівник:  к.е.н., ст. викладач СОКОВНІНА Д.М. 
 
Проблема ефективності маркетингової діяльності підприємства завжди посідала 

важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. 
В умовах ринкової економіки забезпечення ефективності маркетингове управління 

є метою будь-якого підприємства, оскільки саме ефективність управління забезпечує 
успішне функціонування та розвиток кожної організаційно-господарчої ланки.  

Ефективність функціонування маркетингового управління підприємства не 



 36 

визначається лише факторами зовнішнього середовища підприємства. Вона залежить від 
дій персоналу в процесі діяльності організації, в процесі реалізації розроблених планів і 
програм розвитку підприємства, в процесі досягнення певних цілей. Тобто, ефективність 
маркетингового  управління підприємством залежить від якості та адекватності обраних 
стратегій цілям підприємства, оптимальності процесів реалізації стратегій, мотивації 
персоналу на досягнення цілей, кваліфікації персоналу, технології та стилю управління. 

Існує багато шляхів до визначення поняття ефективності функціонування 
підприємства та його управління. Узагальнення різних підходів дало можливість 
запропонувати наступне визначення: ефективність маркетингового управління - це 
результативність функціонування системи і процесу управління як взаємодії керуючої і 
керованої систем, що забезпечує досягнення цілей підприємства, яка визначається 
співвідношенням ефекту від реалізації різноманітних інвестицій в систему управління 
підприємством з розміром витрат, необхідних для їх впровадження. 

Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється за належної 
взаємодії трьох визначальних його факторів: персоналу (робочої сили), засобів праці та 
предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва, персонал підприємства 
продукує суспільно корисну продукцію або надає виробничі й побутові послуги. Це 
означає, що, з одного боку, мають місце затрати живої та уречевленої праці, а з іншого - 
такі чи такі результати виробництва (діяльності). Останні залежать від масштабів 
застосовуваних засобів виробництва, кадрового потенціалу та рівня його використання. 

Термін „ефект” у перекладі з латинської означає „результат”. Отже, категорія 
„ефективність” може інтерпретуватись як „результативність”. Під ефектом також 
розуміють результат реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності 
виробництва за рахунок економії всіх виробничих ресурсів. 

Підвищення ефективності виробництва вважається основною проблемою переходу 
народного господарства України до ринкової економіки. Це зумовлено тим, що воно 
означає найраціональніше використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, 
потрібних для випуску продукції, при умові, що від кожної гривні, вкладеної у 
виробництво, буде отримано максимальну віддачу. 

Показник ефективності спеціальний показник, що характеризує рівень досягнень на 
шляху реалізації поставлених цілей. Ефективність виробництва - ринкова вартість 
виробленої продукції, поділена на сумарні витрати ресурсів організацій. Економічний 
ефект - це результат праці людини в процесі виробництва матеріальних благ (кількість 
випущеної продукції, приріст знову створенім вартості в народному господарстві). 

Ефективність - це здатність досягнення намічених цілей, насамперед за такими 
параметрами: випуск продукції, яка відповідає вимогам споживачів за якістю, кількістю і 
термінами поставки. Ступінь ефективності обирається порівнянням фактичних 
показників з плановими. 

Ефективність виробництва - об`єктивна економічна категорія, що характеризує 
ступінь досягнення загальних і окремих результатів від оптимального використання всіх 
ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових). 

Відповідно до об`єктів визначення, ефективність ділять на: 
- ефективність діючого виробництва на всіх його рівнях; 
- ефективність капітальних вкладень, які використовуються для будівництва, 

реконструкції, технічного переозброєння підприємства з метою випуску нової продукції, 
збільшення обсягів виробництва; 

- ефективність розвитку науки і техніки; 
- ефективність зовнішньоекономічних зв`язків; 
- ефективність охорони навколишнього середовища. 
Фактично, визначення ефективності виробництва полягає в оцінці його результатів. 
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Такими результатами можуть бути обсяги виготовленої продукції в натуральному чи 
вартісному (за оптовими цінами або за собівартістю) виразі або прибуток. Процес 
виробництва здійснюється через поєднання факторів, що його визначають: засобів праці 
(основні фонди), предметів праці (оборотні фонди), робочої сили (трудові ресурси). Крім 
того, істотним чином на виробництво впливає фінансовий стан підприємства, а також 
певні організаційні, управлінські, технологічні та інші переваги, що відображаються як 
нематеріальні ресурси.  

Резерви підвищення ефективності функціонування маркетингової діяльності 
підприємства - це можливості досягнення більш ефективної його діяльності в результаті 
забезпечення належної дії факторів, що дають змогу раціональніше використовувати 
наявні ресурси та організаційно-інноваційний потенціал.  

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні вимагає від вітчизняних 
підприємств активних дій з підвищення ефективності їх функціонування. Оцінка 
ефективності виробничої діяльності, управлінських рішень, витрат економічних 
ресурсів, а також конкретні технології та засоби забезпечення ефективного 
функціонування підприємств становлять особливий інтерес як для вчених, так і для 
економістів-практиків. 

 
 
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ОБЛІКУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ 

ЕКВІВАЛЕНТІВ 
 
Г.С. ГЛУШКО, студ. IV курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: доцент ОЛЯДНІЧУК Н.В. 
 
У період реформування економіки та становлення нової бухгалтерської системи в 

Україні виникає необхідність здійснення відповідних змін у вітчизняній системі 
бухгалтерського обліку. Базове підґрунтя нової системи бухгалтерського обліку 
закладено в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
та конкретизовано у відповідних Національних положеннях (стандартах) 
бухгалтерського обліку. Важливим інструментом реалізації міжнародних принципів і 
методів бухгалтерського обліку є План рахунків, розроблений на виконання Програми 
реформування бухгалтерського обліку, та Інструкція про його застосування. 

Грошові кошти – це швидколіквідні активи підприємства, до складу яких належить 
готівка, кошти на рахунках в банках та їх еквіваленти.  

Міністерством фінансів України розроблено П(с)БО 4 «Звіт про рух грошових 
коштів». Цим положенням визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та 
загальні вимоги до розкриття його статей. П(С)БО визначено основні економічні терміни 
та поняття стосовно грошових коштів та їх еквівалентів. 

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам 
фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що 
відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. У Звіті 
наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті 
операційної та фінансової діяльності. 

При організації грошового обігу суб’єкти підприємницької діяльності діють згідно 
з нормативними актами. Положення про ведення касових операцій у національній валюті 
в Україні, затверджене постановою Правління НБУ поширюється на юридичних осіб 
незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх відокремлені 
підрозділи, представництва іноземних організацій, які здійснюють підприємницьку 
діяльність, а також не зареєстрованих у встановленому порядку фізичних осіб, які є 
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суб’єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи, які здійснюють 
операції з готівкою в національній валюті. 

Постанова Правління Національного банку України «Про встановлення граничної 
суми готівкового розрахунку» вказує, що гранична сума готівкового розрахунку одного 
підприємства з іншим протягом дня за одним або кількома платіжними документами не 
повинна перевищувати десять тисяч гривень. Тобто, розрахунки, при яких сума 
перевищує зазначену межу, мають бути безготівковими (здійснюватися через банківську 
чи іншу фінансову установу). 

Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» та 
Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені 
постановою Правління НБУ регламентують порядок здійснення розрахунків в іноземній 
валюті та напрямки використання готівкових коштів в іноземній валюті на території 
України. 

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній 
та іноземній валютах зазначає умови відкриття та закриття рахунків в іноземній валюті, 
регламентує порядок руху коштів на них, інші особливості функціонування. Порядок 
проведення безготівкових розрахунків у господарському обороті України 
регламентується Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній 
валюті. 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій представляє собою систематизований 
перелік рахунків бухгалтерського обліку для всіх підприємств, установ, організацій в 
Україні, незалежно від форм власності і виду діяльності. Він є обов’язковим для 
використання. Інструкція про використання плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій 
регулює порядок застосування плану рахунків суб’єктами підприємницької діяльності. 

Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм 
первинного обліку касових операцій» передбачає відображення господарських операцій 
з обліку руху готівкових коштів в документах нормативного зразка.  Постановою КМУ 
включено касові ордери до переліку бланків документів суворого обліку, які можуть 
виготовлятися тільки за ліцензією Міністерства фінансів України.  

Національним банком України також затверджено Положення про електронні 
гроші в Україні, яким регламентовано діяльність, пов’язану з випуском електронних 
грошей в Україні, та запроваджено моніторинг за такою діяльністю. Згідно цього 
Положення електронні гроші – це одиниці вартості, які зберігаються на електронному 
пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим 
зобов’язанням емітента. 

Одним із елементів ринкової економіки є система національного фінансово-
економічного контролю, яка формується в Україні. Важливе місце у цій системі 
належить незалежному аудиту. Правові засади здійснення незалежної аудиторської 
діяльності в Україні ґрунтуються на Законі України «Про аудиторську діяльність». Цей 
Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і 
спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту 
інтересів власника. 

Організаційне та методологічне керівництво аудиторською діяльністю в Україні 
здійснює Аудиторська палата України, яка є незалежним самостійним органом, 
основними завданнями якого є: сприяння розвитку аудиту в державі; вирішення 
принципових питань аудиторської діяльності в Україні на єдиній методологічній засаді; 
сертифікація аудиторів; ведення реєстру аудиторських фірм і аудиторів України . 

Методом аудиту є визначення реального якісного та кількісного стану об’єктів, 
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виявлення відхилень від базового або нормативного стану й оцінка цих відхилень за 
критеріями доцільності та законності. 

За формою і метою здійснення аудиту розрізняють внутрішній і зовнішній аудит. 
Основна відмінність між ними полягає в тому, що внутрішній аудит провадиться 
всередині самої організації за вимогою та з ініціативи її керівництва аудитором, який 
працює в самій організації. Метою та завданням зовнішнього аудиту є оцінка і 
підтвердження достовірності фінансової звітності підприємства. У процесі аудиторської 
перевірки зовнішній аудит входить до системи внутрішнього аудиту. При цьому 
зовнішні аудитори не обмежуються питаннями підтвердження фінансової звітності, а 
оцінюють діяльність усіх систем підприємства. 

Таким чином, для правильного, своєчасного та достовірного обліку грошових 
коштів та їх еквівалентів в Україні створена і діє належним чином нормативно-
законодавча та правова база. Стосовно аудиту: внутрішнього чи зовнішнього – це 
питання не тільки вибору, але й дотримання всіх нормативно-законодавчих актів, 
оскільки внутрішній аудит здійснюється з метою внутрішньої перевірки, а зовнішній – 
як з ініціативи суб’єкта підприємницької діяльності, так і за рішенням вищестоящих 
органів управління. 

 
 

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 
 
Т.Б. ГОЛОС, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: викладач РАТУШНА О.П. 
 
Вирішення проблем зростання виробничого потенціалу підприємств в умовах 

фінансової кризи та ефективного розвитку вимагає формування якісної системи 
управління виробничими запасами, в якій головну роль відіграє система їх ідентифікації 
як об’єктів обліку та методів оцінки. 

Особливістю сучасного стану обліку запасів у сільськогосподарських 
підприємствах є те, що в П(С)БО 9 «Запаси» та в Методичних рекомендаціях з 
бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів № 2 від 
10.01.2007 року, наведено лише загальні положення щодо оцінки цих об’єктів. Проте, у 
зв’язку з тим, що часто відбуваються інфляційні стрибки, ціни на виробничі запаси 
постійно змінюються, тому проблема їх оцінки набуває особливої актуальності. 

О.В.Чумак  серед проблем обліку запасів наголошує на проблемі формування їх 
первісної вартості і відображення її на рахунках бухгалтерського обліку, обліку витрат 
по зберіганню запасів та вибору методу оцінки вибуття запасів. 

Окрім вказаних, невирішеною залишається проблема вибору методу оцінки 
вибуття запасів. Адже в бухгалтерському обліку використовувалося шість методів 
оцінки вибуття запасів, а на даний момент - п’ять. Також залишається не вирішеним 
питання ефективності їх використання в бухгалтерському обліку. 

На сьогодні, в умовах необхідності забезпечення ефективного функціонування 
суб’єктів господарювання, для досягнення ними найточніших і 

найкращих фінансових результатів, вибір методів оцінки списання виробничих 
запасів є важливою передумовою організації обліку даних об’єктів. 

Важливість правильного вибору методів оцінки списання виробничих запасів 
зумовлюється ще й тим, що цей вид витрат безпосередньо пов’язаний з розрахунками 
собівартості продукції. Отже, фактично оцінювання виробничих запасів є основою для 
визначення собівартості та ціни виробленої продукції. 

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси», виробничі запаси відображаються в бухгалтерській 
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звітності відповідно до правила нижчої з двох оцінок – за собівартістю або за ринковою 
ціною. 

При відпуску запасів у виробництво, їх продажу або іншому вибутті оцінка 
відбувається за  одним з методів, що прописані в П(С)БО 9 «Запаси»: 

а) запаси, які відпускаються, та послуги, що виконуються для спеціальних 
замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють одне одного, оцінюються за 
ідентифікованою собівартістю; 

б) оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться за кожною одиницею 
запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і 
вартості одержаних у  звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок 
звітного місяця та одержаних у звітному місяці; 

в) оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси 
використовуються у тій послідовності, у якій надходили на підприємство; 

г) оцінка за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на 
одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням 
нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. 
Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних, норми 
затрат і ціни повинні регулярно у нормативній базі перевірятися і переглядатися. Оцінка 
продукції за нормативними затратами коригується до фактичної виробничої 
собівартості; 

д) оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної 
торгівлі середнього процента торговельної націнки товарів. Цей метод можуть 
застосовувати підприємства зі значною та змінною номенклатурою товарів з приблизно 
однаковим рівнем торговельної націнки. 

Кожен з методів оцінки запасів при їх вибутті має свої переваги та недоліки, а тому 
перед підприємством постає завдання вибору такого методу, який би найбільше 
відповідав його потребам: не завищував фінансових результатів діяльності; не знижував 
собівартості готової продукції; був простим та легким у застосуванні. 

Аналіз існуючих методів оцінки вибуття виробничих запасів дозволив виділити 
наступні причини, що впливають на вибір певного методу: 

різний характер та специфіка виробничих запасів (асортимент, ціна тощо); 
специфіка діяльності підприємства (промисловість, торгівля, транспорт, зв'язок); 
місце використання (за структурними підрозділами, відділами, цехами, 

управліннями) 
економіко-правовий фактор (тенденції розвитку економіки, податкового 

регулювання) 
історичний фактор (історичні передумови формування системи обліку) 
інформаційне та організаційне забезпечення (використання комп’ютерних 

інформаційних систем обліку, забезпеченість підприємства складами, іншими місцями 
зберігання запасів). 

На наш погляд, ефект від використання кожного із наведених методів при 
складанні фінансової звітності досить значний, тому що саме вони мають значний вплив 
на управління підприємством, визначають величину податку на прибуток і фінансовий 
результат. 

Оцінка виробничих запасів може проводитися  із залученням експертів. 
Проведення такої  оцінки регламентується Законом України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». 

Незалежна оцінка підтверджується офіційним юридичним документом  – звітом, 
який має силу доказового значення і може бути використаний у суді при розгляді 
спірних справ.  
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Проведення незалежної оцінки товарів та запасів може проводитись для таких 
цілей:  здавання в оренду; внеску в статутний капітал створюваного підприємства; 
забезпечення кредитних зобов'язань при отриманні кредиту;  перекладу бухгалтерської 
звітності на міжнародні стандарти обліку; постановки на бухгалтерський облік; 
виділення частки власників (учасників); страхування; банкрутства; реструктуризації або 
ліквідації підприємства; визначення збитку і величини страхового відшкодування; 
оформлення спадку. 

Вибір методу оцінки залежить від мети, яку ставить перед собою підприємство, 
тобто якщо запаси залишаються для власних потреб (у тому числі і для виробництва), 
зазвичай застосовується оцінка за собівартістю, а якщо на продаж, то – ринкова. Вона 
застосовується і в інших випадках, наприклад, при залученні інвестицій, коли необхідно 
підняти вартість активів.  

Така практика поширена в економічно розвинутих державах, Україна ж не має 
достатнього досвіду ефективного застосування ринкової вартості щодо активів 
підприємств, які виставляються на продаж на аукціонах. 

Науковці вважають, що оцінка запасів залежить від їх подальшого використання: 
від утримання для власних потреб чи для реалізації на сторону. Проте, у будь-якому 
випадку оцінка запасів значно впливає на формування фінансового результату в кінці 
звітного періоду, особливо це стосується оцінки у випадку вибуття запасів. 

Можна зробити висновок, що аналіз існуючих підходів до вибору методів оцінки 
вибуття виробничих запасів, дозволив визначити можливість використання окремих 
методів вибуття запасів у сферах господарської діяльності з метою дотримання 
загальних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 
Р.Ю. ГОНЧАРУК, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач МИХАЙЛОВИНА С.О. 
 
Розрахунки з оплати праці є досить важливою складовою в системі обліку на 

підприємстві будь-якої форми власності. Оплата праці та пов’язані з нею платежі 
становлять значну частину витрат і зобов’язань підприємства. Облік праці і заробітної 
плати  один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і 
оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого 
часу, категорії робітників, виробничих витрат. 

Система оплати праці впливає на ріст  продуктивності праці, тому що вона є 
стимулюючим фактором для росту кваліфікації праці, підвищення технічного рівня 
виконаної роботи. Все залежить від людей, їх кваліфікації, уміння і бажання працювати. 
А заробітна плата, заохочує робітника і приводить його на його робоче місце. 

Облік розрахунків з оплати праці - досить складне завдання, що включає 
нарахування сум заробітної плати, розрахунок утримань і відрахувань до соціальних 
фондів, визначення заборгованості підприємства перед співробітниками. Крім того, 
необхідно розподілити суму нарахованої зарплати на витрати підприємства за статтями 
та елементами витрат, а також оформляти ряд друкованих форм установленого зразка. 

Актуальність теми полягає в тому, що із відомих на сьогоднішній день факторів 
виробництва одним із головних, а частіше і основних, який вимагає найбільших затрат, є 
праця. 

Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій і одне з 
найважливіших соціально-економічних явищ. В сучасних умовах виплата заробітної 
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плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи. Заробітна плата займає одне з 
центральних місць в системі обліку на підприємстві, вона є основним джерелом доходів 
робітників фірм, підприємств.  

Основною метою даної статті являється розгляд вдосконалення обліку розрахунків 
з оплати праці. 

Важливими задачами вдосконалення розрахунків з оплати праці є: прискорення 
науково-технічного прогресу, зменшення використання «живої» праці, механізація 
трудомістких робіт, оптимізація використання трудових ресурсів, зменшення втрат 
робочого часу. 

Розрахунки з оплати праці з робітниками відбувається відповідно до типових 
розрахунково-платіжних відомостях. 

На користь держави  власник зобов’язаний  утримати із заробітної плати  суму на 
соціальні заходи, які передбачені чинним законодавством. При кожній виплаті заробітної 
плати  власник або уповноважений ним орган  зобов’язаний повідомити  працівникові 
загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами  виплат, розміри й підстави 
відрахувань із заробітної плати, суму заробітку, що належить до виплат. 

Під заробітною платою розуміються основна й додаткова заробітна плата, інші 
заохочувальні та компенсаційні виплати, що виплачуються (надаються) платнику 
податків у зв'язку з відносинами трудового найму відповідно до закону (п.п. 14.1.48 
Податкового кодексу). 

Головною метою облікової політики щодо оплати праці є організація формування 
інформації для здійснення функцій управління господарськими процесами, вироблення 
напрямків стабілізації, самозбереження і розвитку виробничої системи в умовах дії 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, насамперед мотиваційної складової. 
Для цього облікова політика має бути узгодженою із зовнішнім і внутрішнім 
середовищем діяльності підприємства і задачами управління. 

До першочергових завдань владних структур належить державне регулювання всієї 
системи організації оплати праці, основою якої повинен бути прожитковий мінімум, 
оскільки підвищення мінімального розміру оплати праці стимулює працівника до 
роботи. Прожитковий мінімум заробітної плати повинен забезпечити відтворення 
робочої сили в умовах нових механізмів ціноутворення. Важливе значення має принцип 
встановлення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, як 
соціального гаранту суспільства. 

В Україні формують заробітну плату  за методом відповідно до рівня прожиткового 
мінімуму, який містить багато недоліків. Тому існує проблема оцінки розміру 
мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та вартості робочої сили. Розмір 
мінімальної заробітної плати має динаміку до зростання і зараз він становить 1218 грн., 
однак він не дозволяє забезпечити мінімальні потреби людини, не є стимулом 
підвищення продуктивності праці і не відповідає умовам сьогодення, тоді як, заробітна 
плата є важливим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї 
праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробничої продукції, поліпшення її якостей 
та асортименту. 

Для вдосконалення обліку оплати праці потрібно забезпечити підприємства 
комп’ютерним веденням обліку. Це дасть змогу швидко і якісно дати аналіз витратам, 
визначити розрахункові операції, швидко і надійно визначити всі статті витрат. Дасть 
можливість збору і надання достовірної інформації для задоволення потреб зовнішнім і 
внутрішнім користувачам.  

Використання засобів автоматизації дозволяє, майже, повністю вирішити проблему 
оперативності і точності інформації. Протягом незначного періоду часу можна 
підготувати дані, які необхідні для прийняття рішень. 
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Автоматизована система обліку розрахунків з працівниками, зменшує ймовірність 
здійснення помилок, які могли б виникнути при ручному розрахунку цим самим 
забезпечуючи правильність нарахування заробітної плати працівникам підприємства та 
нарахування обов’язкових платежів до фондів та бюджету. 

Облік заробітної плати можна вести у програмі" 1С: Бухгалтерія". Однак для 
великих підприємств із різними формами оплати праці (погодинна, відрядна, акордна, за 
договорами цивільно-правового характеру тощо), із широким списком доплат і утримань 
та, навіть, просто з великою кількістю працівників (понад 100 осіб) краще вести облік 
зарплати у спеціалізованій програмі" 1 С: Зарплата" і кадри, котра дозволяє вести 
кадровий облік персоналу з великим набором кадрових звітів. При цьому до програми " 
1 С: Бухгалтерія" переносяться зведені проводки без аналітики щодо співробітників. 

Вартість і ціна робочої сили прямо і безпосередньо пов’язані із заробітною платою, 
її зміст та сутність в умовах переходу до ринкових принципів господарювання 
кардинально змінюється.  

Також одним із напрямів вдосконалення бухгалтерського обліку є зменшення 
кількості документації завдяки впровадженню багатоденних і накопичувальних 
документів, використання типових міжвідомчих форм, пристосованих до використання 
обчислювальної техніки. 

Правильна організація оплати праці, дотримання справедливих пропорцій, 
співвідношень, обліку розмірів заробітної плати з умовами і результатами праці служать 
могутнім чинником стимулювання продуктивності праці, зацікавленості працівника в 
підвищенні результатів та якості роботи. Дослідження, проведені на предмет виявлення 
пріоритетів у мотивації трудової діяльності працівників на підприємствах різних форм 
власності, показали, що головним пріоритетом у праці в сучасних умовах є оплата праці, 
зокрема висока заробітна плата.  

Таким чином  на сьогодні  є багато невирішених проблем, які стосуються  оплати 
праці і потребують  удосконалення, яке повинно базуватися  на оптимізації  тарифного 
регулювання  заробітної плати. Підприємство повинно підходити до цього обґрунтовано, 
враховуючи  доцільність,  використовуючи  результати  наукових досліджень передового 
досвіду.  

Отже, саме від  правильно скоординованої організації обліку оплати праці залежить 
якість, правдивість, повнота та своєчасність розрахунків з персоналом. Без 
організованого обліку неможлива ефективна господарська діяльність підприємства.  

 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ 
 
Н.С. ДЕНИСЮК, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ШАЙКО О.Г. 
 
Кредит  є  першим  і найпоширенішим  видом  позикового  капіталу.  Він  є  

важливою  складовою  економічної  системи.  Сфера  кредитування  безпосередньо  
пов’язана  з проблемами  розвитку  виробництва.  Як  стверджує  Л. Волинець   
“користуватися кредитом підприємствам зручно і вигідно.  Кредит  допомагає  зробити  
крок  вперед,  вивести підприємство  на  новий  виток  розвитку,  а  також  дає 
можливість розвивати свою справу”. Проте не всі суб’єкти  господарювання 
використовують кредит в своїй діяльності.  

Для  обліку  розрахунків  за довгостроковими кредитами  банків,  які  не  є  
поточними  зобов’язаннями  у плані  рахунків  бухгалтерського  обліку  активів,  
капіталу, зобов’язань  і  господарських  операцій  підприємств  і організацій  
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передбачено  пасивний  рахунок 50 “Довгострокові позики”. За  кредитом  рахунка  50 
“Довгострокові  позики” відображаються  суми  одержаних  довгострокових  позик,  а 
також переведення  їх  до  складу  короткострокових (відстрочених) позик, за дебетом – 
погашення заборгованості за  ними  та  переведення  до  поточної  заборгованості  за 
довгостроковими зобов’язаннями. Облік  поточних  зобов’язань  підприємств  перед 
банками за отриманими від них кредитами в національній та іноземній валютах, строк 
повернення яких не перевищує  12  місяців  з  дати  Балансу,  ведеться  на рахунку 60 
“Короткострокові позики”.  Крім  того,  групування  інформації  про  отримані кредити  
проводиться  на  рахунку  61 “Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями”.  

В  розрізі  розглянутих  рахунків  на  підприємстві  для одержання  більш  
деталізованої  інформації  ведеться  і аналітичний  облік.  Аналітичний  облік  
короткострокових  та довгострокових  кредитів  ведеться  за  позикодавцями (банками) в 
розрізі  кожного  кредиту  (позики) окремо, валюти кредиту та за термінами їхнього 
погашення. Власне  сама  методика    обліку  отриманих  кредитів підприємством 
включає такі основні складові: облік основної суми боргу; суми одержаного кредиту; 
облік  суми  процентів,  які  нараховуються  за користування кредитом. Крім  процентів  
за  користування  кредитом,  у підприємства,  як  правило,  виникають  і  інші  витрати, 
безпосередньо  пов’язані  з  залученням  кредитних ресурсів, а саме: комісія  банку  за  
відкриття  позичкового  рахунку  та інші послуги, пов’язані з наданням кредиту; витрати  
на  нотаріальне  посвідчення  та/або державну реєстрацію договорів застави; оплата   
консультаційних,  бухгалтерських  та аудиторських витрат; витрати  на  експертну  
оцінку ; забезпечення  кредиту; страхування предмета застави або відповідальності 
позичальника.  

Але,  на  відміну  від  суми  кредиту  і  процентів,  усі  перелічені  витрати  
(операції)  мають  разовий  характер  і  виникають  лише  на  етапі  отримання  та  
оформлення кредиту. Розглянемо  кожну складову  обліку  зобов’язань  за кредитами  
більш  детально.  Як  уже  зазначалося, одержаний  кредит  збільшує  суму  зобов’язань 
підприємства.  При  цьому  для  бухгалтерського  обліку основної  суми  при  отриманні  
банківського  кредиту істотними будуть лише такі умови: валюта кредиту (гривня або 
іноземна валюта); строк, на який кредит надається; спосіб  надання;  банківський  
рахунок,  на  який зараховується сума кредиту, механізм користування.  

Важливість  валюти  і строку  кредиту  пояснюється існуванням  розмежувань  в  
рахунках  обліку  таких зобов’язань.  Щодо  способу  надання  кредиту,  то  він впливає,  
по-перше,  на  те,  як  буде  обліковуватися кредит  на етапі  його  надання  (рахунок,  на  
який зараховуються  кошти),  а  по-друге,  як  буде відображатися  в  обліку  витрачання  
цих  коштів. Так,  за умовами  кредитного  договору  сума  разового  кредиту може бути 
зарахована на: 

 - поточний рахунок підприємства  (що трапляється, як  правило,  рідше,  
наприклад,  при  контокорентному кредиті  або  кредитній  лінії,  відкритій  до  
поточного рахунку).  Тоді  в  обліку  підприємства  слід  дебетувати субрахунок  311  
“Поточні  рахунки  в  національній валюті”  або  312  “Поточні  рахунки  в  іноземній  
валюті” залежно від валюти кредиту;  

 - спеціально  відкритий  для  надання  кредиту позичковий рахунок  (при  разовому  
кредиті  це  буває частіше).  У  цьому  випадку  дебетується  субрахунок 313 “Інші  
рахунки  в  банку  в  національній  валюті”  або  314 “Інші рахунки в банку в іноземній 
валюті”. Під  способом  використання  кредитних  коштів маємо  на увазі,  що  якщо  за  
умовами  кредитного договору,  при  разовому  короткостроковому  кредиті, сума  
коштів  зараховується  на  позиковий  рахунок,  в обліку  це  відображається  наступним  
чином:  Дт  313 “Інші  рахунки  в  банку  в  національній  валюті  Кт 60“Короткострокові  
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позики”. У  цьому  випадку  витрачання кредитних  ресурсів  в  обліку  підприємства  
буде відображатися  просто  як  кредитування  відповідного позичкового  рахунку  в  
кореспонденції  з  рахунками обліку  розрахунків:  Дт  37  “Розрахунки  з  різними 
кредиторами”,  63  “Розрахунки  з  підрядниками  і постачальника”  Кт  313  “Інші  
рахунки  банку  в національній  валюті”.  Проте    кредитним договором  може  бути  
передбачений  і  інший  механізм отримання та використання кредитних ресурсів.   
Наприклад,  якщо  за  поточним  рахунком підприємства  дозволено  овердрафт  або  
відкрито кредитну  лінію.  При  цьому  спосіб  надання  кредиту  не передбачає  
зарахування  будь-яких  коштів  на  рахунок підприємства  (позичковий  або  поточний),  
а  полягає  в оплаті  рахунків  постачальників,  що  пред’являються підприємством  до  
сплати,  коштами  банку.  У  цьому випадку  погашення  заборгованості  перед  своїми 
постачальниками  підприємству  слід  відображати прямою  кореспонденцією,  
дебетуючи  рахунки постачальників  і  кредитуючи  рахунки  зобов’язань  за 
банківськими  кредитами – Дт 63  “Розрахунки  з  підрядниками  і постачальника”  Кт  60  
“Короткострокові  позики”,  а  не опосередковано  через  рахунки  обліку  грошових 
коштів – Дт  63 “Розрахунки  з  підрядниками  і  постачальника”  Кт  313 “Інші  рахунки  
банку  в  національній  валюті”,  з попереднім  одержанням  кредиту  – Дт  313“Інші  
рахунки  банку  в національній  валюті”  Кт  60 “Короткострокові  позики”  –  як  у 
наведеному прикладі із разовим кредитом. В  процесі  користування  кредитом  
важливою інформацією  також  є  термін  погашення.  Адже  у  разі прострочення  чи  
пролонгації  заборгованість  за  основною сумою  кредиту  буде  обліковуватись  на  
інших  рахунках. Наприклад, якщо сума кредиту не була погашена вчасно, то  в  обліку  
така  заборгованість  списується  з  рахунку  601  “Короткострокові  кредити банків  в  
національній  валюті”  на 605  “Прострочені  позики  в  національній  валюті”,  при 
цьому  відбувається  нарахування  пені  за  кожен  день прострочення – Дт 948 “Визнані 
штрафи, пені, неустойки” Кт 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”.   Перш  ніж  
переходити  до  аналізу  інших  складових обліку  зобов’язань  за  кредитами,  звернемо  
увагу  на деякі проблеми,  з  якими  можна  зустрітися  при  обліку основної  суми  
кредиту.  Зокрема  не  для  всіх  видів кредитів  передбачено  рахунки,  а  саме  для  
кредитів, отриманих  від  небанківських  фінансових  установ.  З погляду цивільного 
права та податкового законодавства, такі  запозичення  також  мають  право  називатися 
кредитами  (фінансовими  кредитами).  Проте  Інструкція № 291  від  30.11.99  
“Інструкція  про  застосування  Плану рахунків  бухгалтерського  обліку  активів,  
капіталу, зобов’язань  і господарських  операцій  підприємств  і організацій”  і  План 
рахунків  бухгалтерського  обліку активів,  капіталу,  зобов’язань  і  господарських  
операцій підприємств  і організацій не передбачають для них такої кількості  
бухгалтерських  рахунків,  як  для  банківських кредитів.  Зазначимо,  що  окремі  
рахунки  для  інших (небанківських)  кредитів  передбачено  лише  у  складі 
довгострокових  зобов’язань  –  це  субрахунки  505 “Інші довгострокові  позики  в  
національній  валюті”  і  506 “Інші довгострокові  позики  в  іноземній  валюті”.  Що  ж  
до поточних зобов’язань,  то  в  їхньому  складі  аналогічні субрахунки  відсутні.  
Структура  рахунку  60 “Короткострокові  позики”  взагалі  дозволяють обліковувати 
лише  короткострокові банківські  кредити, а також прострочені позики у розрізі валют.  
Зважаючи  на  це,  з  метою  достовірного відображення  інформації  про  залучені  
кредити вважаємо  за  доцільне  внести  певні  зміни  до  існуючого Плану  рахунків  
бухгалтерського  обліку  активів, капіталу,  зобов’язань  і  господарських  операцій 
підприємств і організацій. Зокрема, пропонуємо змінити деякі  назви  рахунків  та  
відображати  кредити,  отримані як  від  банків,  так  і  небанківських  фінансових  
установ, залежно від терміну надання на рахунках 501 “Довгострокові  кредити банків  в  
національній  валюті”, 502 “Довгострокові  кредити банків  в  іноземній  валюті”, 
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601“Короткострокові кредити банків  в  національній  валюті”, 602 “Короткострокові 
кредити банків  в іноземній  валюті” з  урахуванням  аналітичних  рахунків.  Зазначимо, 
що  нині  кредити  від  небанківських  установ обліковуються  на  рахунках  505 “Інші 
довгострокові  позики  в  національній  валюті”,  506 “Інші довгострокові  позики  в  
іноземній  валюті”. Доцільність  таких  змін  пояснюється  тим, що кредиторами  в  обох  
випадках  виступають  фінансові установи  і  такі  запозичення  трактуються  як  
“кредити”, тому  слід  для  їх  обліку  використовувати  спільні  рахунки. Крім того, дана 
пропозиція дозволить спростити методику бухгалтерського обліку.   

 
 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ  ЯК ОБ’ЄКТА 
ОБЛІКУ І АУДИТУ 

 
Ю.І. ДИШЛОВЕНКО, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ШАЙКО О.Г. 
 
У собівартості сільськогосподарської продукції вагоме місце займають матеріальні 

витрати, значна питома вага у складі яких належить виробничим запасам.  
Болмат Г.А. вказує, що найбільша частка оборотних активів знаходиться у 

виробничих запасах. Це пояснюється необхідністю забезпечення безупинності 
виробництва яке, в свою чергу, може бути забезпечене за різного обсягу запасів 
матеріальних цінностей. Але оскільки створення надлишку цих запасів з економічного 
погляду є заморожуванням коштів, то стає очевидним, що найбільший господарський 
ефект досягається за їх мінімальної величини, достатньої для нормального 
функціонування виробництва. 

Враховуючи важливе значення виробничих запасів,  актуальним є дослідження 
питання сутності виробничих запасів, формування їх вартісної оцінки при їх 
надходженні та вибутті. 

Питанням сутності виробничих запасів, їх класифікації, умовам визнання та оцінки 
присвятили свої дослідження ряд науковців, серед яких Безверхий К., Болмат Г.А., 
Гончаров Ю.В., Кравченко І.В., Корінько М., Лісова Т.В., Михалевич С.Г., Туржанський 
В.А., Федак Л. М., Шайко О.Г., Підлубна О.Д.  та інші. 

У великому економічному словнику запаси  визначаються як  матеріали та 
продукція, складова частина оборотних засобів підприємства, що відображаються в 
активі балансу (включає сировину, допоміжні матеріали, напівфабрикати, готову 
продукцію і т.п.), які не використовуються в даний момент у виробництві зберігаються 
на складах або в інших місцях і призначені для подальшого використання. 

Василенко В.О. Ткаченко T.I. трактують запаси як ''резерви матеріальних ресурсів 
підприємства". 

Давидов Г.М  вважає, що запаси – це активи, які: 
1) утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 

діяльності; 
2) перебувають   у  процесі   виробництва  з   метою  подальшого   продажу   

продукту виробництва; 
3) утримуються для споживання   під час виробництва продукції, виконання робіт 

та надання послуг, а також управління підприємством. 
В Економічній енциклопедії подано таке визначення: "Запаси  –  це наявність  

відповідних  матеріальних  ресурсів,  до   яких   належать   засоби виробництва, предмети 
споживання, інші цінності, необхідні для забезпечення розширеного відтворення, 
обслуговування сфери матеріального виробництва та задоволення потреб населення і ще 
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не використовуються". 
Живко 3. Б.,  Живко М. О. Живко I. Ю. вважають, що запаси – це ресурси (активи) 

підприємства, які зберігаються для продажу за умов звичайної господарської діяльності 
або перебувають у процесі виробництва для такого продажу, або утримуються для 
споживання у виробничому процесі чи при наданні послуг, а також для управління 
підприємством  (сировина і матеріали, комплектуючі вироби, готова продукція, паливо, 
будівельні матеріали, товари, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо). 

Кулаковська Л.П. Піча Ю.В. вважають, що запаси – це предмети праці, які: 
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; 
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 
виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 
робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 

Нашкерська Г.В. вказує, що запаси – це оборотні активи підприємства, які 
використовуються переважно в одному операційному циклі діяльності підприємств або в 
період до одного року. 

Федак Л.М. робить висновок, що запаси – це ресурси (активи), ті що в даний 
момент не використовуються та є власністю підприємства перебуваючи на складах 
підприємств, на складах постачальників та на складах споживачів, або в інших 
призначених для цього місцях, утримуються для забезпечення діяльності: виробництва, 
продажу, перепродажу, а також використовуються для управління підприємством.  

Зарубіжні вчені  Нідлз Б.,  Андерсон Х., Колдуелл Д. зазначають, що первинною 
основою обліку матеріальних запасів є собівартість, яка в цілому визначається як 
сплачена ціна або видана компенсація при їх придбанні. До собівартості матеріальних 
запасів, на думку вчених, доцільно включати такі елементи як: суми рахунку–фактури, за 
вирахуванням наданих знижок; вартість фрахту, включаючи суму страхування в дорозі; 
відповідні податки і тарифи. "Інші витрати, пов’язані з придбанням, прийманням і 
зберіганням, в принципі також повинні включатись до собівартості матеріальних 
запасів", – вважають вчені. 

За собівартістю, яка дорівнює витратам на придбання ресурсів на момент їх 
одержання або використання у процесі виробництва, пропонують визначати вартість 
придбання Хендріксен Е.С. та Ван Бреда М.Ф. При цьому вона (собівартість) 
вимірюється чистою сумою грошових коштів, сплачених в минулому або майбутньому 
при придбанні товарів або ресурсів.  

Михалевич С.Г., Михалевич М.М. вказують, що вчені радянських часів  зазначають 
про те, що матеріальні цінності в обліку і в балансі необхідно відображати за їх 
фактичною собівартістю, яка складається з двох основних елементів – купівельної 
вартості і транспортно-заготівельних витрат. 

Відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" придбані виробничі запаси зараховуються на 
баланс підприємства за собівартістю, яка дорівнює первісній вартості їх придбання. При 
цьому первісною вартістю запасів є собівартість, яка складається з фактичних витрат на 
їх придбання, транспортно-заготівельних та інших витрат. В подальшому транспортно-
заготівельні витрати підлягають включенню до собівартості придбаних запасів за 
методами, зазначеними у П(С)БО 9 "Запаси". 

Проте зазначені методи, на думку Михалевич С.Г., Михалевич М.М.,  не в повній 
мірі відповідають вимогам обліку та внутрішньогосподарського контролю за 
формуванням первісної вартості запасів. Так, за методом прямого обліку транспортно-
заготівельні витрати підлягають включенню до собівартості запасів безпосередньо у 
момент їх виникнення. При цьому витрати розподіляються між видами придбаних 
запасів з подальшою калькуляцією кожної номенклатурної одиниці.  

За другим методом транспортно-заготівельні витрати загальною сумою 
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відображаються на окремому субрахунку обліку запасів. В подальшому такі витрати 
підлягають розподілу між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою 
запасів, що вибули. Проте недоліком цього методу є накопичення транспортно-
заготівельних витрат "котловим" способом, а не за групами матеріалів. 

Підсумовуючи Михалевич С.Г., Михалевич М.М. зазначають, що недосконалість 
методів обліку та розподілу транспортно-заготівельних витрат, визначених П(С)БО 9 
"Запаси", не сприяє чіткій організації обліку виробничих запасів та контролю за 
формуванням їх первісної вартості, а наявність різних підходів щодо складових витрат, 
які будуть формувати вартісну оцінку запасів свідчить про те, що дане питання є не до 
кінця вивченим, потребує додаткових досліджень з метою удосконалення. 

Ряд публікацій вітчизняних науковців і практиків, зокрема Левченко О.П., 
Михалевич С.Г., Михалевич  М.М. присвячені вивченню методів оцінки запасів при їх 
списанні. Сільськогосподарські підприємства можуть самостійно обирати методи оцінки 
запасів. Але при цьому основним критерієм при виборі того або іншого методу обліку, 
на думку  Левченко О.П., повинна бути економічна ефективність, оскільки від 
установлених методів обліку залежить не тільки об'єктивність і точність розкриття 
інформації у фінансовій звітності, а і величина чистого прибутку.  

Важливе значення для з'ясування сутності запасів як об'єктів обліку і аудиту має їх 
класифікація.  

Федак Л. М. основними класифікаційними ознаками, що можна виділити при поділі 
запасів вважає такі: цільове призначення, місце перебування (знаходження), час 
зберігання на підприємстві, період використання, мета формування, форма власності, 
структура. 

Існує класифікація запасів, що базується на 2-у класі рахунків бухгалтерського 
обліку. До низки авторів, що класифікують запаси відповідно до рахунків 
бухгалтерського обліку відносяться Кулаковська Л.П., Піча Ю.В., Нашкерська Г.В., 
Ткаченко Н.М. При цьому запаси поділяють на: сировину і основні матеріали, 
незавершене виробництво, готову продукцію, товари, малоцінні та швидкозношувані 
предмети. 

Отже, на підставі вивчення літературних джерел можна зробити висновок про 
наявність різних поглядів щодо сутності виробничих запасів та їх класифікації.  

 
 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДКЦІЇ 

 
В.М. ДІВОНЧУК, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ПАНКРАТОВА Л.А. 
 
Правильний підхід до побудови організації бухгалтерського обліку процесу 

виробництва продукції надасть можливість ефективно використовувати ресурси 
підприємства, а відтак і здійснювати економічний аналіз процесів та явищ, які негативно 
впливають на господарський процес діяльності підприємства. Тому для уточнення 
бухгалтерського трактування процесу виробництва необхідно дослідити економічні 
засади його функціонування.  

Процес виробництва як об’єкт бухгалтерського обліку тісно взаємопов’язаний із 
технологічним процесом. Технологічний процес виробництва продукції як фактор, що 
впливає на побудову бухгалтерського обліку затрат, В.В. Сопко класифікував за 
характером одержання продукту праці, технології, організації, а також за характером 
продукції. Проте з метою визначення кількісних, якісних та вартісних характеристик 
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виготовленої продукції технологічний процес необхідно розглядати, з точки зору 
технології, зокрема періодичний (характеризується чергуванням основних і допоміжних 
процесів із чітким розмежуванням їх за часом реалізації) та безперервний (не властиве 
чітко виражене чергування (у часі здійснення) робочого і допоміжного ходів, що 
періодично повторюються, залежно від результатів технологічного процесу), що надасть 
можливість здійснювати реєстрацію фактів господарського життя за переділами, фазами 
та за окремою господарською операцією. 

Досить цікавою є думка І.Я. Романової, яка вважає, що процес виробництва 
продукції формується із витрат, що є вартісним вираженням затрачених на виробництво 
ресурсів. На думку автора, такий підхід до його розуміння в економічному тлумаченні 
має бути базовим для визначення цього поняття в бухгалтерській термінології. 

Історично змінювались погляди на сутність витрат як економічної категорії, 
змінюються вони і досі. Адже, до недалекого минулого в Україні була чітко організована 
система обліку витрат, орієнтована на централізоване управління економікою з боку 
держави. За таких умов багато специфічної інформації про витрати конкретних 
підприємств не використовувалось, через це, навіть, прогресивні розробки науковців в 
царині управління підприємством та налагодження обліку витрат на практиці не 
знаходили застосування. 

Витрати, які мають вагоме місце в процесі формування виробничої собівартості 
продукції та встановленні ціни, відіграють центральне місце у дослідженнях напрямів 
підвищення прибутковості та рентабельності виробництва. Відсутність єдиного підходу 
до вибору методу обліку витрат не в повній мірі відповідає сучасним вимогам системи 
управління.  

У нормативних актах України наводиться тільки термін «витрати». Відповідно до 
П(С)БО під витратами розуміється зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 
активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за 
винятком зменшення капіталу за рахунок внесків власників). 

Слід відмітити, що багаточисельні поняття, які визначають витрати і затрати в 
економічній літературі та в практиці господарської діяльності використовуються як 
синоніми. Таке положення характерно і для загальної ситуації із собівартістю продукції. 
Хоча ці поняття  близькі, але не тотожні. Затрати співвідносяться з  процесом 
виробництва взагалі, незалежно від його завершеності та характеру зв’язку з продуктом, 
а собівартість – означає завершеність виробництва, виділяє ту частку затрат, яка 
відноситься до готової продукції. І справа не тільки в термінології, головне полягає в 
правильному розумінні економічного змісту термінів, і в тому, щоб не змішувати їх з 
іншими економічними категоріями. 

Під витратами на виробництво розуміється використання ресурсів виправдане 
умовами виробництва та спрямоване на виготовлення нового продукту праці. 

Бухгалтерське розуміння витрат відрізняється від їх економічного тлумачення. В 
ньому витрати – це загальноекономічна категорія, що характеризує використання різних 
субстанцій та сил природи в процесі господарювання. Під економічними витратами 
розуміють “витрати втрачених можливостей”, тобто суму коштів, яку можна одержати за 
більш вигідного використання ресурсів. 

Однак, протиставлення не має обґрунтувань, оскільки в обох випадках йдеться про 
витрати в їхньому економічному значенні: у першому – це витрати реальні, так би 
мовити “бухгалтерські”, що виникли в окремому періоді, у другому – це витрати бажані, 
що могли бути при певних умовах господарювання. 

Побудову та вдосконалення системи обліку та управління витратами на 
підприємствах пропонується здійснювати шляхом:  

- виділення основних понять і процедур, системи обліку витратами;  
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- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві;  
- формування моделі організації обліку витратами з урахуванням особливостей 

галузей та підприємств;  
- побудови інформаційної системи;  
- адаптації документообігу до обраної інформаційної системи;  
- розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму 

мотивації і стимулювання їх зниження. 
Дослідження діючої облікової практики свідчить про те, що недостатньо уваги, на 

превеликий жаль, поки що приділяється саме перегляду методології процесу 
виробництва в цілому, а також однієї з найважливіших облікової категорії – витрат 
виробництва зокрема.  

 
 

МЕТОДИКА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 
О.М. ЄВТУШЕНКО, студ. ІV курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент доцент ІВАНОВА Н.А. 
 
Однією з умов ефективного функціонування підприємств в сучасних умовах 

економіки є їх забезпеченість основними засобами, оскільки саме вони  є тією рушійною 
силою, за допомогою якої починає функціонувати сільськогосподарське підприємство, а 
в подальшому й розширює свою діяльність. 

Згідно П(с)БО № 7 «Основні засоби» основні засоби — матеріальні активи, які 
підприємство утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності або 
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він 
довший за рік). 

Сьогодні керівництво підприємств, а також їх ділові партнери прагнуть одержати 
надійну інформацію про стан і використання основних засобів підприємства, тому аудит 
основних засобів є досить актуальною темою, що постає перед нами. 

Аудит основних засобів –– складова загального аудиту фінансово-господарської 
діяльності господарюючих суб’єктів. 

Предметом аудиту основних засобів є господарські процеси та операції, пов’язані з 
придбанням, переміщенням і вибуттям основних засобів й інших необоротних активів, а 
також відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами. 

Аудитор, підписуючи договір на проведення аудиту та надання аудиторських 
послуг, скоординовує свою діяльність та майбутні дії, формуючи програму проведення 
аудиту основних засобів, яка включає такі реквізити: назву аудиторської фірми, що бере 
на себе зобов’язання у наданні якісних аудиторських послуг; найменування 
підприємства, що потребує аудиторських послуг; строки та термін проведення аудиту 
основних засобів тощо. 

Аудит основних засобів  розпочинають з перевірки їх фактичної наявності, а саме 
шляхом проведення  інвентаризації. Спеціально призначена інвентаризаційна комісія 
перевіряє основні засоби в натурі та відображає їх в інвентарних описах за вартістю. 
Аудитор досліджує попередні інвентаризаційні матеріали, виявляє, чи з усіма 
матеріально відповідальними особами укладено договори, чи всі основні засоби 
закріплені за ними. Результати виявлених відхилень (якщо такі є) разом із 
рекомендаціями аудитор формує в усній формі чи надсилає листа до керівництва 
суб’єкта господарювання, що  досліджується. 
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Розбіжності в документальному оформленні придбання та виготовлення основних 
засобів виявляють зіставленням сум, що наведені в інвентарних картках, та тих, які 
зазначені в описі інвентарних карток. Якщо розбіжності існують, варто з’ясувати 
причини та встановити винних осіб, а також надати конкретні рекомендації щодо 
поліпшення існуючого становища. 

Наступним етапом аудиту є перевірка правильності відображення в обліку руху 
основних засобів. 

Операції з надходження основних засобів досліджуються шляхом вивчення та 
порівняння первинних документів і бухгалтерських записів. При цьому звертається увага 
на правильність, своєчасність й повноту оприбуткування основних засобів. Одним із 
найважливіших аспектів аудиторської перевірки є перевірка правильності оцінки 
основних засобів при надходженні на підприємство. Згідно з П(с)БО 7 «Основні засоби» 
придбані (створені) основні засоби зараховуються на Баланс підприємства за первісною 
вартістю. Тому, важливим завданням аудитора є перевірка правильності формування 
первісної вартості основних засобів.  

Вибуття основних засобів відбувається шляхом їх реалізації, безкоштовної передачі 
у разі їх повного фізичного або морального зносу. Аудитор знайомиться з рішенням 
(дозволом) на вчинення підприємством відповідних дій. Після чого вивчаються акти 
приймання-передачі, акти на ліквідацію основних засобів. Перевіряється чи 
затверджений відповідний акт керівником підприємства та чи зроблена відмітка 
бухгалтерії про фіксацію вибуття інвентарного   об’єкту в інвентарній карточці. 

Наступним етапом аудиту є перевірка правильності нарахування зносу основних 
засобів. Для цього перевіряється відповідність застосованого методу нарахування 
амортизації основних засобів Наказу про облікову політику підприємства. Далі 
вибірково, перевіряється правильність нарахування амортизаційних відрахувань. 

На останньому етапі аудиту основних засобів перевіряється відповідність 
первинних документів синтетичним реєстрам обліку. Для цього звіряються дані 
інвентарних карток обліку основних засобів з даними меморіального ордеру № 9, 
Головної книги та фінансової звітності підприємства. Крім того проводиться зіставлення 
даних нарахованого зносу з відповідними регістрами бухгалтерського обліку. 

Отже, дотримання усіх наведених вище складових аудиторської перевірки дасть 
змогу аудитору охопити загальну картину обліку основних засобів на підприємстві та 
його організацію, і провести якісний аудит. 

 
 

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ 

 
С.І. ЖМУДЕНКО, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: д.е.н., професор МУДРАК Р.П. 
 
Вступ. Орієнтація суб’єкта господарської діяльності у ринковому середовищі, 

досягнення очікуваного успіху, можливість прийняти непросте рішення залежить від 
багатьох чинників. Насамперед – від пізнання цього середовища, уміння правильно його 
оцінити. Для підприємства життєво важливим є вчасно та правильно з’ясувати, які 
товари виробляти, які ціни на них встановлювати, по яких каналах реалізації їх збувати, 
які засоби стимулювання збуту використовувати в умовах жорсткої конкуренції. 
Допомогти в цьому може маркетинг. 

Маркетингова діяльність, як комплексна система організації виробництва та збуту, 
направлена на забезпечення і вдосконалення ефективного управління виробничо-
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господарською діяльністю на підприємстві в умовах сучасних економічних 
трансформацій. Вона пов’язана із організаційною, виробничою, планово-економічною, 
фінансово-обліковою, комерційно-збутовою діяльністю на підприємстві. 

Однією із серйозних проблем українських підприємств, особливо у сфері аграрного 
виробництва, є розбалансованість заходів при просуванні господарських інтересів на 
ринок. Часто якісний затребуваний ринком товар просувається до споживачів надто 
повільно через невірно вибрані або сформовані канали розподілу. Або ж нездатність 
організувати ефективний promotion є причиною недоотримання виробником потенційно 
можливої цінової премії. Дослідження показує, що в цілому цю проблему можна 
сформулювати, як розбалансованість маркетингових заходів підприємства тобто 
комплексу маркетингу. Отже, для забезпечення захисту свої ринкової частки та її 
поступового розширення, суб’єкти господарської діяльності в аграрній сфері повинні 
ретельно та зважено підійти до питання раціонального обґрунтування комплексу 
маркетингу. 

Методика досліджень. Основою дослідження є системний підхід до вивчення 
розвитку маркетингу аграрних формувань, застосування ними комплексу маркетингу у 
своїй господарській діяльності. У процесі дослідження використовувалися такі методи 
як аналіз і синтез, історичний, монографічний, дедукції, спостереження і порівняння. 

Результати досліджень. Для дослідження напрямів удосконалення механізму 
формування маркетингового комплексу аграрних підприємств необхідно визначити 
теоретичні, а потім і практичні аспекти даного процесу. Маркетингова діяльність будь-
якого підприємства включає аналітичну (передвиробничу) функцію; стратегічну 
функцію (STP-маркетинг – сегментування, виділення цільового ринку та 
позиціонування); комерційну (тактичну, операційну) функцію, що полягає у впливі на 
ринок і споживачів відповідно до результатів досліджень, а також контрольну функцію 
оцінки виробничо-комерційної діяльності підприємства на базі здійснення 
маркетингових заходів. Після виконання аналітичних заходів і функцій з вибору 
споживчої цільової групи необхідно приступити до розробки маркетингового посилання 
цільовій групі. Це посилання називають комплексом маркетингу, що являє собою 
«матеріальне» втілення вимог і уподобань покупців у конкретному товарі з 
обґрунтованою ціною, що продається в необхідному для цільової групи місці з 
використанням відповідних підрозділів і методів торгівлі, а також із застосуванням 
оригінальних для виділеної цільової групи методів стимулювання збуту даного товару. 
Комплекс (від латинського complexus – зв’язок, сполучення) – це сукупність, сполучення 
предметів, дій, явищ або властивостей, що складають єдине ціле [1]. За Ф. Котлером 
«комплекс маркетингу – набір змінних факторів маркетингу, що піддаються контролю, 
сукупність яких фірма використовує в прагненні викликати бажану відповідну реакцію з 
боку цільового ринку». Він називає також процес розробки комплексу маркетингу 
плануванням маркетингової програми [2, С. 287]. 

Як правило, об’єкти маркетингового аналізу ринку, споживачів, конкурентів, 
факторів маркетингового середовища маркетолог змінити не може. В ході маркетингової 
діяльності необхідно досліджувати елементи ринку, визначити рівень їхнього впливу на 
маркетингову діяльність підприємства та використовувати в практичній діяльності 
рекомендації проведеного аналізу. Стан же елементів (інструментів) комплексу 
маркетингу підприємства маркетолог має можливість змінювати для підвищення 
ефективності власної маркетингової діяльності. Він може розробити ефективні 
комплекси маркетингу на максимальній кількості ринків і цільових груп споживачів, 
може зациклитись на деяких, має змогу маніпулювати елементами комплексу 
маркетингу, розширюючи його дію та максимізуючи ефективність від маркетингової та 
виробничо-комерційної діяльності. Вважається, що термін «маркетинг-мікс» (комплекс 
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маркетингу) виник в 40-і роки ХХ сторіччя, увів його в оборот Дж. Каллітон, який 
припустив, що для здійснення маркетингових заходів на практиці доцільно скористатися 
чітким «рецептом», який обумовлює їхню ефективність [3]. Він визначив, що менеджери 
виробничих фірм застосовують у маркетингових програмах найрізноманітніші 
процедури та методики, що не залежать від профілю компанії, і зробив висновок, що 
успішний керівник фірми повинен не тільки додержуватися інструкцій, але й бути 
творчою натурою – «людиною, що змішує інгредієнти», складаючи маркетингову 
програму [4]. Метафора Дж. Каллітона не тільки припускає наявність широкого кола 
можливих складових і великої кількості комбінацій, але також і те, що різні сполучення 
приводять до різних результатів. 

Висновки. Ми вважаємо, що при розробці комплексу маркетингу будь-якого 
підприємства необхідно відштовхуватися від фундаментального його викладу, але при 
цьому враховувати і використовувати диференційований підхід до механізму його 
формування. Диференційований підхід пов’язаний з маркетинговими особливостями 
об’єкта прикладення маркетингових заходів, суб’єкта здійснення маркетингової 
діяльності, кон’юнктури та особливостей ринку функціонування й інших специфічних 
складових і обставин. Комплекс маркетингу як модель маркетингового впливу на 
споживчий ринок дисциплінує маркетолога й упорядковує маркетингову діяльність. Але 
мало мати комплекс маркетингу підприємства, необхідно використовувати в діях на 
ринку оптимальний комплекс маркетингу, реалізація якого максимізує прибуток від 
виробничо-комерційної діяльності конкретного підприємства. Оптимізацію комплексу 
маркетингу необхідно здійснювати із застосуванням вивіреного механізму його розробки 
за результатами дослідницьких маркетингових заходів, що обґрунтовують вибір 
конкретного комплексу маркетингу та його реалізацію на конкретному споживчому 
ринку. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
 
Я.В. ЗАБАШТА, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ШАЙКО О.Г. 
 
Аудит капітальних інвестицій – це процес збирання незалежним аудитором повної, 

правдивої та своєчасної інформації про капітальні інвестиції підприємства з метою 
оцінки її відповідності визначеній політиці та стратегії підприємства і надання 
компетентного висновку зацікавленим користувачам. 

Основною метою аудиту капітальних інвестицій є виявлення можливих резервів 
ефективнішого використання інвестиційних ресурсів, розробка заходів щодо 
покращення прибутковості об’єктів основних засобів в які здійснюються капітальні 
інвестиції. 

Завданням аудиту капітальних інвестицій є  дослідження правильності складання 
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фінансової звітності на підставі відповідних рахунків обліку. 
При аудиті капітальних інвестицій наводяться відповіді на наступні питання: 
склад і структура капітальних інвестицій; 
перевірка капітальних вкладень і введення об’єктів та виробничих потужностей у 

дію; 
перевірка витрат на придбання об’єктів основних засобів; 
перевірка будівельно-монтажних і ремонтних робіт; 
перевірка витрат по формуванню основного стада. 
Об’єктами аудиту капітальних інвестицій є витрати на придбання основних засобів 

та об’єктів необоротних матеріальних активів, знов створювані основні засоби, цільові 
вкладення в основні засоби, витрати на капітальне будівництво, введення в дію об’єктів і 
виробничих потужностей, бухгалтерський облік і звітність по капітальним інвестиціям. 

Особливістю методичних прийомів аудиту, узагальнення і реалізації його 
результатів полягає у вживанні таких організаційних прийомів як: 

- інвентаризація;  
- контрольні виміри; 
- технологічний контроль; 
- експертизи різних видів; 
- і ін. методів для дослідження якості об'єктів капітальних робіт, відповідності їх 

затвердженої проектно-кошторисної документації.  
Джерелами інформації аудиту капітальних інвестицій є: 
1. Наказ про облікову політику підприємства. 
2. Первинні документи з обліку капітальних інвестицій: (Акти приймання-передачі, 

Накладні внутрішнього переміщення, Акти виконання підрядних робіт і т.д). 
3. Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських 

операцій з обліку капітальних інвестицій (Оборотно-сальдова відомість по рахунку 15 
«Капітальні інвестиції» і Картка рахунку 15 «Капітальні інвестиції»). 

4. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, 
що узагальнює результати контролю. 

5. Головна книга. 
6. Звітність. 
Усі результати здійснених аудиторських процедур знаходять відображення в 

робочих документах аудитора.  
Робочі документи аудитора — це записи, зроблені ним під час планування, 

підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, також документальна 
інформація, отримана в процесі аудиту від третіх осіб, підприємства-клієнта, або усні 
відомості, задокументовані аудитором за допомогою тестування. Склад та кількість 
аудиторських документів визначаються аудитором у кожному конкретному випадку. 
Сукупність робочих документів, складених аудитором до початку і в процесі перевірки, 
уявляє собою аудиторське досьє (папку), що має свій номер, відмітки про дати початку 
та закінчення перевірки. Після завершення оцінки окремих напрямків аудиторської 
перевірки та узагальнення отриманих результатів на останній стадії аудиту, аудитор 
складає звіт про аудиторську перевірку, що містить висновок аудитора. Результати 
аудиту оформлюються у вигляді аудиторського висновку, який повинен містити в собі 
чітке і ясне уявлення аудитора про перевірену фінансову звітність. Складання 
аудиторського висновку регламентується МСА 700 «Аудиторський висновок». Метою 
складання аудиторського висновку є надання висновку аудитором (аудиторською 
фірмою) про повноту, достовірність і неупередженість інформації щодо статутного 
капіталу, що розкривається у звітності господарюючого суб’єкта.  

Складання аудиторського висновку є одним із найбільш відповідальних моментів 
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аудиту, оскільки аудитор підводить підсумки виконаних аудиторських процедур, 
узагальнює виявлені помилки, визначає їхній сукупний вплив на фінансову звітність і 
висловлює думку про її достовірність, повноту відповідності діючому законодавству. 
Аудиторський висновок складається у вільній формі, але обов’язково в ньому мають 
бути наступні розділи: заголовок аудиторського висновку, адресат, вступ, масштаб 
перевірки, висновок аудитора про перевірену фінансову звітність, дата аудиторського 
висновку, адреса аудитора (аудиторської фірми), підпис аудиторського висновку, адреса 
аудиторської фірми.  

Таким чином здійснення аудиту капітальних інвестицій є важливим, оскільки саме 
він спрямований на перевірку відповідності класифікації та оцінки капітальних 
інвестицій підприємства, встановлення  доцільності і законності операцій з ремонту і 
віднесення цих витрат на капітальні інвестиції. Саме завдяки аудиту капітальних 
інвестицій здійснюється перевірка правильності формування первісної вартості 
основних засобів, що є основним завданням аудиту капітальних інвестицій, а також 
достовірності відображення залишків капітальних інвестицій у звітності підприємства. 

 
 

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ, МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І 
РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ В С.-Г. ПІДПРИЄМСТВІ «БРИГАДА ПЛЮС» 
 
А.С. ЗАГРЕБЕЛЬНА, студ. ІV курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: професор СЕМЕНДА Д.К. 
 
Актуальність теми полягає у розумінні прибутку, як фінансового показника 

підприємств, його сутності, формуванні та розподілу; поняття основного показника, 
яким є прибуток. В ринковій економіці метою кожного підприємства є прибуток. 

Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-
грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші 
визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за 
індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії: доходи від капіталу, 
землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов'язковою 
винагородою для одержувача за надані ним послуги у народному господарстві. 

Це добре розуміли ще засновники класичної школи А. Сміт, Дж. Ст. Мілль, які 
брали до уваги історичний і юридичний факт володіння тим чи іншим капітальним 
майном, землею або капіталом (засобами виробництва, матеріалами, коштами) як основу 
вирішення питання про походження прибутку. Спочатку у політичній економіці, а потім 
і у фінансовій науці усі джерела доходів поділялися на фундирувані й не фундирувані, 
тобто пов'язані й не пов'язані з капітальним майном, отже і розподіл доходів 
здійснювався за двома категоріями: доходи від капітального майна взагалі і доходи від 
праці, що не пов'язані з володінням капіталом. Дохід від капітального майна, у свою 
чергу, об'єднував земельну ренту і дохід від капіталу.  

Прибуток — це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх 
витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. 

Прибуток —  узагальнюючий  показник фінансових  результатів господарської 
діяльності; визначається як різниця між виторгом від господарської діяльності і сумою 
витрат на цю діяльність. 

Прибуток підприємства — це перевищення доходів від його діяльності над  сумою  
видатків;  він являє собою єдину форму його власних нагромаджень. 

Досліджуючи показники ефективності, ми взяли за приклад сільськогосподарське 
підприємство ПП «Бригада Плюс»,  яке знаходиться в селі Безпечна Жашківського 
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району Черкаської області. Село Безпечна знаходиться за 25км від районного центру м. 
Жашків. Знаходиться в економічно вигідному положенні області, підприємство 
оснащене всіма необхідними засобами виробництва для функціонування. Підприємство 
забезпечене ґрунтами, які мають високу природну родючість. Тому ПП «Бригада Плюс» 
не потребує великих капіталовкладень, в земельні ресурси і одержує непогані врожаї 
основної сільськогосподарської продукції. Підприємство спеціалізується на 
вирощування зернових (озима пшениця,  ячмінь ярий та озимий,  гречка,  кукурудза на 
зерно) та технічних  культурах, зокрема (цукровий буряк, соняшник, соя, ріпак). 

Розглянемо та проаналізуємо динаміку прибутку від реалізації продукції ПП 
«Бригада Плюс» наведені дані в таблиці 1 , а саме суми прибутків на 1ц і рівень 
рентабельності виробництва окремих культур на підприємстві.  

Таблиця 1 
Динаміка прибутковості та збитковості від реалізації основних 
сільськогосподарських культур в ПП «Бригада Плюс» 

Вихідні дані Рентабельність 

Продукція Фактична ціна 
реалізації 
1ц,грн. 

Повна 
собівартість 

1ц 
реалізованої 
продукції 

Прибуток 
на 1ц, грн. 

Рентабельність 
(+), збитковість (-

), % 

2010р. 
Зернові і 
зернобобові в т.ч.: 122,14 127,14 -5 -3,9 

озима пшениця 41, 11 127,14 -86,03 -67,66 
ячмінь ярий 96,92 23,10 73,82 319,6 
Гречка 1380 1320 60 4,5 
Цукровий буряк 22,73 17,05 5,68 33,3 

2011р. 
Зернові і 
зернобобові в т.ч.: 74,2 56,5 17,7 31,3 

озима пшениця 95,79 84,21 11,58 13,75 
ячмінь ярий 73,33 46,67 26,66 57,13 
кукурудза на зерно 65 45 20 44,4 
Соняшник 90 80 10 0,13 
Цукровий буряк 14,2 13,3 0,9 6,8 

2012р. 
Зернові і 
зернобобові в т.ч.: 103,3 93,1 10,2 10,9 

озима пшениця 233,67 86,12 147,55 171,33 
ячмінь ярий 150,03 123,63 26,4 21,35 
кукурудза на зерно 66,36 77,22 -10,86 -14,06 
Соняшник 348,3 320,6 27,7 8,6 

 
Проаналізувавши таблицю 1, ми  бачимо такі  результати господарювання. Що  такі 

культури як зернові в  2010році мали збиток 5грн. на ц, озима пшениця 86,03грн. на ц, а 
порівнюючи 2012 році кукурудза мала збиток 10грн. на ц.  відповідні дані культури 
принесли збиток. Це говорить про те, що підприємство не впроваджує інтенсивні 
технології вирощування основних зернових культур. Тобто висіває насіння низьких 
репродукцій не вносить мінеральні добрива, розтягує строки збирання. В результаті 
приводить до низької урожайності. Тому і собівартість по озимій пшениці 2011році і по 
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кукурудзі 2012року вища ніж ціна реалізації. Технічні культури, цукровий буряк, 
соняшник, прибуткові. Соняшник дав прибуток 27,7грн. за ц, а в 2011році 10грн. за ц.  

Враховуючи те, що це фермерське господарство, яке має в своєму розпорядженні 
біля 200га ріллі, могло б набагато краще господарювати і одержувати набагато більший 
прибуток від усіх сільськогосподарських культур, виробництвом яких він займається.  

Отже, за результатами аналізу можна оцінити кількість прибутку та можливі шляхи 
його збільшення. Для цього необхідно за рахунок інвестицій, збільшення обсяги 
виробництва продукції на основі поліпшення її якості.  

Підвищення урожайності сільськогосподарських культур за рахунок дотримання 
інтенсивних технологій. Висівати елітні насіння зернових або першої продукції. 
Соняшника кращі сорти та гібриди які мають біологічний потенціал, урожайність до 
50ц/га. Підвищувати якість продукції пшениці і продавати 2 і 3 кращі класи.  

На січень 2014року озима пшениця 2 класу, коштувала 2200 – 2300грн. 1 тону. 3 
клас 1600 – 1700грн. та 5клас 1500грн. за тону.  
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ 
СОНЯШНИКУ У ДП „РОДНИКІВКА” УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 
О. ЗАПОРОЖЕЦЬ, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ЖАРУН  О.В. 
 
Вимірювальну систему економічної ефективності сільськогосподарського 

виробництва доцільно будувати таким чином, щоб вона була здатна повністю 
розкривати дві взаємопов’язані і взаємодіючі результативні сторони діяльності аграрних 
підприємств – раціональність використання ними землі через показники загального 
ефекту, приведені до одиниці площі сільськогосподарських угідь, і економічність 
виробництва, показники якої розкривали б, якою ціною одержано цей ефект.  

Виробництво та переробка олійної сировини відносяться до провідних галузей 
світового агропромислового виробництва. Насіння соняшнику та продукти його 
переробки - найбільш привабливі продукти на аграрно-продовольчому ринку, попит на 
які постійно зростає. В Україні вони є традиційними видами продукції. Розглянемо місце 
виробництва соняшнику в діяльності ДП «Родниківка» на прикладі табл.1. 

Проаналізувавши дані таблиці 1. можна зробити висновок, що соняшник є  
ефективною культурою для виробництва і посідає значне місце  у прибутку 
підприємства 48,4% від загального прибутку в рослинництві. А рівень рентабельності 
соняшнику є одним із найвищих – 184,8 % у 2012р., що на 31,8 в.п. вище показника 
2010р. 

  Економічна ефективність – це таке співвідношення між ресурсами і результатами 
виробництва, за якого отримують вартісні показники ефективності виробництва. 
Вимірювальну систему економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 
доцільно будувати таким чином, щоб вона була здатна повністю розкривати дві 
взаємопов’язані і взаємодіючі результативні сторони діяльності аграрних підприємств – 
раціональність використання ними землі через показники загального ефекту, приведені 
до одиниці площі сільськогосподарських угідь, і економічність виробництва, показники 
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якої розкривали б, якою ціною одержано цей ефект.  
Таблиця 1 

Місце і значення виробництва насіння соняшнику в ДП «Родниківка» у галузі 
рослинництва 

Показник 2010р. 2011р. 2012р. 2012р.у % 
до 2010р. 

Виручка від реалізації продукції 
рослинництва,  тис. грн. 2860 3628 5841 204,2 

в т.ч. соняшнику 1174 826 1840 156,8 
Повна собівартість продукції 
рослинництва, тис. грн. 1893 1935 3378 178,4 

в т.ч. соняшнику 464 285 646 139,2 
Прибуток від реалізації продукції 
рослинництва, тис.грн 

967 1693 2463 254,7 

в т.ч. соняшнику 710 541 1194 168,1 
Рівень рентабельності галузі 
рослинництва, % 

51,1 87,5 73,0 21,9 в.п. 

в т.ч. соняшнику 153,0 189,8 184,8 31,8 в.п. 
            
Економічну ефективність виробництва насіння соняшнику розглянемо в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Економічна ефективність виробництва насіння соняшнику у  ДП «Родниківка» 

Показники 2010р. 2011р. 2012р. 2012р. у % до 
2010р. 

Урожайність, ц/га 19,2 16,8 29,2 152,1 
Валовий збір, ц 4814 4196 4380 91 
Реалізовано насіння соняшника, ц 4476 2546 5183 115,8 
Повна собівартість 1ц, грн 103,7 111,9 124,6 120,1 
Виробнича собівартість 1ц, грн 81,4 90,6 101,4 124,6 
Ціна реалізації 1 ц, грн 262,3 324 355 135,3 
Прибуток на 1 ц, грн 160 210 230 143,75 
Прибуток на 1 га, грн 2840 2160 7960 280,3 
Рівень рентабельності, % 153,0 189,8 184,8 31,8в.п. 
Рівень товарної продукції,% 77,4 61,1 88,1 10,7в.п. 

 
Аналізуючи дану таблицю, можна зробити наступні висновки. За рахунок 

скорочення площі посіву соняшника в 2012 році на 100 га валовий збір зменшився на 434 
ц (9%), але повна собівартість 1ц соняшнику збільшилась на 20,1%. Це в свою чергу 
призвело до збільшення рівня  ціни реалізації 1ц соняшника на 35,3% Як наслідок 
прибуток на 1ц реалізованого соняшника збільшився на 70грн., тобто на 43,75%. Сума 
прибутку на 1 га посіву збільшилась на 180,3%.  В цілому рівень ефективності 
виробництва насіння соняшнику склав 184,8% рівня рентабельності у 2012р. Порівняно 
із 2010р. він збільшився на 31,8 в.п. 

Підводячи підсумок можна сказати, що ДП «Родниківка» має усі можливості для 
кращого забезпечення потреб населення в рослинній олії, а тваринництва – у білкових 
кормах. Для цього слід збільшувати виробництво насіння соняшника за одночасного 
зниження їх витрат, що можливо завдяки: зростанню урожайності культури замість 
розширення посівних площ; скороченню втрат насіння соняшника на стадіях збирання, 
заготівлі та переробки; широкому застосуванню індустріальної технології виробництва 
соняшнику, що дасть змогу збільшити урожайність на 3-4 ц. на 1 га (при цьому прямі 
затрати праці знижуються на 30-50%, виробнича собівартість – на 10-15%. А 
рентабельність виробництва на 25-30 пунктів вище, ніж за традиційної технології); 
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застосуванню прогресивних форм господарювання; організації та оплати праці; 
раціональному використанню матеріальних засобів.   

У системі заходів зростання економічної ефективності сільськогосподарського 
виробництва чільне місце займає підвищення якості продукції. Поліпшення якості сіль-
ськогосподарської продукції має велике економічне і соціальне значення, воно 
рівнозначне збільшенню виробництва продукції. Підвищення ефективності виробництва 
і досягнення більш високих кінцевих результатів нерозривно пов'язані з проблемою 
якості, розв'язання якої вимагає вдосконалення технології виробництва сільсько-
господарської продукції і збільшення потужностей для її переробки і зберігання. За 
рахунок використання резервів поліпшення якості та збереження виробленої продукції 
можна на 20—30 % підвищити рівень її споживання, що сприятиме більш повному 
задоволенню потреб населення в продуктах харчування [2]. 

Вагомим джерелом підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 
є раціональне використання трудових ресурсів і зростання продуктивності праці на 
основі застосування прогресивних форм її організації та відповідних методів 
матеріального і морального заохочення працівників у досягненні високих кінцевих 
результатів. У зв'язку з цим очевидна необхідність всіх господарств та їх виробничих 
підрозділів на господарський розрахунок, самофінансування і самоуправління. В 
сучасних умовах лише наукова організація виробництва і праці в змозі створити умови 
для високоефективного використання трудових ресурсів і всіх елементів 
сільськогосподарського виробництва [3]. 
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Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами всіх форм 

власності та галузей економіки використовують виробничі запаси, які є найбільш 
важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у 
складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер 
діяльності. Виробничі запаси є складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які 
формують економічні (виробничі) ресурси [1]. 

Від того, наскільки оптимально буде вирішено питання із закупівлею і доставкою 
матеріалів, залежать не лише фінансові результати діяльності підприємства, але і сама 
можливість його існування. Тому аналітична інформація про склад, кількість, вартість, 
рух матеріалів, використовуваних у виробництві, життєво необхідна будь-якому 
підприємству не лише для цілей оперативного обліку але і для прийняття своєчасних 
управлінських рішень, планування бюджету, забезпечення контролю за рухом і 
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збереженням матеріальних ресурсів. Крім того, помилки у формуванні вартості заготівлі 
матеріалів приводять до відхилень фактичної собівартості списання матеріалів у 
виробництво і неправильного формування собівартості продукції. 

Бухгалтерський і оперативний облік товарно-матеріальних цінностей один з 
найскладніших ділянок, оскільки повинен відповідати і всім потребам підприємства, і 
своєчасним нормативним і методологічним вимогам.  Працюючи в умовах ринку і 
конкуренції, власник вимушений постійно аналізувати вигідність придбання і 
виробництва різних видів засобів, порівнювати витрати, викликані не економним 
використанням ресурсів і потенційний прибуток від їх ефективного використання.  
Бухгалтерський облік не лише відображає господарську діяльність, але і впливає на неї. 
Він дає важливу інформацію, що дозволяє контролювати збереження матеріальних 
ресурсів, правильне їх використання і виявлення додаткових резервів зниження 
собівартості.   

На рахунку 20 "Виробничих запасів" ведеться облік наявності і руху, що належать 
підприємству запасів сировини і матеріалів, купувальних напівфабрикатів і 
комплектуючих виробів (у тому числі сировини і матеріалів, що знаходяться в дорозі і в 
переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського 
призначення, палива, тари і тарних матеріалів, а також відходів основного виробництва.  
Порядок ведення аналітичного обліку сировини і матеріалів, купувальних 
напівфабрикатів, палива і так далі Інструкцією не визначений. Проте вказується, що 
аналітичний облік запасних частин здійснюється по місцях зберігання і однорідних 
групах (механічна група, електрична група і т. д.). Аналітичний облік машин, 
устаткування, двигунів, вузлів і агрегатів обмінного фонду здійснюється по групах: 
придатні до експлуатації (нові і відновлені); що підлягають відновленню (на складі) або 
що знаходяться в ремонті. Таким чином, бухгалтери підприємств відповідно до 
Інструкції повинні самостійно вирішувати, як організувати аналітичний облік 
виробничих запасів (окрім запасних частин) залежно від конкретних умов діяльності 
підприємства і ведення бухгалтерського обліку. Способи відображення в синтетичному і 
аналітичному обліку фактичної собівартості запасів (первинній, балансовій їх вартості), 
призначених для виробництва продукції (робіт, послуг), давно відпрацьовані теоретично 
і практично. Завдання головного бухгалтера (бухгалтера) виробничого підприємства - 
вибрати такий спосіб організації обліку запасів, який в найбільшій мірі відповідає 
умовам його діяльності. Всі ці проблеми обліку і зумовлюють актуальність вибраної 
теми  

Різноманіття форм власності в період ринкової економіки, розширення прав 
підприємств у керуванні економікою, галузеві особливості виробництва вимагають 
альтернативних, а часом і різноманітних підходів при рішенні конкретних питань 
методики й техніки ведення обліку виробничих запасів. Тому для вирішення проблем 
обліку виробничих запасів, а також оптимізації роботи бухгалтера необхідно 
автоматизувати облік, який може бути реалізован за допомогою таких прикладних 
пакетів, як ««Парус», «Акцент», «1С: підприємство» та ін.  

Основним способом відображення операцій в обліку виробничих запасів в системі 
«1С: Підприємство», є введення документів програми, що відповідають первинним 
бухгалтерським документам. 

Для автоматизації обліку в Україні найбільше розповсюдження отримала програма 
1С:Підприємство а саме її версія 7.7 Це універсальна програма масового призначення 
для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, що включає підготовку 
обов'язкової (регламентованою) звітності. Методика бухгалтерського обліку забезпечує 
одночасну реєстрацію кожного запису господарської операції як по рахунках 
бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного і 
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валютного обліку. 
Все ширшого розповсюдження набуває наступна версія програми - 1C:Бухгалтерія 

8.2. Вона забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою 
підприємства, якщо до її повноважень повністю входить облік на підприємстві, включно 
з випискою первинних документів, обліком продажів і т.д. Крім того, інформацію про 
окремі види діяльності, торгові і виробничі операції, можуть вводити співробітники 
суміжних служб підприємства, що не є бухгалтерами. У останньому випадку за 
бухгалтерською службою залишається методичне керівництво і контроль за 
настройками інформаційної бази, що забезпечують автоматичне віддзеркалення 
документів в бухгалтерському і податковому обліку. Дане прикладне рішення також 
можна використовувати тільки для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а 
завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати 
спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. 

1C:Бухгалтерія 8.2 є сукупністю платформи 1С:Підприємство 8 і конфігурації 
"Бухгалтерія підприємства для України". У 1C:Бухгалтерії 8.2 закладена можливість 
сумісного використання з прикладними рішеннями "Управління торгівлею" і "Зарплата і 
Управління Персоналом", також створеними на платформі "1С:Підприємство 8.0". 

1C:Бухгалтерія 8.2 містить засоби для перенесення даних з "1С:Бухгалтерії 7.7", а 
також з конфігурації "Спрощена система оподаткування" системи програм 
"1С:Підприємство 8.2". 

В порівнянні з "1С:Бухгалтерією 7.7" "вісімка" має ряд переваг: 
1. Реалізована можливість ведення обліку декількох організацій в єдиній 

інформаційній базі. Організації можуть використовувати загальні списки товарів, статей 
витрат, контрагентів і т.д. 

2. Поява в "1С:Бухгалтерії 8.2" партіонного обліку розширює область застосування 
типового рішення. Крім способу оцінки матеріально-виробничих запасів за середньою 
собівартістю, стає можливим застосування і таких способів, як ФІФО і ЛІФО, незалежно 
для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації. 

3. Реалізований опціональний аналітичний облік по місцях зберігання: кількісний і 
кількісно-сумовий. 

4. Реалізована можливість обліку товарів в роздрібній торгівлі за продажними 
цінами. 

5. У 1С:Бухгалтерії 8.2 підтримується облік діяльності індивідуальних підприємців, 
що застосовують спрощену систему оподаткування. 

6. У новій версії 1С:Бухгалтерії 8.2 розширені можливості настройки типових 
операцій - засоби групового введення часто використовуваних бухгалтерських проводок. 

7. Сучасний ергономічний інтерфейс 1С:бухгалтерії 8.2 робить доступними сервісні 
можливості 1С:Підприємства 8 навіть для невеликих організацій. 

В програмі 1С:бухгалтерії 8 підтримуються наступні способи оцінки матеріально-
виробничих запасів при їх вибутті: за середньою собівартістю; за собівартістю перших за 
часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО). 

По складах може вестися кількісно-сумовий облік і облік по партіях. Складський 
облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності. Автоматизований облік 
операцій надходження і реалізації товарів і послуг. Для роздрібної торгівлі 
підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і неавтоматизованими 
торговими точками. Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, 
узятих на комісію, так і переданих для подальшої реалізації. 

Враховуючи динаміку розвитку восьмого покоління системи програм 
1С:Підприємство та їх можливостей в обліку запасів можна зробити висновок, що під 
час автоматизації обліку запасів програма 1C:Бухгалтерія 8.2 повинна стати стандартом 
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автоматизації, що забезпечує потреби підприємств різних розмірів. 
 
 
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ОЛІЙНИХ 

КУЛЬТУР У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
С.М. КОВАЛЬОВА, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент  КОРОТЄЄВ М.А. 
 
 
Проблема підвищення економічної ефективності виробництва олійних культур 

зумовлена  потребою  вирішення  питання  щодо забезпечення продовольчої безпеки 
країни, зростання дохідності сільськогосподарських товаровиробників,  підвищення  
рівня  конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішніх 
ринках. Тому актуальною  сьогодні  є  проблема  подальшого підвищення  рівня  
економічної  ефективності цієї галузі як визначального фактора економічного й 
соціального розвитку суспільства.  

Виробництво олійних  культур  займає  одну  із  лідируючих  позицій  в  структурі 
виробництва  продукції  рослинництва  та  й  загалом  всього  сільськогосподарського 
виробництва  України.  В  структурі  валової  продукції  сільського  господарства  на  
дані культури  в  середньому  припадає  до  35%  від  загального  обсягу  виробництва  у  
всіх категоріях господарств.  

 За обсягами виробництва продукції олійних культур Україна посідає одне з 
провідних місць у світі. Ефективне виробництво продукції олійних культур має важливе 
значення для гарантування продовольчої та енергетичної безпеки країни, а також є 
однією з головних складових стратегії економічного розвитку аграрного виробництва. 
Продукцію олійних культур споживають, як цінний продукт харчування, а також 
широко використовують у харчовій, текстильній, лакофарбовій, парфумерній та інших 
галузях промисловості. Олійні культури та продукти їхньої переробки – цінний корм для 
сільськогосподарських тварин, що містить багато білка й сприяє значному підвищенню 
їх продуктивності. 

В  зв’язку  з  постійним  зростанням  світового  попиту  на  олійні  культури 
виробництво соняшнику в Україні розглядають як стабільну прибуткову галузь 
сільськогосподарського  виробництва.  Соняшник  як  високоенергетична продовольча  
культура  відіграє  провідну  роль  у  виробництві  продуктів харчування та кормів 
(табл.1).  

Основними олійними культурами у сільськогосподарських підприємствах 
Кіровоградського району Кіровоградської області є соняшник, соя та ріпак.  Зібрана 
площа соняшнику за досліджуваний період збільшилася із 13698,4 га до 15670 га, або на 
14,4 %. Поряд із соняшником впродовж  досліджуваного періоду нарощується 
виробництво сої, насіння якої в останні роки характеризується значним попитом на 
ринку і має високу ціну реалізації. Площа посіву даної культури збільшилась із 2291,6 га 
у 2008 р. до 5884 га у 2012р., або майже у 2,6 рази. Важливою олійною культурою, 
вирощування якої в останнє десятиріччя набуло значного поширення в Україні є ріпак. 

Однак через вибагливість даної культури до природно-кліматичних умов та 
недостатню обізнаність із технологією, її вирощування не набуло суттєвого розвитку у 
більшості сільськогосподарських підприємств району, тому площа посіву ріпаку за 
аналізований період скоротилась із 7968 га у 2008 р. до 961 га у 2012 р.  

Урожайність насіння олійних культур впродовж періоду досліджень суттєво 
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варіювала залежно від погодно-кліматичних  та інших умов. Збільшення посівної площі 
продукції соняшника і сої, та переважно позитивна динаміка її урожайності обумовила 
зростання обсягів валового виробництва насіння соняшника у 2012 р. порівняно із 2008 
р. на 22,7%, а виробництво продукція сої у 2012 р. порівняно із 2008 р. на 7,2% та ріпака 
зменшилося відповідно на 27,0%. 

Таблиця 1 
Динаміка площі, урожайності та валового збору олійних культур у 

сільськогосподарських підприємствах Кіровоградського району 

Культура 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2012 р у % 
до 2008 р 

Зібрана площа, га 
Соняшник 13698,4 18152,52 11634,64 16392 15670 114,4 
Соя 2291,6 7561,72 11585,19 5988 5884 256,8 
Ріпак 7968 3963,5 4106 1372 961 12,1 

Урожайність, ц/га 
Соняшник 18,9 19,8 18,2 22,5 23,2 122,7 
Соя 9,7 16,1 11,7 20,8 10,4 107,2 
Ріпак 24,8 19,4 15,4 22,3 18,1 73 

Валовий збір, ц 
Соняшник 258809 358788,11 211547,0 369405 364324 140,8 
Соя 22172 122008 135524,0 124368 61332 276,6 
Ріпак 198063 77002 63181 30656 17386 8,8 

 
Насіння олійних культур є одним з найбільш привабливих видів продукції на 

аграрно-продовольчому ринку, попит на яку необмежений і  випереджає пропозицію, що 
відповідно забезпечує високий рівень цін на дану продукцію. Це дозволяє 
сільськогосподарським товаровиробникам гарантовано одержувати високі прибутки 
(табл.2). 

З-поміж олійних культур, що вирощувались у 2012р. сільськогосподарськими 
підприємствами Кіровоградського району найбільший прибуток на 1 га забезпечив 
соняшник - 4253,68грн., при рівні рентабельності 83,6%. Продукція інших олійних 
культур також була високодохідною. Виробництво сої та ріпаку принесло аграріям 
відповідно 2102,84 грн. та 2830,59 грн. прибутку з 1 га, а рентабельність даних культур 
склала відповідно 81,5% та 72,2%. 

Таблиця 2 
Економічна ефективність виробництва продукції олійних культур у 

сільськогосподарських підприємствах Кіровоградського району, 2012р. 
Показник Соняшник Соя Ріпак 
Урожайність, ц/га 23,2 10,4 18,1 
Рівень товарності, % 111,1 131,3 99,6 
Виробничі витрати на 1 га, грн 4732,10 2804,42 3611,34 
Виробнича собівартість 1ц, грн 203,53 269,05 199,61 
Повна собівартість 1 ц, грн 197,08 188,4 217,49 
Ціна реалізації 1 ц, грн 361,78 342,04 374,64 
Прибуток на 1ц, грн 164,69 153,64 157,15 
Прибуток на 1га, грн 4253,68 2102,84 2830,59 
Рівень рентабельності, % 83,6 81,5 72,2 
 
Високий рівень дохідності продукції олійних культур, стабільно зростаючий попит 

на внутрішньому та зовнішніх ринках стимулює аграрних товаровиробників нарощувати 
обсяги їх виробництва. В сучасних умовах продукція олійних культур для 
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сільськогосподарських підприємств Кіровоградського району є одним із небагатьох 
вагомих джерел формування прибутку, що дозволяє забезпечити ефективну діяльність. 
Однак, в умовах низької платоспроможності сільськогосподарські підприємства 
вимушено нарощують виробництво олійних культур переважно на екстенсивній основі. 
Тому, стратегічними напрямами підвищення рівня ефективності та 
конкурентоспроможності виробництва насіння соняшнику, ріпаку та сої має виступати 
впровадження інтенсивних та інноваційних технологій, удосконалення організаційно-
економічних відносин між суб’єктами оліє-жирового під комплексу. 

 
 
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ 

БУРЯКІВ В ТОВ «УСТЯ» БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
В.Ф. КОРОЛЬ, студ. ІV курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник:  к.е.н., доцент СОКОЛЮК С.Ю.  
 
За період формування ринкової економіки в Україні відбулися докорінні зміни 

соціально-економічної бази суспільного виробництва. Насамперед, це стосується 
земельних відносин, форм господарювання, відносин власності на основні засоби 
виробництва в сільському господарстві тощо. На сучасному етапі реформування 
аграрного сектору економіки держави важливим є пошук шляхів ефективного 
функціонування продовольчого ринку, який, в першу чергу, визначає рівень 
забезпеченості населення продуктами харчування. Серед сукупності продовольчих 
ринків одним із найбільш важливих для України є ринок цукрових буряків, який до 
середини 90-х років минулого століття займав стійкі позиції щодо обсягів виробництва 
на світовому ринку цукросировини.  

Концептуальні основи розвитку галузі економіки в ринкових умовах висвітлені 
наукових працях О.С. Багатеренка, П.П. Борщевського, В.С. Бондара, О.С. Зайц, Є.В. 
Імаса, Ю.С. Коваленка, М.Ю. Коденської, В.І. Пиркіна, О.М. Шпичака та інших 
дослідників, які запропонували теоретико-методологічні принципи переходу в 
централізованої планової економіки до ринкової, організації виробництва і реалізації 
продукції. Проте ряд актуальних питань, як організаційно-правових, так і структурно-
організаційних, нині залишаються ще не вирішеними. 

Однією з причин зниження виробництва цукрових буряків, зменшення валового 
збору їх і збільшення втрат є вкрай застаріла матеріально-технічна база, її основу 
становлять старі, технічно спрацьовані заводи, які потребують повного технічного 
переоснащення. А також невідповідність ціни реалізації цукрових буряків та цукру, а 
звідси і відсутність державного контролю і підтримки виробників цукрових буряків. 

Економічна ефективність виробництва цукрових буряків характеризується такими  
показниками як урожайність, трудомісткість продукції, її товарність та виробнича 
собівартість вирощеної та реалізованої продукції, прибутком та рівнем рентабельності. 
Розглянемо показники економічної ефективності виробництва цукрових буряків у ТОВ  
«Устя»  Бершадського району. 

Проаналізувавши дані таблиці 1 можемо зробити висновок, що показники 
ефективності виробництва цукрових буряків у ТОВ «Устя»   в 2012 році набагато 
покращились порівняно з 2008 роком та порівняно з іншими роками. Але, рівень 
рентабельності у 2012 році знизився порівняно з 2008 роком на 87,7 пункти. У 2008 році 
рівень рентабельності становив 140,9%, що є найкращим показником за досліджуваний 
період, це зумовлено високою ціною реалізації порівняно з собівартістю.  

А в 2012 році рівень рентабельності становить 53,2%, що в порівняні з 2008  роком 
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менше на 87,7 в.п. 
Таблиця 1 

Показники економічної ефективності виробництва  цукрових буряків у ТОВ «Устя» 
Бершадського району 

Показник 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 
Відхилення 

2012р. від 2008р. 
(+, -) 

Валовий збір, ц 38707,0 - 44081,0 45332,0 51592,0 12885,0 
Реалізовано, ц 24205 - 16723 26405,0 51592 27387 
Повна собівартість, тис. 
грн 208,2 - 352,6 549,1 1253,5 1045,3 

Виручка від реалізації, 
тис. грн 

501,6 - 487,7 1217,5 1920,7 1419,1 

Прибуток, тис. грн. 293,4 - 135,1 668,4 667,2 373,8 
Рівень товарності, % 62,5 - 38,0 58,2 100 37,5 в.п. 
Повна собівартість  
1 ц, грн 8,6 - 21,1 20,79 24,29 15,69 

Ціна реалізації 1 ц, грн 20,7 - 29,2 46,11 37,23 16,53 
Прибуток  на 1 ц, грн 12,1  8,1 25,32 12,94 0,84 
Прибуток  на 1 га, грн 2257,0 - 813,9 6684,0 5132,3 2875,3 
Рівень рентабельності, 
% 140,9 - 38,3 121,7 53,2 -87,7 

 
Прибуток на 1 ц також зріс. Так в 2012 році порівняно з 2008 роком він збільшився 

на 0,84 грн. В  2012 році виробництво цукрових буряків є прибутковим і на 1 ц і на 1 га – 
відповідно – 12,94 грн та 5132,3 грн, що свідчить про прибутковість та ефективність 
виробництва цукрових буряків. Але в 2011 році дані показники були ще кращими, так 
прибуток на 1 га становив 6684 грн, а прибуток на 1 ц становив 25,32 грн. 

Покращення показників ефективності вирощування цукрових буряків пояснюється 
значним збільшенням ціни реалізації, яка зростала значно вищими темпами, ніж 
собівартість. Так, ціна реалізації 1 ц цукрових буряків у 2012 році порівняно з 2008 
роком зросла на 16,53 грн, а собівартість 1 ц за даний період зросла на 15,69 грн. Хоча 
потрібно відмітити, що  і собівартість виробництва цукрових буряків мала чітку 
тенденцію до зростання так і ціна реалізації. 

Окрім ціни і собівартості на величину загального прибутку впливає і кількість 
товарної продукції. У підприємстві в 2012 році об'єм реалізованої продукції збільшився 
порівняно з 2008 роком на 27387 ц, а рівень товарності в 2012 році  становить 100%, що 
на 37,5 в.п. більше ніж в 2008 році. Значення рівня товарності в окремі роки становить 
біля 100%, так як цукрові буряки господарство реалізує всі на переробні підприємства. 
Але в 2010 році рівень товарності становив 38,0%. Така ситуація пояснюється тим, що 
38% цукрових буряків реалізовані цукровому заводу за гроші, а за 62% цукрових буряків 
на давальницьких умовах отримано цукор. Цукровий завод переробив 62% цукрових 
буряків і 60% отриманого цукру залишив собі, а 40% - отримало ТОВ «Устя». А в 2012 
році ситуація змінилась, підприємство відмовилось від давальницької схеми. 

Цукробуряковий підкомплекс потребує підсилення своєї цілісності на базі 
інтеграції всього його технологічного процесу. Досягти такої цілісності неможливо за 
рахунок проведення окремих, навіть дуже важливих заходів. Виникає необхідність 
розробки та впровадження комплексної програми розвитку цукробурякового 
виробництва, основними напрямками якої повинно стати: 

вдосконалення законодавчо-нормативної бази стосовно ринку цукру та побудова 
системи ринкового контролю за дотриманням законодавства; 
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створення структури комплексу, адекватної вимогам регульованого ринку цукру; 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного цукру на внутрішньому і 

зовнішньому ринках за рахунок впровадження інтенсивних технологій вирощування 
цукрових буряків та виробництва цукру; 

забезпечення комплексу необхідною технікою та обладнанням, високоякісним 
насінням, засобами захисту тощо. 

Відсутність державного контролю, державної підтримки виробника цукрового 
буряка та ряд інших факторів завели цукробурякове виробництво  в кризове становище. 
Україна втратила значні зовнішні ринку цукру, особливо в Росії, сьогодні практично не 
залишилось вільних ринкових ніш для українського цукру. 

 
 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В 
УКРАЇНІ 

 
Ю.В. КОНОВАЛЕНКО, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., професор СЕМЕНДА Д.К 
 
Розвиток молочної промисловості у світі безпосередньо пов’язаний із 

виробництвом молока у великих фермерських господарствах. В Україні сьогодні 
спостерігається протилежна ситуація: зростає виробництво молока у дрібних 
господарствах, приватному секторі та зменшується обсяг молока, що виробляється 
великими сільськогосподарськими підприємствами. Існуючий розподіл виробництва 
молока між різними категоріями господарств створив передумови до незначного 
загострення конкуренції між виробниками молока, що мають низький рівень 
інтенсивності. 

Окреслена тенденція свідчить, передусім, про кризу в молочному тваринництві й 
гальмування розвитку молочної галузі. Ситуація загострюється і через існування 
проблеми забезпечення переробних підприємств якісною сировиною, новітніми 
технологіями та засобами виробництва. Молоко належної якості сьогодні можуть 
постачати на ринок лише ті сільськогосподарські підприємства, де здійснюється 
механічне доїння, очистка й охолодження молока. 

Сьогодні актуальним є питання пошуку альтернативних джерел забезпечення 
молочної галузі сировиною за умови розвитку молочного тваринництва в напрямі 
стійкого зменшення поголів’я дійного стада та вирішення проблеми незадовільної якості 
молока. Ці питання недостатньо досліджені в науковій літературі, що й спонукало нас до 
їх більш глибинного розгляду. 

Молочна промисловість – одна із провідних галузей агропромислового комплексу 
України. Питома вага галузі в загальному обсязі харчової та переробної промисловості 
складає 19% [2]. Молочні продукти становлять обов’язкову складову раціону харчування 
кожної людини. Науково обґрунтована норма споживання молока і молокопродуктів 
становить 380 кг на душу населення в рік, із них незбираного молока – 120 кг, 
знежиреного – 6,8 кг, сиру – 8 кг, сиру та бринзи – 6,6 кг, сметани – 5,8 кг, вершкового 
масла – 6 кг. Раціональна норма споживання молока і молокопродуктів, розроблена з 
огляду на погіршення екологічної ситуації в Україні після катастрофи на Чорнобильській 
АЕС, становить 403 кг на душу населення в рік. У структурі товарної продукції 
молокопродуктового підкомплексу на продукцію виробників сировини – 
сільськогосподарських господарств – припадає 78%, переробних підприємств –22%. 

У структурі валової продукції молокопереробних підприємств частка 
цільномолочної продукції дорівнює 31%, масла – 59%, сиру – 8,4%. Молочне скотарство 
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забезпечує понад 25% валової продукції сільського господарства України. У структурі 
товарної продукції тваринництва на молочне скотарство припадає понад 15%. У цій 
галузі сконцентровано 20% основних виробничих фондів сільськогосподарського 
призначення і третина фондів тваринництва, відповідно 33% і 50% трудових ресурсів. 
Дійне стадо споживає близько 36% усіх кормів, використаних у тваринництві, у тому 
числі 24% – концентрованих. Зменшення обсягів виробництва молока-сировини 
спричинює посилення конкуренції серед молокопереробних підприємств на ринку 
молочної сировини та зростання закупівельної ціни молока. Варто зазначити, що 
нинішні обсяги виробництва молока не забезпечують продуктової безпеки країни. 

На ринку молочної сировини фактичними монополістами впродовж 2000–2013 рр. 
виступають невеликі й приватні господарства. У 2012 році частка приватного сектору в 
загальному обсязі виробництва молока становила 83% (у 1990 р. – 24,1%, 2000-му – 
70,9%, 2005-му – 81%, у 2009 р. – 80,7%) [1]. 

Основними джерелами забезпечення молочної промисловості сировиною можуть 
бути: зростання імпорту молочної сировини, кооперування із постачальниками 
сировини, інвестування в розвиток власної сировинної бази, зміни технології 
виробництва молочних продуктів тощо [3]. 

Переробні підприємства у 2012 році закупили у сільгосппідприємств понад 2,3 млн. 
тонн молока, що на 5% більше, ніж у 2011 році. Причому, як відзначають представники 
Міністерства аграрної політики, спостерігається нарощування частки поставок молока 
від сільськогосподарських підприємств (за останні три роки їх обсяги зросли на 25%). 
Реалізація молока склала 1170,3 тис. т, що на15,8% більше, ніж за аналогічний період 
попереднього року. За вказані роки найбільше молочних продуктів було реалізовано в 
Полтавській та Черкаській областях [2]. 

Зауважимо, що молочна сировина в Україні має низькі показники якості й не 
відповідає міжнародним стандартам. Це, насамперед, пов’язано із неповним 
використанням генетичного потенціалу молочної худоби, її захворюваннями, низьким 
рівнем забезпечення повноцінними кормами, застарілою технікою і технологіями, що 
використовуються на сільськогосподарських та молокопереробних підприємствах. 

Для збільшення обсягів виробництва і підвищення якості сировини потрібно 
інвестувати кошти в селекційно-племінну справу, запроваджувати науково обґрунтовану 
систему годівлі та енергозаощаджувальні технології, сприяти поліпшенню загальної 
культури виробництва. 

Проте, незважаючи на дефіцит молока як сировини, виробництво багатьох 
молокопродуктів із липня-серпня 2012 року починає збільшуватись. Оператори ринку 
пояснюють таку ситуацію тим, що офiцiйнi статистичні показники виробництва молока 
(сирого) не враховують закупівлю молока у населення, яке завдяки постійному росту 
закупівельних цін забезпечує зростання вартості закупок молока для виробництва 
молокопродуктів переробними підприємствами [2]. 

Найважливішою для молокопереробної галузі є сировинна база. Загальні 
статистичні дані свідчать: за всі роки незалежності України найуспішнішим для 
молочної галузі був 1990 рік. На той час у нашій країні налічувалося понад 8 млн. корів, 
із них у сільгосппідприємств – понад 6 млн. Нині ж (на 1 січня 2014р.) загальне поголів’я 
корів в Україні становить 2,5 млн., і з них лише 604,0 тис. утримується в 
сільськогосподарських підприємствах. 

Реальний стан справ у молочній галузі відбиває такий показник, як обсяги 
переробки молока. В успішному 1990 році було перероблено понад 18 млн. тонн молока, 
з яких17,9 млн. тонн – це частка сільгосппідприємств. У 2011 році на переробку 
надійшло 4,7 млн. тонн молока. При цьому сільгосппідприємства фактично поставили 
1,9 млн. тонн, а майже 3 млн. тонн молока забезпечили переробній галузі господарства 
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населення. Аналіз динаміки цього показника показує, що сьогодні молочна галузь 
учетверо менше переробляє молока і, відповідно, менше виробляє молочної продукції, 
ніж у 1990 р..Загальна ситуація доволі сумна. За даними Державної служби статистики, у 
2013 році було вироблено 11,5 млн. тонн молока, при цьому на переробку його надійшло 
4,7 млн. тонн, тобто 40% загального обсягу. Майже 50% цього молока використано на 
виробництво сирів, 35% – продукції зі збираного молока, 2% – морозива і 13% – на 
виробництво вершкового масла і знежиреного молока. За 8 

місяців 2013 року виробництво молока всіма категоріями господарств склало 7,9 
млн. т, що на 0,9% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Проте, за оцінкою 
експертів, Україна фактично виробляє лише близько 8 млн. тон молока. Із 
непереробленого молока, а його обсяг становить 3,3 млн. тонн, 50% використовується 
для внутрішнього споживання, 40% – для продажу на ринках і 10% – для вигодовування 
телят. 

Тенденція використання виробленої молочної сировини для внутрішнього 
використання притаманна більшості підприємців, які зосереджуються на параметрах 
товару і потім для оцінки конкурентоспроможності зіставляють між собою деякі 
інтегральні характеристики такої оцінки для різних конкуруючих товарів. Нерідко ця 
оцінка не враховує показників якості, і тоді оцінка конкурентоспроможності 
підміняється порівняльною оцінкою якості конкуруючих аналогів. Але практика 
світового ринку наочно доводить неправильність такого підходу. 

Запорукою стійкого розвитку молочної галузі є ефективність виробництва молока. 
Попри те, що ціна молока і молочних продуктів в Україні є досить високою та постійно 
зростає, рентабельність виробництва молока вкрай низька. Якщо на початку 1990-х рр. 
рентабельність виробництва досягала 32,2%, то у 2012 р. вона була на рівні 1,3% [1]. 

Зниження попиту і зменшення темпів росту ринку молочних продуктів загострює 
конкуренцію, структурні змін в товарному асортименті змушують підприємства 
працювати на межі рентабельності, що створює сприятливі умови для інтенсифікації 
процесів консолідації на молочному ринку. 

Наше дослідження показало, що ринок молока і молокопродуктів України має 
порівняно із зарубіжними виробниками ряд переваг. Це і якість продукції (багато 
виробників досі працює за радянськими ГОСТами, що містять високі вимоги до якості), і 
значний потенціал розвитку галузі. Але існує й чимало недоліків: застарілі виробничі 
потужності, дуже низька закупівельна ціна сировини та одночасно висока роздрібна ціна 
молочної продукції, скорочення поголів’я корів, що, у кінцевому підсумку, призводить 
до незатребуваності молочної продукції на внутрішньому ринку країни. Досягнення 
інноваційних конкурентних переваг вітчизняними підприємствами залежить, перш за 
все, від їх державної підтримки, прогресивної науково-технічної та інноваційної 
політики, упровадження сучасних технологій виробництва й управління підприємством. 
Український ринок молочної продукції має реальні можливості стати досить 
прибутковим бізнесом і потужним експортером молока та молокопродуктів вітчизняного 
виробництва на європейські ринки і ринки інших країн світу. 
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ЕКНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 
А.Ю. ЛІВИЙ, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент СОКОЛЮК С.Ю.  
 
Сільське господарство відіграє важливу роль у світовій економіці - за числом 

зайнятих і часткою економічно-активного населення воно переважає промисловість, хоч 
за вартістю продукції значно поступається їй. 

Інтеграція української економіки до світового економічного простору вимагає від 
вітчизняних компаній виробляти конкурентоспроможну висококваліфіковану 
продукцію, продавати і купувати товари за світовими цінами, експортувати продукцію, 
що має ціну нижчу за світову, та імпортувати ті товари, що не виробляються в країні. З 
урахуванням таких тенденцій розвитку українські компанії повинні привчатися 
реагувати на сигнали, що подаються зовнішнім ринком.  

Концептуальні основи розвитку галузі економіки в ринкових умовах висвітлені 
наукових працях О.С. Багатеренка, П.П. Борщевського, В.С. Бондара, О.С. Зайц, Є.В. 
Імаса, Ю.С. Коваленка, М.Ю. Коденської, В.І. Пиркіна, О.М. Шпичака та інших 
дослідників, які запропонували теоретико-методологічні принципи переходу в 
централізованої планової економіки до ринкової, організації виробництва і реалізації 
продукції.  

Можемо виділити такі економічні проблеми розвитку виробництва технічних 
культур в Україні: 

1.  регіональні проблеми сільського господарства у виробництві технічних культур 
не є очевидними. Тут більше земельних ресурсів, ніж у інших європейських країнах, а 
природно-кліматичні умови досить сприятливі;    

2.секторні проблеми виробництва технічних культур у сільському господарстві 
пов'язуються з відставанням розвитку приватного сектора. Основними виробниками 
технічних культур є приватні підприємства, сільськогосподарські підприємства; 

3. галузеві проблеми - це проблеми формування сировинних зон виробництва і 
спеціалізації господарств аграрного сектора АПК [31]. 

Економічна ефективність виробництва технічних культур характеризується такими  
показниками як урожайність, трудомісткість продукції, її товарність та виробнича 
собівартість вирощеної та реалізованої продукції, прибутком та рівнем рентабельності. 
Розглянемо показники економічної ефективності виробництва технічних культур в ФГ 
«Агрофірма «Базис»  Уманського району. 

Проведемо аналіз економічної ефективності виробництва технічних культур в ФГ 
«Агрофірма «Базис» в таблицях 1 та 2. 

Виходячи з даних таблиці 1 можемо зробити висновок, що підприємство від 
виробництва соняшника  отримувало прибуток  і виробництво було рентабельне. Так від 
вирощування соняшника в 2012 році отримали прибутку 561,5 тис. грн і рівень 
рентабельності становив 13,0%. Це пояснюється тим, що ціни реалізації були вищими 
ніж собівартість одиниці продукції, так ціна 1  ц становила 428,6 грн, а собівартість 379,2 
грн. Рівень рентабельності в 2012 році був меншим порівняно з 2010 роком на 96,2 в.п. 
Прибуток на 1 ц і на 1 га також зменшились відповідно на 66,4 грн і 3282,2 грн. 

Але слід відмітити, що найкращі показники підприємство отримало в 2011 році, так 
прибуток на 1 га становив 4912,8 грн, а рівень рентабельності сягнув 89,2%. Це 
пояснюється високою ціною реалізації 508,7 грн/ц. 
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Таблиця 1  
Ефективність виробництва технічних культур у ФГ «Агрофірма «Базис» 

Показник 2010 р. 2011р. 2012 р. Відхилення  
(+,-) 

Соняшник  
Виручка від реалізації, тис. грн 6150,6 5105,3 4871,2 -1279,4 
Ціна реалізації 1 ц, грн 298,5 508,7 428,6 130,1 
Собівартість,тис. грн 2940,6 2698,0 4309,7 1369,1 
Собівартість1ц, грн 142,7 295,7 379,2 236,5 
Прибуток, тис. грн 3210,0 2407,3 561,5 -2648,5 
Прибуток на 1 ц, грн 155,8 213,0 49,4 -66,4 
Прибуток на 1 га, грн 4938,5 4912,8 1656,3 -3282,2 
Рівень товарності, % 124,5 104,4 106,7 -17,8 в.п. 
Рівень  рентабельності, % 109,2 89,2 13,0 -96,2 в.п. 
Цукрові буряки* 
Виручка від реалізації, тис. грн - 809,8 1854,3 1044,5 
Ціна реалізації 1 ц, грн - 41,4 36,7 -4,7 
Собівартість,тис. грн - 908,5 1480,1 571,6 
Собівартість1ц, грн - 46,4 29,3 -17,1 
Прибуток (збиток), тис. грн - -98,7 374,2 472,9 
Прибуток (збиток) на 1 ц, грн - -5,0 7,4 12,4 
Прибуток (збиток) на 1 га, грн - -1974,0 3402,0 1428,0 
Рівень товарності, % - 80,0 100,0 20,0 в.п. 
Рівень  рентабельності 
(збитковості), % - -10,8 25,3 36,1 в.п. 

* відхилення 2012р від 2011р. 
 

Таблиця 2  
Ефективність виробництва технічних культур у ФГ «Агрофірма «Базис» 

Показник 2010 р. 2011р. 2012 р. Відхилення  
(+,-) 

Соя 
Виручка від реалізації, тис. грн 844,5 405,7 422,9 -421,6 
Ціна реалізації 1 ц, грн 234,9 285,7 269,7 34,8 
Собівартість,тис. грн 454,5 279,7 500,4 45,9 
Собівартість1ц, грн 126,4 196,9 319,1 192,7 
Прибуток, тис. грн 390,0 126,0 -77,5 -467,5 
Прибуток на 1 ц, грн 108,5 88,8 -49,4 -157,9 
Прибуток на 1 га, грн 1068,5 536,2 -378,0 -1446,5 
Рівень товарності, % 57,4 46,5 66,4 9,0 в.п. 
Рівень  рентабельності, % 85,8 45,0 -15,5 -101,4 в.п. 

Ріпак 
Виручка від реалізації, тис. грн 198,3 1373,4 1679,5 1481,2 
Ціна реалізації 1 ц, грн 311,8 369,9 380,3 68,5 
Собівартість,тис. грн 203,4 761,0 1222,8 1019,4 
Собівартість 1ц, грн 319,8 204,9 276,9 -42,9 
Прибуток (збиток), тис. грн -5,1 612,4 456,7 461,8 
Прибуток (збиток) на 1 ц, грн -8,0 165,0 103,4 111,4 
Прибуток (збиток) на 1 га, грн -85,0 6124,0 3513,1 3598,1 
Рівень товарності, % 94,6 98,2 130,0 35,4 в.п. 
Рівень  рентабельності 
(збитковості), % -2,5 80,5 37,3 39,8 в.п. 
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Щодо виробництва цукрових буряків потрібно відмітити, що в 2012 році показники 
ефективності виробництва цукрових буряків значно покращились порівняно з 2011 
роком. Так в 2012 році підприємство отримало прибуток в сумі 374,2 тис. грн, що на 
472,9 тис. грн більше ніж в 2011 році. Рівень рентабельності становив 25,3%, що на 36,1 
в.п. більше ніж в 2011 році. Прибуток на 1 ц зріс порівняно з 2011 роком на 12,4 грн. 

Взагалі 2011 рік був збитковим щодо виробництва цукрових буряків в господарстві. 
Для того, щоб підвищити економічну ефективність виробництва технічних культур 

і в цілому по господарству необхідно:  
нарощувати темпи виробництва технічних культур;  
збільшувати середню реалізаційну ціну 1ц за рахунок покращання цукристості та 

збільшення виходу олії;  
пошук нових ринків збуту;  
зменшувати собівартість 1ц продукції технічних культур за рахунок зменшення 

затрат на 1га посівної площі. 
 
 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ОБЛІКУ 
ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 

 
І.С. ЛУЦЕНКО, студ. IV курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: доцент МАЗУР Ю.П. 
 
Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів, 

фінансовий результат від сільськогосподарської діяльності визначається в три етапи: 
1) фінансовий результат від первісного визнання сільськогосподарської продукції 

та додаткових біологічних активів, що відображається в обліку як первісна вартість; 
2) фінансовий результат від реалізації сільськогосподарської продукції та 

додаткових біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю без 
витрат на місці продажу; 

3) фінансовий результат від зміни справедливої вартості біологічних активів на 
дату балансу, які оцінюються за справедливою вартістю без витрат на місці продажу. 

Така велика кількість облікових операцій дещо ускладнює і без того не простий 
облік виробництва. 

За вимогами П(С)БО 30 біологічні активи і сільськогосподарська продукція в 
момент її оприбуткування оцінюється за справедливою вартістю скоригованою на суму 
витрат на місці майбутнього продажу за наявності активного ринку або за первісною 
(історичною) собівартістю. 

Значним недоліком запропонованої оцінки поточних біологічних активів олійних 
культур за справедливою вартістю є те, що їх справедливу вартість визначити досить 
складно. Причиною цього є, перш за все, залежність галузі від природно-кліматичних 
факторів, які спрогнозувати для визначення справедливої вартості досить важко. 

Вартість посівів, до моменту оцінки за справедливою вартістю, складається із 
витрат на вирощування, які відображаються на рахунку 23 "Виробництво", а в момент 
"переоцінки" їх необхідно обліковувати на рахунку 211 "Поточні біологічні активи 
рослинництва" за справедливою вартістю. Дослідження засвідчили, що вимоги П(С)БО 
30 щодо цього виконують лише поодинокі підприємства. Серед причин: не тільки 
відсутність ринку поточних біологічних активів рослинництва, але, і в першу чергу, 
доцільність для підприємства таких складних бухгалтерських дій. 

Важливим є також те, що після досягнення поточними біологічними активами 
рослинництва стадії зрілості (збирання урожаю), аналітичний облік культур, що були 
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оцінені за справедливою вартістю, закривається із субрахунку 211 та відновлюється на 
рахунку 23. Останнє пов’язано з тим, що поточні біологічні активи в стадії зрілості 
припиняють процес життєдіяльності (зникають – як об’єкт обліку), а вихід від них 
продукції обліковується лише за кредитом рахунку 23. 

Виникають певні труднощі також з прогнозованим обсягом реалізації продукції. 
Після збирання урожаю виробник має намір продати певну його частину, про що він 
повинен подати інформацію у певній документації. Відповідно до прогнозованого обсягу 
реалізації і так званої справедливої вартості, продавець визначає майбутню виручку та 
фінансовий результат. Проте, виникає ситуація, коли виробник не зміг вчасно 
реалізувати запланований обсяг продукції, а у документації по даній операції вже 
визначений фінансовий результат. Виникає непорозуміння щодо – великої різниці між 
реальними показниками і документальними даними. 

Тому оцінка поточних біологічних активів рослинництва за справедливою 
вартістю, а, отже, і їх відповідне балансове узагальнення доцільне лише в окремих 
випадках. 

Виникає проблема калькуляції планової і фактичної собівартості та оцінка на основі 
неї за первісною вартістю (внутрішніми цінами), що є характерним для управлінського 
обліку. Для зовнішніх користувачів інформації, що відображається у фінансовій 
звітності і є даними фінансового обліку більш важливою є оцінка саме за ринковими ці-
нами. 

Таким чином, виникає чергова проблема – невідповідність вимог П(С)БО 30 
"Біологічні активи" і потреб складання форми № 50 с.г. Фінансова звітність, складена за 
вимогами нового стандарту, та інформація щодо собівартості біологічних активів і 
продукції рослинництва у звіті № 50 с.г. неспівставні за своєю природою і сутністю. 
Запровадження фінансової звітності на засадах МСБО передбачає та має реалізувати 
інші цілі, ніж інформаційне забезпечення галузевого управління. Таким чином, 
вітчизняний фінансовий облік у сільському господарстві більше спрямований на 
розвиток бізнесу, а не на забезпечення нормального процесу природного відтворення 
біологічних активів. 

 
 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КУКУРУДЗИ 
НА ЗЕРНО ТА РЕЗЕРВИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ У ФГ «ОЛЕНА» 

ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
О.Ф. ЛЮБОМСЬКИЙ, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент КОРОТЄЄВ М.А.  
 
Кукурудза - одна з найпоширеніших культур у зерновому балансі України - 

використовується як продовольча, так і кормова культура, має значний попит на ринку 
зерна. На світовому ринку кукурудза посідає третє місце після озимої пшениці та 
соняшнику. Таким чином, підвищення рівня ефективності виробництва зерна є 
найважливішим завданням, від вирішення якого залежить забезпечення 
конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу і гарантування продовольчої 
та енергетичної безпеки країни.  

Об’єктом дослідження є процес підвищення ефективності виробництва і реалізації 
зерна кукурудзи у ФГ «Олена» Гайворонського району Кіровоградської області. Для 
виробництва сільськогосподарської продукції підприємство у 2012 р. використовувало 
1550 га ріллі. В період 2010-2012 рр. ФГ «Олена» мало зерно-технічний виробничий 
напрям спеціалізації. у 2012 р. на 100 га сільськогосподарських угідь було одержано 1,16 
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тис. грн.. прибутку, а рівень рентабельності становив 0,3%.  
Виробництво кукурудзи на зерно має винятково важливе значення для 

економічного розвитку ФГ «Олена» (табл. 1).  
Таблиця 1 

Аналіз динаміки виробництва зерна у ФГ «Олена» 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012р.  2012 р. у % 
до 2010 р. 

Зернові – всього  
Площа посіву, га 670 888 1045 156,0 
Урожайність, ц/га 58,2 74,1 32,0 55,0 
Валовий збір, ц 38966 65816 33440 85,8 
Кукурудза на зерно 
Площа посіву, га 520 788 1045 201,0 
Урожайність, ц/га 64,9 79,0 32,0 49,3 
Валовий збір, ц 33740 62214 33440 99,1 
Кукурудза на зерно у % до: 
Площі посіву зернових 77,6 88,7 100,0 22,4 
Валового збору зерна 86,6 94,5 100,0 13,4 
 
Культура займає переважаючу частку у структурі посівних площ підприємства, 

забезпечує вагому масу грошових надходжень від реалізації продукції. Зібрана площа 
кукурудзи у ФГ «Олена»  збільшилась із 520 га у 2010 р. до 1045 га у 2012 р., або більш 
ніж у 2 рази. Якщо, у 2010 та 2011 рр. поряд із кукурудзою у підприємстві вирощували 
також іншу зернову культуру – озиму пшеницю, то у 2012 р. виключно лише кукурудзу 
– відповідно частка даної культури у структурі зібраної площі зернових культур зросла із 
77,6% у 2010 р. до 100,0 % у 2012 р. Урожайність кукурудзи  у ФГ «Олена» впродовж 
2010-2012 рр. суттєво коливається у залежності від погодно-кліматичних умов 
конкретного року. Загалом рівень урожайності кукурудзи  знизився із 64,9 ц/га у 2010 р. 
до 32,0 ц/га  у 2012 р., або на 45,0 %.. Як наслідок валовий збір зерна кукурудзи  за 
досліджуваний період дещо зменшився – із 33740 ц до 33440 ц, або на 0,9 %. 

Як свідчить аналіз впливу факторів, валовий збір зерна кукурудзи у ФГ «Олена» 
скоротився виключно за рахунок  зниження урожайності кукурудзи з 64,9 ц/га в 2010 р. 
до 32,0 ц/га в 2012 р. у результаті чого, обсяги її валового виробництва зменшились на 
34364,0 ц. За рахунок зростання зібраних площ з 670 га у 2010 р. до 1045 га в 2012 р. 
валовий збір зерна кукурудзи зріс на 34064,0 ц.  

Зниження рівня урожайності зерна кукурудзи у ФГ «Олена» призвело до суттєвого 
погіршення показників економічної ефективності її виробництва (табл. 2).  

Таблиця 2 
Показники економічної ефективності виробництва кукурудзи на зерно у ФГ 

«Олена» 
Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Урожайність, ц/га 64,9 79,0 32,0 
Виробничі витрати на 1 га, грн 3367,69 2413,45 3740,48 
Рівень товарності, % 78,9 92,3 83,6 
Виробнича собівартість 1ц, грн 51,90 30,57 116,89 
Повна собівартість 1ц,  грн 66,71 64,19 147,55 
Ціна реалізації 1ц, грн 113,82 85,00 144,74 
Прибуток  на 1ц, грн 47,11 20,81 -2,80 
Прибуток на 1га, грн 2411,35 1517,39 -74,93 
Рівень рентабельності, % 70,6 32,4 -1,9 
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Поряд із зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива, 
засоби захисту рослин, техніку, запасні частини та інші ресурси, призвело до збільшення 
собівартості виробництва 1 ц зерна в підприємстві з 51,90 грн. у 2010 р. до 116,89 грн. у 
2012 р., або на 125,2%. Відповідно підвищився і рівень повної собівартості реалізованої 
продукції із 66,71 грн. до 147,55 грн., або на 121,2%. 

У структурі витрат на виробництво зерна кукурудзи у  ФГ «Олена» в період 2010-
2012 рр. відбулись кардинальні зміни. Так, частка матеріальних витрат за досліджуваний 
період знизилась із 90,2% до 63,3%. Це відбулось за рахунок скорочення у їх складі 
витрат на насіння та посадковий матеріал – із 20,9 до 12,6%, витрат на мінеральні 
добрива – з 31,5 до 12,4%. і оплати послуг сторонніх організацій – із 31,5 до 18,0%.  
Натомість зросла у структурі витрат на виробництво кукурудзи частка витрат на оплату 
праці – з 2,5 до 5,6%, нафтопродуктів – з 2,9 до 18,1% на інших прямих та 
загальновиробничих витрат –з 3,8 до 27,6%. 

Нестабільна кон’юнктура на ринку зерна, її залежність від природно-кліматичних 
умов, не завжди виважена цінова політика держави обумовлює суттєві коливання у рівні 
реалізаційних цін на зернопродукцію. Динаміка ціноутворення на зерно кукурудзи 
протягом досліджуваного періоду відзначається непослідовністю й нестабільністю. 
Середньореалізаційна ціна 1 ц зерна кукурудзи у ФГ «Олена» у 2012 р. збільшилась 
порівняно із 2010 р. на 27,2%. Оскільки зростання реалізаційних цін за аналізований 
період відбувалось значно повільніше порівняно із темпами збільшення повної 
собівартості, то якщо у 2010 р. від реалізації 1 ц зерна кукурудзи  у підприємстві було 
одержано 47,11 грн. прибутку, а його розмір з розрахунку на 1 га становив 2411,35 грн., 
то у 2012 р. виробництво кукурудзи стало збитковим – розмір збитку на 1 ц склав 2,80 
грн., а на 1 га – 74,93 грн. Відповідно якщо у 2010 р. рівень рентабельності зерна 
кукурудзи у ФГ «Олена» становив 70,6%. то у 2012 р. її збитковість 1становила 1,9%.  

Інтенсифікація виробництва кукурудзи полягає у впровадженні нових сортів, 
гібридів насіння, що можна досягти лише на базі науково-технічного прогресу та 
значних капіталовкладень у розрахунку на одиницю площі насіннєвих посівів. 
Обов'язковою вимогою під час вирощування кукурудзи вважають своєчасне і чітке 
виконання всіх технологічних елементів. Технологічна система повинна бути 
спрямована на економне витрачання матеріально-технічних ресурсів, вологозбереження, 
отримання стабільних і високих врожаїв за найменших затрат праці та засобів 
виробництва. 

 
 

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
К.С. МАКАРЧУК, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий  керівник: к.е.н., доцент НЕВЛАД В.Ф. 
 
Конкурентна стратегія - це спосіб отримання стійких конкурентних переваг 

кожного підприємства шляхом конкурентної боротьби, задоволення різноманітних і 
мінливих потреб покупців краще, ніж це роблять конкуренти. Вона конкретизує і 
визначає шляхи реалізації корпоративної стратегії. Конкурентні стратегії втілюються в 
бізнес-планах та ілюструють те, як підприємство конкуруватиме на конкретному 
товарному ринку, кому, за якими цінами буде збувати товари, як їх рекламуватиме, як 
досягатиме перемоги в конкурентній боротьбі. 

При розробці конкурентної стратегії сільськогосподарських підприємств глибоко 
вивчається  конкурентне середовище та оперують такими поняттями як конкурентна 
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сила і конкурентна позиція, що визначають конкурентну перевагу підприємства на ринку 
сільськогосподарської продукції. 

Конкурентна стратегія дає змогу отримати конкретні показники (індикатори) для 
порівняння позиції підприємства. Кожне  сільськогосподарське підприємство 
дотримується власної конкурентної стратегії для завоювання кращої позиції та здобуття 
вигоди від конкурентної переваги. 

В загальному конкурентна перевага - це перевага, що забезпечує міцні позиції 
сільськогосподарського  підприємства на ринку і доходи на рівні вищому середнього по 
галузі, завдяки кращій компетенції і можливостям в певній сфері чи напрямку діяльності.  

Індикаторами конкурентної переваги сільськогосподарських підприємств на ринку 
сільськогосподарської продукції виступають: 

велика частка ринку;  
зростаюча кількість покупців; 
лідируюча стратегія; 
підприємство реагує на ринкові зміни краще ніж конкуренти; 
найбільш вдале положення підприємства на ринку; 
товари підприємства сильно диференційовані; 
підприємство концентрується на швидко зростаючих сегментах ринку; 
рівень прибутку вищий від середньо ринкового; 
високі технологічні та інноваційні переваги підприємства; 
високий рівень менеджменту і маркетингу тощо. 
Розглянуто  стратегії, які запропоновані Р. Майлзом та П. Стоуном: 
- стратегія підприємств-захисників - повільне зростання, жорсткий внутрішній 

контроль, орієнтація на продуктивність, зменшення собівартості; 
- стратегія фірм-дослідників - новаторський стиль роботи, реакція на зовнішнє 

середовище; 
- стратегія фірм-аналітиків - збалансована дія попередніх на збереженні балансів 

ринків і продуктів, що забезпечує корисну віддачу для інших продуктів і ринків; 
- стратегія реагуючих фірм - реагування на окремі події в бізнесі, невизначена 

поведінка. 
Стратегію визначають довгостроковість і впровадження нововведень (інновацій). 

Основне завдання, яке вирішує стратегія діяльності сільськогосподарського 
підприємства - забезпечення впровадження інновацій та змін в організації через розподіл 
ресурсів, адаптацію до зовнішнього середовища, внутрішньої координації та 
передбачення майбутніх змін у діяльності. 

Отже, на практиці сільськогосподарські підприємства можуть одночасно 
реалізувати кілька стратегій або дотримуватися певної послідовності в їх реалізації, 
тобто застосовувати комбіновану стратегію. 

 
 

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
С.В. МАЛАХОВЕЦЬКИЙ, студ. ІV курсу факультету економіки і 

підприємництва 
Науковий  керівник: к.е.н., доцент Макушок О.В. 
 
На сучасному етапі розвитку економіки України управління виробництвом і 

процесами обігу матеріальних, грошових й інших ресурсів, засноване на традиційних 
підходах, значною мірою себе вичерпало, в результаті чого особливу актуальність 
набули дослідження з розробки нових, нетрадиційних підходів до управління у 
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виробництві і споживанні, серед яких гідне місце зайняла теорія логістики. Логістичний 
підхід до управління підприємством націлений на забезпечення раціоналізації потокових 
процесів у рамках керованої системи з позиції єдиного матеріало-провідного ланцюга, 
інтеграція окремих ланок якого здійснюється на технічному, технологічному, 
економічному і методологічному рівнях, а мінімізація витрат часу і ресурсів досягається 
шляхом оптимізації наскрізного управління матеріальними, інформаційними та 
фінансовими потоками.  

Питанням дослідження логістичної системи приділяли увагу багато вчених: Т.В. 
Алесінська, І.А. Бланк, Л. Б. Міротін, О.А. Митько, С.М. Дімарчук, М.А. Окландер, Г.А. 
Семенов, М.Г. Гиря та інші. Аналіз літературних джерел, присвячених логістиці, 
дозволяє виявити широкий спектр проблем, що поки ще залишилися поза увагою 
вчених. До таких слід віднести розбіжності трактувань як самої логістики так і її 
складових; наявність багатьох різновидів логістики – закупівельної, виробничої, 
розподільчої, транспортної, складської, інформаційної та інших при абсолютній 
незрозумілості, наприклад, того чим закупівельна логістика відрізняється від 
матеріально-технічного постачання чи розподільча логістика від збуту. 

Логістична система підприємства – це економічна система, що складається з 
взаємодіючих підсистем і елементів, що виконують логістичні функції (операції) і 
об'єднаних спільністю цілей, інтересів, що реалізовуються шляхом управління 
економічними потоками в рамках реалізації корпоративної стратегії. 

У логістичній системі виділяють такі основні компоненти: зовнішню логістику 
(виробництво, постачання); внутрішню (внутрішньовиробничу) логістику; розподіл 
продукції та сервісне обслуговування споживачів або замовників. 

Зі всієї безлічі систем логістичні системи відрізняються складом елементів, 
характером зв’язків між ними, організацією і інтеграційними властивостями. Суттєві 
ознаки логістичної системи  включають наявність потокового процесу і певну системну 
цілісність. Логістична система підприємства має розвинені зв’язки із зовнішнім і 
внутрішнім середовищем функціонування, що дозволяє їй адаптуватися до постійних 
змін шляхом вдосконалення алгоритмів діяльності. 

В умовах ринку покупця все більшого значення набуває здатність окремого 
продавця забезпечити високий рівень сервісного обслуговування. Сервісне 
обслуговування в окремих випадках стає рівнозначним і невід'ємним елементом 
конкурентоспроможності поряд із такими його складниками як ціна та якість. 

Поняття логістичного сервісу визначається як сукупність нематеріальних 
логістичних операцій, які забезпечують максимальне забезпечення попиту споживачів в 
процесі управління логістичними потоками, при оптимальному рівні затрат. Основною 
проблемою, яку вирішує логістика в процесі надання послуг є визначення оптимального 
співвідношення між затраченими на сервіс ресурсами і отриманим від цього ефектом. 
Надання максимально можливого обсягу сервісу, який забезпечив би більшу 
конкурентоспроможність, може сприяти зниженню загальної конкурентоспроможності 
підприємства,  і бути економічно не вигідним. Логістичний сервіс має ґрунтуватися на 
шести основних принципах: обов'язковість пропозиції;  необов'язковість використання; 
 еластичність; зручність; раціональна цінова політика; інформаційна віддача. 

Застосування логістики значно підвищує продуктивність як у сфері торгівлі, так і у 
сфері виробництва. Для виявлення оптимального рівня якості обслуговування необхідно 
визначати додаткові прибутки, досягнуті від надання високоякісного сервісу, і 
вимірювати відношення прибутку, отриманого від нього, до витрат, пов'язаних з 
підтримкою таких рівнів.  

Таким чином, логістика може сприяти підвищенню ефективності роботи 
підприємства і безумовно його конкурентоспроможності при дотриманні наступних 
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вимог:  
всі аспекти логістичних операцій повинні бути безпосередньо пов'язані зі 

стратегічним планом підприємства;  
рівень організації логістичних операцій повинен забезпечувати контроль всіх 

функцій, які пов'язані із закупівлею, транспортуванням, складуванням, зберіганням 
запасів і збутом;  

впровадження нової системи обліку прибутку від логістичної діяльності в системі 
контролювання фінансових показників. 
 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО 

КАПІТАЛУ У СТОВ «БУЖАНСЬКЕ» ЛИСЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 
Т.В. МАЛЮК, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент КОРОТЄЄВ М.А.  
 
Оборотному капіталу належить одне з основних місць в забезпеченні 

безперервного процесу виробництва і збуту продукції. Від рівня забезпеченості та 
ефективності використання оборотного капіталу залежить прибутковість, ліквідність 
підприємства та його платоспроможність. Тому, оцінка забезпеченості і ефективності 
використання оборотного капіталу та обґрунтування заходів зі зниження тривалості його 
обороту є однією з найважливіших економічних проблем розвитку аграрного 
підприємства. 

Об’єктом дослідження є забезпеченість та ефективність використання оборотного 
капіталу у СТОВ «Бужанське» Лисянського району Черкаської області. Площа 
сільськогосподарських угідь підприємства у 2012 р. становить 1761,2 га, з яких 98,6 % 
займає рілля. СТОВ «Бужанське» в середньому за 2010-2012 рр. має зерно-технічний 
виробничий напрям. Рівень рентабельності підприємства у 2012 р. склав 22,0 %. 

Оборотний капітал у процесі господарської діяльності підприємства постійно 
знаходиться в безупинному русі і постійно змінює свою форму [1]. Вартість оборотного 
капіталу у СТОВ «Бужанське» Лисянського району Черкаської області зросла із 4118,0 
тис. грн, станом на початок 2010 р. до 11054,0 тис. грн, станом на кінець 2012 р. або у 2,7 
разів, а його частка у складі активів підприємства становила на початок 2010 р. 73,1 % і 
зросла до 83,3 % на кінець 2012 р., або на 10,2 в.п. 

Оборотний капітал підприємства, забезпечуючи безперервність господарської 
діяльності, одночасно перебуває у сфері виробництва у формі оборотних фондів та у 
сфері обігу у формі фондів обігу. Співвідношення між ними залежить від особливостей 
організації виробництва, постачання, збуту, а також системи розрахунків. У СТОВ 
«Бужанське» вартість оборотних фондів і фондів обігу за період 2010-2012 рр. зростала 
різними темпами, що зумовило трансформації у структурі оборотного капіталу 
підприємства. На початок 2010 р. частка фондів обігу у його структурі становила 30,1 %, 
а на кінець 2012 р. вона зросла до 67,7%,  або на 37,6 в.п. В свою чергу частка оборотних 
фондів, навпаки, зменшилась із 69,84 % на початок 2010 р. до 32,3 % станом на кінець 
2012 р., або на 37,5 в.п.  

Особливістю кругообігу оборотного капіталу в аграрних підприємствах є те, що він 
авансується на тривалий час, нерідко на рік і більше. Це, насамперед, зумовлено 
технологією виробництва сільськогосподарської продукції, специфіка якої і визначає 
найбільше закріплення оборотних засобів на стадії виробництва [2]. В той же час 
прискорення оборотності оборотних коштів дає змогу зекономити значні суми і 
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збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції без додаткових фінансових 
ресурсів. 

Збільшення вкладень в оборотний капітал є доцільним тоді, коли воно забезпечує 
зростання випереджаючими темпами вартості валової продукції. В той же, час поряд із 
зростанням вартості оборотного капіталу у СТОВ «Бужанське» впродовж 2010-2012 рр. 
спостерігається тенденція до зниження показників ефективності його використання 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники ефективності використання оборотного капіталу у СТОВ «Бужанське» 

Лисянського району Черкаської області 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2012 р. у % 
до 2010 р. 

Середньорічна вартість оборотного 
капіталу, тис. грн 4043,5 4918,0 8460,5 209,2 

Коефіцієнт оборотності оборотного 
капіталу 

2,450 2,591 1,946 -0,504 п. 

Тривалість 1 обороту оборотного капіталу, 
днів 147 139 185 125,5 

Коефіцієнт закріплення оборотного 
капіталу 0,408 0,385 0,514 0,106 п. 

Капіталоовіддача оборотного капіталу, грн 2,19 2,18 1,34 61,0 
Капіталомісткість оборотного капіталу,  грн 0,47 0,46 0,75 159,3 

 
Капіталовіддача оборотного капіталу за період 2010-2012 рр. знизилась із 2,19 грн 

до 1,34 грн, або на 39,0 %. Відповідно капіталомісткість оборотного капіталу зросла із 
0,47 грн до 0,75 грн, або на 59,3 %. Така зміна вищенаведених показників відбулася за 
рахунок того, що середньорічна вартість оборотного капіталу зросла з 4043,5 тис. грн до 
8460,5 тис. грн, або в 2 рази, в той час як зростання вартості валової продукції відбулося 
повільніше – із 8856,45 тис. грн до 11303,6 тис. грн, або на 27,6 %. 

Коефіцієнт оборотності в період 2010-2012 рр. знизився із 2,450 до 1,946, або на 
0,504 п. Відповідно коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в період 2010-2012 рр. 
зріс із 0,408 до 0,514, або на 0,106 п. Тривалість обороту оборотного капіталу зросла із 
147 днів у 2010 р. до 185 днів у 2012 р., тобто на 38 днів. Зростання тривалості обороту є 
негативним чинником, тому що чим швидше вкладений капітал пройде всі стадії 
кругообігу, тим швидше підприємство зможе отримати дохід та повернути авансовані 
кошти [2]. 

Результати проведених досліджень вказують на те, що у СТОВ «Бужанське» 
впродовж 2010-2012 рр. сформувалась тенденція до зниження ефективності 
використання оборотного капіталу. Для підвищення ефективності використання 
оборотного капіталу, потрібно переглянути склад і структуру матеріальних запасів із 
метою виявлення та реалізації непотрібних і залежалих запасів, розглянути варіанти 
переходу на новіші технології виробництва продукції, що прискорить виробничий цикл, 
зменшить собівартість продукції та підвищить її якість, постійно дотримуватися 
платіжної дисципліни при розрахунках як із постачальниками, так і з покупцями 
продукції, встановити нормативи оборотного капіталу, що дозволить забезпечити 
безперервний процес виробництва. Обґрунтоване управління процесом прискорення 
обороту оборотного капіталу та правильне визначення потреби підприємства в ньому, 
дозволить підвищити ефективність використання оборотного капіталу, що забезпечить 
покращення економічних результатів, ліквідності і платоспроможності. 
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Сучасний стан розвитку світової економіки вимагає, щоб підприємства 

орієнтувались на комплексне вивчення потреб ринку з використанням результатів 
фундаментальних наукових та прикладних розробок. Виробництво і збут необхідно 
організовувати за принципами так званого світового маркетингу, що ґрунтується на 
концепції прогностичних техніко-економічних розробок новітніх поколінь товарів та 
послуг, робіт. Для того, щоб реалізувати продукцію, підприємства повинні 
використовувати широкий набір комерційних засобів, які утворюють маркетинговий 
комплекс. 

Особливо важливе місце в ринкових відносинах належить маркетингу саме у сфері 
виробничого і торгівельного бізнесу. Він є одним з найбільш важливих складових 
функціонування сучасних підприємств. Однак, маркетинг розуміється українськими 
менеджерами неоднозначно, а види маркетингової діяльності освоюються дуже 
нерівномірно. Одні ототожнюють маркетинг безпосередньо з організацією продаж, інші 
зводять його до активного просування на ринок товарів і послуг, треті зосереджуються 
на дослідницькій функції. Підприємства, здебільшого, ще не виявляють належної 
готовності до організаційної перебудови, необхідної для впровадження системи 
маркетингу як механізму узгодження взаємодії підрозділів, як усередині підприємства, 
так і за його межами для посилення орієнтації на споживача. 

ПАТ Уманський завод «Мегомметр» є провідним виробником у країнах СНД 
засобiв вимiрювальної техніки (мегомметри, ампери, мiкроампери, вимiрювачiструму, 
короткого замикання опору заземлення, iзоляцiї). Понад 55 % продукції підприємства 
реалізується за кордоном. До країн-експортерів відносяться Росія, Бєларусь, Молдова, 
Казахстан, Узбекистан, країни Прибалтики. З метою сервісної підтримки своєї продукції 
заводом організовано сервісний центр в Бєларусі та Російській федерації (у Підмосков’ ї 
та Уральському регіоні), які виконують як гарантійне, так і післягарантійне 
обслуговування приладів підприємства. 

Дієвим чинником розширення ринку збуту і збільшення обсягів реалізації продукції 
є участь підприємства в спеціалізованих виставках таких як: «Елком Україна», «Енерго 
Техно Експо» та ін., на яких прилади організації були відмічені однією золотою, однією 
срібною і трьома бронзовими медалями. Участь у даних заходах сприяє популяризації 
товариства, як виробника високоякісної продукції, зростанню кількості.  

У своїй роботі на вітчизняному ринку підприємство зазвичай використовує прямий 
канал збуту, оскільки продукція може реалізовуватися великими партіями, що 
забезпечує стабільне технологічно однорідне завантаження виробничих потужностей, а 
по-друге, техніко-економічні вимоги до продукції часто є специфічними, що потребує 



 80 

прямої взаємодії між виробником і споживачем. Основними споживачами є  ТОВ 
«Вінницяпромелектро», ПАТ «Іскра», ТОВ «Юаком», ПАТ «Полтаванафтогаз», ТОВ 
«Полікор 72», ТОВ ЗНА «ЛІДЕР ЕЛЕКТРИК», ПАТ «Запорізький завод високовольтної 
апаратури», ТОВ «Елтехкомп», ПАТ «Електроград», ПП «ЛІНА». 

Реалізація приладів на іноземних ринках відбувається через мережу 
дистриб’юторів. 

З точки зору маркетингової стратегії перспективним для підприємства є безупинне 
удосконалювання реалізованої на внутрішньому ринку продукції і розширення продажу 
її на закордонних ринках. Враховуючи обмеженість ресурсів підприємства, йому 
доцільно використовувати активний пошук ніш на міжнародному ринку, які могли б 
бути заповнені їхнім товаром. Тому товариству необхідно зосередити увагу на вже 
освоєних зовнішніх ринках, а також звернути увагу на країни, які мають схожі з 
країнами-імпортерами природнокліматичні умови, рівень розвитку економіки, схожі 
запити потенційних споживачів. У сфері ціноутворення доцільно орієнтуватися до умов 
конкретної країни. 

Необхідно щоб на підприємстві постійно проводились маркетингові дослідження з 
метою аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства,  визначення 
показників поточного рівня його діяльність і на перспективу, сегментації ринку та 
позиціювання власної продукції та інше. 

Маркетологи підприємства у процесі формування його інформаційної системи, 
повинні виділяти три її блоки: внутрішня і зовнішня інформація, а також отриману в 
результаті дослідження, яку, в свою чергу, необхідно поділяти за напрямами 
підприємницької діяльності. На нашу думку, даний підхід сприятиме всебічному 
інформаційному забезпеченню прийняття ефективних управлінських рішень на 
підприємстві.  

Для оцінки маркетингової діяльності підприємства необхідно розрахувати систему 
показників, що дають реальну характеристику стану справ підприємства, і по 
можливості внести зміни в стан справ, що підвищить конкурентноздатність  
підприємства. Дані показники показують не тільки ефективність господарсько – 
фінансової діяльності підприємства, а й ефективність фінансової і інвестиційної 
діяльності. 

 
 

ПРІОРІТЕТИ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ В 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВАХ  МАНЬКІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
О.В. МЕЛЬНИЧЕНКО, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий  керівник: к.е.н., доцент БОРТНИК Т.І. 
 
Вступ. Однією їз складових маркетингового комплексу є ціна. Саме маркетингова 

цінова політика визначає рівень  цін, знижок, умови оплати за товари чи послуги з метою 
задоволення потреб споживачів, а також забезпечує прибуток фірм чи підприємства. 
Вона засновується на певних методах маркетингового ціноутворення, реалізується через 
маркетингові  цінові стратегії і має розглядатися лише в контексті загальної політики 
фірми. 

 Актуальність даної проблеми зумовлена тим, що в умовах ринкової економіки 
зростає значення комерційної діяльності з метою підвищення рівня рентабельності, для 
забезпечення належного рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської 
продукції, реалізації  стратегії сталого розвитку підприємств. 
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Методика дослідження. В роботі було використано такі загальні наукові методи, як 
синтез, аналіз, дедукція, конкретизація, аргументація, порівняння та метод узагальнення. 

Результати досліджень. У  сучасних умовах господарювання 
сільськогосподарських підприємств  Маньківського району ціна є основним фактором 
формування рівня рентабельності, який визначається як відношення прибутку до повної 
собівартості продукції.  

Проаналізуємо динаміку цін на сільськогосподарську продукцію в 
сільськогосподарських підприємств Маньківського  району. Дані про динаміку цін на 
сільськогосподарську продукцію представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Динаміка цін на сільськогосподарську продукцію в сільськогосподарських 

підприємствах Маньківського району, грн  / т 
Роки 

Культура сільськогосподарська 
продукція 2010 2011 2012 

Відхиленн
я 2012 р. 
від 2010 
р., « +,-» 

Відхилен- 
ня  2012 р. 

від 2010 р., у 
% 

пшениця озима 1086 1218 1498 +412 137,9 
кукурудза 1260 1289 1487 +227 118,0 
ячмінь 867 1125 1327 +460 153,0 
насіння соняшнику 3129 2988 3415 +286 109,1 
соя 2591 2735 3202 +611 123,5 
ріпак 2684 4239 3785 +1101 141,0 
велика рогата худоба 8324 10627 11979 +3655 143,9 
свині 12748 14604 13087 +339 102,6 
молоко і молочні продукти 1385 2612 1746 +361 126,0 

 
За досліджуваний період спостерігається підвищення цін по всіх  видах продукції. 

Найбільшим попитом користується озима пшениця, ячмінь, ріпак, ціни на ці культури 
вищі і збільшились на  412 грн, 460 грн, 1110 грн за тону відповідно. 

Проведемо моніторинг цін реалізації пшенці озимої в сільськогосподарських 
підприємствах Маньківського району, який представлений на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Моніторинг ціни реалізації пшениці озимої виробленої в 

сільськогосподарських підприємствах  Маньківського району Черкаської області в 2012 
році. 

 
Аналіз цін, за якими реалізовувалась пшениця озима  сільськогосподарськими 

підприємствами Маньківського району в 2012 році, показує, що ціна коливалась від 
1325,70 грн. за тонну ТОВ «Дзензелівське» до 1780,30 грн. за тонну  ТОВ «Кищенці».  
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Кожний сільськогосподарський товаровиробник, виходячи з ціни реалізації 
продукції, має визначити для себе поріг продуктивності беззбиткового виробництва, 
адже цінова політика сільськогосподарських підприємств  не забезпечує однакових умов 
для виробництва різних видів продукції, робіт і послуг, оскільки не враховує різні 
терміни виробничих циклів та не однакову окупність основних засобів виробництва і 
оборотних фондів, різну органічну побудову капіталу, що призводить до одержання 
різних прибутків на задіяний у виробництво середньорічний капітал. 

Згідно з положенням про бухгалтерський облік, витрати в усіх сферах економіки, 
включаючи і сільське господарство, нагромаджуються протягом року, а виручка 
надходить по мірі реалізації продукції. При цьому не враховується термін здійснення 
виробничих циклів, тобто періодів за яких він починається, завершується та відбувається 
реалізація сільськогосподарської продукції. Складається ситуація за якої сільське 
господарство як галузь із тривалим виробничим циклом і уповільненим оборотом 
капіталу знаходиться у значно гірших економічних умовах, ніж галузі з менш тривалим 
виробничим циклом та прискореним терміном обороту капіталу. В середньому 
виробничий цикл в сільському господарстві перевищує один рік, а при вирощуванні 
великої рогатої худоби – майже 2 роки. Водночас виробничий цикл при переробці 
молока становить 3-5 днів, а при виробництві твердих сирів – 2-3   місяці, при забої 
тварин і переробці м’яса – максимум 8-10 днів. 

Висновки. Вибір оптимальної маркетингової цінової політики значно впливає на 
економічну ефективність діяльності сільськогосподарських  підприємств. Цінова 
політика повинна здійснюватися на основі вільного ціноутворення у поєднанні з 
державним регулюванням та посиленням антимонопольного контролю за цінами на 
матеріально-технічні ресурси, енергоносії і послуги, що надаються товаровиробникам за 
умов запровадження єдиної методології ціноутворення, дотримання основних положень 
концепції ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Удосконалення цінової 
політики повинно спрямовуватися на створення, як мінімум, умов простого відтворення 
виробництва продукції в основних галузях сільського господарства на основі 
запровадження цін підтримки на квотовану в межах продовольчої безпеки країни 
сільськогосподарську продукцію, стабілізацію і створення економічних передумов для 
розширеного відтворення на основі дотримання цінового паритету шляхом вільного 
ціноутворення та введення еквівалентних цін. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І 
ПІДРЯДНИКАМИ У СВК «ВИСЬ» НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Я.А. НІКОЛАЄВА, студ. IV курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: старший викладач МАТРОС О.М. 
 
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками є найважливішою ділянкою 

бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина доходів та 
грошових надходжень підприємств. Зважаючи на це тема статті є актуальною і потребує 
її подальшого вивчення. 

Даній проблемі присвячені праці багатьох провідних вітчизняних науковців з 
бухгалтерського та управлінського обліку. Серед них: Ф.Ф. Бутенець, А.С. Барановська, 
Г.В. Власюк, В.В. Жуковська, О.С. Кравченко, О.М. Шапошнікова. 

Постачальники − це юридичні і фізичні особи, які здійснюють для підприємства 
поставку виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, необоротних 
активів чи інших цінностей. Натомість, підрядники – це спеціалізовані підприємства або 
фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні  чи інші роботи. Одночасно 
постачальники і підрядники можуть виступати для підприємства кредиторами. У зв’язку 
з цим виникає кредиторська заборгованість. 

Кредиторська заборгованість − це заборгованість підприємства іншим юридичним і 
фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в 
гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк. 

У випадку здійснення передоплати в бухгалтерському обліку виникає дебіторська 
заборгованість за авансами виданими. 

Дебіторська заборгованість − це сума заборгованості дебіторів підприємству на 
певну дату. В свою чергу дебіторська заборгованість поділяється на поточну дебіторську 
заборгованість − це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального 
операційного циклу та буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу та 
довгострокову дебіторську заборгованість − це сума дебіторської заборгованості, яка  
виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти 
місяців з дати балансу. 

Базою дослідження було обрано сільськогосподарський виробничий кооператив 
«Вись», який розташований в с. Скалева Новоархангельського району Кіровоградської 
області. Основним видом діяльності підприємства є вирощування зернових та технічних 
культур, а також вирощування ВРХ та свиней. 

Наявність сільськогосподарських угідь у СВК «Вись» у 2013 році становила 2490 
га, що менше на 118 га порівняно з 2011 роком. До цих змін призвело те, що кожного 
року змінювалась кількість орендодавців, так як, вся площа сільськогосподарських угідь 
розпайована. 

Аналізуючи  трудові ресурси підприємства можемо зробити висновок що, в 
середньому за три роки на підприємстві працювало всього  101  особа, в т.ч. у галузі 
рослинництва – 53 ос., у галузі тваринництва – 45осіб. 

СВК «Вись» у 2013році  отримало 12855 тис.грн. валового прибутку. Собівартість 
реалізованої продукції у 2013 році становила 10027 тис.грн. Сільськогосподарський 
виробничий кооператив «Вись» був прибутковим про  що свідчить  отримання чистого 
прибутку у розмірі 3148 тис.грн. 

Рентабельність підприємства у 2013 році склала 31,4%, це свідчить, що СВК 
«Вись» отримало 31 копійку прибутку на кожну гривню вкладену у виробництво. 

Головними постачальниками  насіння та посівних матеріалів для даного 
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підприємства є: ТОВ «Гарант Агро», ТОВ «Агро-Центр Велес». Запасні частини, 
сільськогосподарську техніку та комплектуючі постачають: ТОВ «Украгрозапчастини», 
ТОВ «Торгівельна компанія «Альбіон». 

Для бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 
передбачений рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками». За кредитом 
цього рахунку обліковується виникнення зобов’язання перед постачальниками і 
підрядчиками за одержані від них матеріальні цінності, виконані роботи чи надані 
послуги; а за дебетом − погашення заборгованості перерахуванням  із поточного рахунку 
чи готівкою з каси. 

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками використовуються такі 
первинні документи:  накладна,  податкова накладна,  рахунок-фактура, виписка  банку, 
платіжні доручення  та інші. 

Аналітичний облік розрахунків організується щодо кожної юридичної чи фізичної 
особи, що є постачальником чи підрядником окремо, синтетичний облік ведеться у 
Журналі-ордері №3В. 

У таблиці 1 представлено кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків з 
постачальниками і підрядниками. 

Таблиця 1 
Господарські операції з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 

Кореспондуючі рахунки 
№ Зміст господарської операції 

Дт Кт 
1 Оплачено рахунки постачальників та підрядників: 

- готівкою з каси 
-з поточного рахунку в національній валюті 

 
631 
631 

 
301 
311 

2 Придбання устаткування, що потребує монтажу 
Відображення суми ПДВ 

15 
631 

631 
641 

3 Проведено розрахунок з постачальниками та 
підрядниками за рахунок позики банку 631 50,60 

 
E результаті дослідження даної теми можна відмітити, що у процесі господарської 

діяльності підприємство вступає в розрахункові взаємовідносини з іншими 
господарськими органами, юридичними чи фізичними особами  за товарно-матеріальні 
цінності, виконані роботи, надані послуги та інше. Розрахунки являють собою систему 
грошових відносин, яка ґрунтується на господарському розрахунку, суворому виконанні 
договорів та додержанні фінансової дисципліни. 

 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ  ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ  В  ПСП 
«НИВА»  ГАЙВОРОНСЬКОГО  РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Є.В. ОЗЕРАНСЬКИЙ, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник : викладач МАНЗІЙ О.П.  
 
Україна належить до тих країн, де традиційно вирощуються олійні культури і 

насамперед, соняшник, який входить до структури сівозмін природно-кліматичних зон 
Степу, центрального та східного Лісостепу. Під ними зайнято понад 90% посівних площ 
усіх вирощуваних в Україні олійних культур.           

Насіння соняшнику - унікальна сировина для отримання харчових та технічних 
олій, дешевих харчових та кормових видів білка з особливими біологічними та 
функціональними властивостями, високим вмістом біологічно активних речовин та 
широким набором макро-, мікро- та ультрамікроелементів. Рослинні олії необхідні всім 
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галузям народного господарства. Вони можуть бути надійним джерелом валютних 
надходжень. Серед українських олійних культур найбільше значення для цієї мети 
мають соняшник, соя та ріпак. В Україні соняшник є основною культурою для 
виробництва рослинної олії та високобілкових кормів, а його експорт приносить значний 
валютний прибуток. Україна займає одне з провідних місць серед соняшникосіючих 
держав, виробляючи щорічно близько 10% насіння соняшнику у світі. У структурі 
валової продукції сільського господарства соняшник також відіграє помітну роль.  

Ситуація, що складається на світовому ринку олійних культур, може сприяти 
підвищенню ефективності економіки АПК України. Враховуючи значний приріст 
населення в світі, а також той факт, що низка економічно розвинених країн (зокрема, 
країни ЄС) вже вичерпали власні агротехнічні можливості подальшого збільшення 
врожайності і, відповідно, обсягу виробництва олійних культур, Україна має посісти 
одне з чільних місць на світовому ринку із забезпечення потреб в олійно-жировій 
продукції, для чого має проводити відповідну активну політику у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності . 

За сучасних умов на ринку соняшнику існує парадоксальна ситуація, коли 
подорожчання засобів виробництва приносить реальні прибутки і загальна виручка 
виробників зростає, що є наслідком державного регулювання, яке дозволяє виробникам 
закладати подорожчання ресурсів у ціну, що в кінцевому випадку відображається на 
споживачеві . 

За цих умов економічна сутність нарощування обсягів виробництва цієї культури 
обумовлюється високою ефективністю від її реалізації. У багатьох аграрних 
підприємствах соняшник забезпечує 40-60% прибутку від рослинництва за відносно 
високих показників рівня рентабельності порівняно з іншими культурами. 

У складі всіх олійних культур соняшник займає 70% посівної площі. І 85% 
валового збору. Із насіння соняшнику виробляється приблизно дві третини всієї 
рослинної олії. 

Соняшник – одна з прибуткових технічних культур України з найвищим рівнем 
рентабельності серед сільськогосподарських культур. Так, у 2012 році від реалізації 
насіння соняшнику господарства суспільного сектору отримали 360,4 млн. грн. 
прибутку, тому він посідає особливе місце в економіці та формуванні експортного 
потенціалу країни. Порівняно високий рівень рентабельності вирощування цієї культури, 
що зумовлено мінімальними виробничими витратами і порівняно високою 
реалізаційною ціною, стимулював значне розширення посівних площ. Якщо в 2011 році 
посіви товарного соняшнику становили 2,8 млн. га, то в 2012 році вони зросли  майже  в 
2 рази  і досягли 5,5 млн. га. 

Цінова політика та обсяги переробки насіння соняшнику відображають цінову 
кон’юнктуру на олію соняшникову. Слід зазначити, що в собівартості олії вартість 
сировини становить від 75 до 84 % всіх виробничих витрат. Крім того, на собівартість 
олії значно впливають витрати на енергоносії та оплату праці. В країнах ЄС вартість 
переробки соняшнику становить 15-17 доларів США, тоді як в Росії – 18-20 доларів 
США за 1 т. Якщо країни Європейського Союзу постачають на світовий ринок продукт 
глибокої переробки, то і вартість його збуту на рівень вища від вартості нерафінованої 
олії, яка постачається на ринок Аргентиною та країнами Східної Європи. 

Актуальним завданням успішного розвитку виробництва є застосування 
прогресивних технологій вирощування соняшнику, раціоналізація посівних площ, 
підвищення врожайності. Ефективність виробництва олійних, як і інших 
сільськогосподарських культур, залежить від рівня цін на внутрішньому та зовнішньому 
ринках, державної політики щодо підтримки та регулювання внутрішнього ринку. 
Досвід показує, що низька ефективність виробництва соняшнику обумовлена 
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незадовільною підтримкою родючості земель, низьким рівнем матеріально-технічного 
забезпечення, недосконалістю виробничих відносин, слабою матеріальною 
зацікавленістю працівників у результатах своєї праці. Внутрішній та зовнішній ринки 
насіння соняшнику насичуються з використанням традиційних каналів його реалізації: 
вільний продаж торговельним компаніям, продаж масложиркомбінатам для переробки, 
бартерний обмін, продаж через власні магазини та ларки, видача населенню в рахунок 
оплати праці, тощо. Протягом останніх років попит на насіння соняшнику зберігається 
на достатньо високому рівні. Зокрема, на внутрішньому ринку він становить щорічно в 
межах 2,2-2,3 млн. т. 

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає одержання 
максимальної кількості продукції з 1 га земельної площі при найменших затратах праці і 
коштів на виробництво одиниці продукції. Ефективність сільського господарства 
включає не тільки співвідношення результатів і витрат виробництва, в ній відбивається 
також якість продукції і здатність її задовольнити певні потреби споживача. При цьому 
підвищення якості сільськогосподарської продукції вимагає додаткових затрат живої і 
уречевленої праці . 

Економічна ефективність виробництва соняшнику характеризуються системою 
показників, основними з яких є урожайність, собівартість, ціна  реалізації,  прибуток на 1 
га та на 1 ц, рівень рентабельності, валовий дохід, виробнича собівартість,  рівень  
рентабельності  та  рівень  товарності.  

Показники економічної ефективності виробництва соняшнику в  ПСП «Нива»  
представлені  даними  таблиці  1. 

З даних таблиці 1 можна відмітити наступну ситуацію, що повна  і виробнича 
собівартість 1ц насіння  соняшнику  з кожним роком збільшується, в 2012 році 
збільшилася на 49,3 грн. і на 62,2 грн. відповідно,  що є негативним моментом в 
витратній політиці господарства. 

Ціна реалізації 1 ц  насіння  соняшнику досягла найвищого рівня у 2012 році, 
порівняно з 2010 роком  -  зросла на 73 грн. Але, незважаючи на це, прибуток зменшився 
на 59,7 тис. грн.. у звітному році порівняно з 2010 роком. Прибуток на 1 га посівів 
соняшника показує позитивну тенденцію до зростання,  у 2012 році  порівняно  з  2010 
роком  зріс  на  243,7 грн. 

Таблиця 1 
Економічна ефективність виробництва  насіння соняшнику в ПСП «Нива»  

Гайворонського  району  Кіровоградської  області 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Відхилення 
2012 р.  до 2010 р. 
(+; -) 

Урожайність, ц/га 19,8 16,9 20,9 1,1 
Повна собівартість 1 ц грн 107,4 127,7 156,7 49,3 
Виробнича собівартість 1 ц, 
грн. 109,4 126,4 171,6 62,2 

Ціна реалізації 1 ц, грн 271,8 393,5 344,8 73 
Прибуток всього, тис. грн 693 610,8 633,3 -59,7 
Прибуток на 1 ц, грн 164,4 265,8 188,1 23,7 
Прибуток на 1 га, грн 2772 3354 3015,7 243,7 
Рівень товарності, % 85 74,6 76,6 -8,4 в. п. 
Рівень рентабельності, % 153,1 208,1 120,0 -33,1 в. п. 

 
Рівень  рентабельності  хоч  і  зменшився  на  33,1%,  проте  є  високим – 120%. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Виробництво  соняшнику  в світі  стане  рекордним  [Електронний ресурс]  /  



 87 

Режим доступу: http://ubr.ua/market/agricultural-market/virobnictvo-soniashniku-v-
svt-stane-rekordnim-146633 

2. Соняшникові прогнози  [Електронний ресурс]  /  Режим доступу: 
http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-52-32/1243-2012-09-27-19-44-
04.html 

3. Сучасні  тенденції  ринку  соняшнику [Електронний ресурс]  /  Режим доступу:  
http://www.agro-business.com.ua/2011-05-11-22-31-13/609-2011-09-06-12-53-
13.html 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА 

 
О.А. ПАВЛЕНКО, студ. ІV курсу факультету економіки і підприємництва  
Науковий керівник: к.е.н., доцент  БОБКО В.В. 
 
Актуальність теми. Виробництво є одним із основних процес господарської 

діяльності підприємства. Процес виробництва являє собою, з одного боку, процес 
виробничого споживання засобів, предметів праці та самої праці, а з іншого - одержання 
нової продукції (робіт чи послуг).  

Основною метою обліку виробництва є своєчасне, повне, вірогідне відображення 
фактичного розміру і складу витрат та контроль за використанням всіх видів виробничих 
ресурсів, а також обсягу виробленої продукції (наданих робіт чи послуг) в натуральних 
та грошових вимірниках. Обґрунтування обраної теми. Сільське господарство відіграє 
важливу роль у розвитку економіки України. Рослинництво є однією з основних і 
специфічних галузей сільськогосподарського виробництва. Воно забезпечує потреби 
населення в продуктах харчування, є базою для розвитку тваринництва, надає сировину 
для промисловості. Для нього характерна сезонність виробництва, розрив між періодами 
виконання технологічного процесу та отримання готової продукції. Не зважаючи на 
певні позитивні зрушення останніх років, сільське господарство України, попри значну 
підтримку з бюджету, досі знаходиться в незадовільному стані. В умовах обмеженості 
ресурсів і досягнення планової ефективності виникає потреба постійного порівняння 
понесених витрат і отриманих результатів. Ця проблема посилюється під впливом 
інфляції, коли дані про виробничі витрати необхідно повсякденно порівнювати з 
майбутніми витратами. Можливість усунення або передбачення впливу багатьох 
негативних внутрішніх і зовнішніх факторів з'являється завдяки раціонально 
організованому обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, 
який дозволяє порівнювати витрати та доходи, вибирати оптимальну цінову і збутову 
політику та управляти фінансовими результатами. Новою віхою розвитку облікового 
забезпечення сільськогосподарської діяльності стало прийняття П(С)БО 30 «Біологічні 
активи». В зв’язку з цим виникла необхідність перегляду сучасної методики обліку 
витрат на сільськогосподарських підприємствах, та внесення змін до Методичних 
рекомендацій.  

В багатьох публікаціях вже обговорювалися, як особливості галузі сільського 
господарства взагалі, так і особливості обліку сільськогосподарської діяльності при 
застосуванні П(С)БО 30. Найбільш цілісним і широким дослідженням цих проблем 
відзначаються праці В.М. Жука, в якому комплексно викладено основні підходи до 
нового обліку сільськогосподарської діяльності. 

Враховуючи зміни в методології бухгалтерського обліку сільськогосподарської 
діяльності, основним його завданням залишається достовірна оцінка та відображення у 
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звітності біологічних активів, сільськогосподарської продукції та витрат на біологічні 
перетворення. Тому метою даної статті є розробка рекомендацій щодо удосконалення 
обліку витрат рослинництва, що узгоджуватимуться із вимогами П(С)БО 30 «Біологічні 
активи», а також забезпечать менеджмент сільгосппідприємств достовірною 
інформацією про витрати. 

Відповідно до П(С)БО 30, витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями 
біологічних активів та отриманням сільськогосподарської продукції, визнаються 
витратами основної діяльності. Облік витрат ведеться за окремими об’єктами обліку 
витрат (окремі види біологічних активів та/або їх група) відповідно до П(С)БО 16 
«Витрати». До складу витрат, пов'язаних з біологічними перетвореннями, належать: 

прямі матеріальні витрати; 
прямі витрати на оплату праці; 
інші прямі витрати; 
загальновиробничі витрати. 
Облік витрат на біологічні перетворення та виходу продукції (робіт, послуг), 

повинен забезпечувати документоване, своєчасне, повне і достовірне відображення 
фактичних витрат на виробництво продукції для забезпечення контролю за 
використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а також обсягу виробленої 
продукції (виконаних робіт, наданих послуг) в натуральних та грошових вимірниках. 

Відповідно до методологічних засад обліку визначених Планом рахунків, 
національними П(С)БО та відповідними методичними рекомендаціями, прямі витрати в 
бухгалтерському обліку відображаються по дебету рахунку 23 «Виробництво» на 
відповідних субрахунках. Загальновиробничі витрати відображають по дебету рахунку 
91 «Загальновиробничі витрати». Після запровадження П(С)БО 30 принципово нові 
підходи до оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції та пов’язані з 
цим зміни у методиці визначення фінансових результатів суттєво впливають на 
подальше відображення витрат та собівартості продукції в обліку. 

Всі прямі витрати, які відносяться на культури чи групи культур (види продукції) 
обліковують по дебету рахунку 231 «Рослинництво» (по аналітичних рахунках). 

Відповідно до П(С)БО 30, біологічні активи на кожну звітну дату повинні 
оцінюватися та відображатися у звітності за справедливою вартістю. Однак, положенням 
також передбачено, що поточні біологічні активи рослинництва в разі неможливості 
визначити їх справедливу вартість (в нашому випадку пшениця озима), які не досягли 
зрілості та технологічний процес створення яких не завершено, відображаються у 
бухгалтерському обліку і звітності, як незавершене виробництво та оцінюється за 
виробничою собівартістю, яка визначається відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 16 «Витрати». При чому, якщо застосовувати існуючу методику 
обліку витрат, це буде неповна виробнича собівартість, оскільки на звітну дату, рахунки 
допоміжних виробництв та загальновиробничі витрати ще не розподілені. Під час 
збирання врожаю продукцію оприбутковують за справедливою вартістю – це вимога 
П(С)БО 30. При цьому в бухгалтерському обліку роблять запис Д-т 271 К-т 231 (по 
аналітичних рахунках) на суму справедливої вартості. По дебету ж рахунку 231 у нас 
відображені на даний момент прямі виробничі витрати. Різниця, що виникає між дебетом 
і кредитом рахунку 231, – це одна зі складових фінансового результату від 
сільськогосподарської діяльності, а саме фінансовий результат від первісного визнання. 

Якщо по дебету 231 рахунку відповідно до діючої методики відображають лише 
прямі витрати, то на момент первісного визнання продукції рослинництва, як готової 
сільськогосподарської продукції, витрати на її виробництво будуть занижені, оскільки 
ще не включатимуть допоміжних виробництв та загальновиробничих витрат. Це 
призведе до того, що у даному звітному періоді в фінансовій звітності буде відображено 
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недостовірну інформацію про фінансові результати. 
Отже, пропозиції щодо удосконалення обліку витрат та виходу продукції 

рослинництва: 
1. З метою поглиблення обліку та підвищення його значимості необхідно створити 

облік за центрами відповідальності, метою якого є самоконтроль за споживанням 
виробничих ресурсів та, в розрізі потреби, виявлення причин відхилень від нормативів. 

2. Удосконалити систему управління витратами не тільки на рівні підприємства, а й 
в підрозділах, що сприятиме створенню системи обліку та управління виробництвом 
відповідно до вимог ринкового середовища.  

3. Виходячи з галузевих принципів важливо, щоб облік враховував специфічні 
особливості технології та організації конкретного виробництва.  

4. Фінансовий облік як функція управління для сільського господарства, крім 
загальної основи, повинен мати й галузеву, визначену на державному рівні, що 
передбачатиме розкриття методологічних функцій, організаційної структури, методів, 
інструментів і методичної бази. Тобто, в сільському господарстві фінансовий облік 
повинен бути спрямований не тільки на вивчення попиту і вимог ринку, а й прийняття 
оптимальних управлінських рішень.  

5. Сьогодні, як ніколи важливий аналіз статей за елементами, що дає можливість в 
кінцевому результаті знати собівартість одиниці продукції виробленої та реалізованої, 
таким чином повнота включення витрат є критерієм точності обчислення собівартості.  

 
 

ПОСЛУГА ЯК ОБ’ЄКТ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
В.О. ПАНАСЮК, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент РИБЧАК В.І. 
 
Послуга – це особиста діяльність виробника у задоволенні потреб споживача, а 

також результат безпосередньої взаємодії виробника і споживача. 
Послуги як економічна категорія, результат праці, продукція послуг мають свою 

класифікацію. За їх допомогою вдається виявити ті ознаки, на основі яких можна було б 
здійснювати сегментацію ринку. 

Враховуючи різні напрямки діяльності у сфері послуг, запропонована наступна 
класифікація послуг [1, С.15]: 

1. Послуги, що надаються на основі використання обладнання, машин і механізмів, 
засобів виробництва, пристроїв, або без них на основі інтелектуальної здібності 
(автоматичні, автомобільні), або фізичної праці (миття вікон, будівництво споруд, 
ремонт автомобілів і побутової техніки, лікування і інші). Послуги, що надаються на 
основі використання праці, групуються відповідно до необхідної для їх надання 
кваліфікацією робітників: некваліфіковані, кваліфіковані або професійні.  

2. Послуги, які вимагають наявності клієнта (складання заповіту).У випадку, коли 
надання послуги вимагає присутності споживача, підприємству необхідно уважно 
поставитися до його потреб. 

3. Послуги, що можуть задовольняти особисті потреби (персональні послуги). 
Існує понад 15 класифікацій послуг, проте у всіх них використані такі критерії: 

відчутність надання послуги клієнту; характер попиту на ринку в даний час; обсяг 
надання необхідних послуг; складність надання послуги; рівень необхідної кваліфікації 
для надання послуги; трудомісткість послуги; економічна та соціальна орієнтація; 
ступінь контактності із споживачем. 

Кожен з відзначених напрямків класифікації послуг має свої переваги і недоліки. 
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Основні риси послуг можна звести до чотирьох основних характеристик, а саме: 
1. Нематеріальність конкретного продукту-товару. Переважно послуги абстрактні і 

нематеріальні. До моменту отримання послуги не можна відчути зміну стану. Їх не 
можна демонструвати і бачити, спробувати, відчути на запах, або почути, 
транспортувати, зберігати, пакувати або придбати. 

2. Невіддільність від об’єкта. У більшості випадків споживач не може відділити 
послугу від того, хто її надає, або від умов, в яких вона здійснюється. Послуга не 
від’ємна від свого джерела. Контакт із споживачем часто розглядається як невіддільна 
частина надання послуги. Послуги, як правило, виробляють в той самий час, коли 
здійснюється їх “споживання”. Саме це і визначає обмеженість надання послуги в часі. 

3. Неоднорідність (непостійність якості). Послуги є нестандартними і дуже 
різноманітними. Залежно від постачальників, від часу місця виконання, тобто надання 
послуг, їх якість коливається в широких межах.  

4. Незбережність у часі. Послуги неможливо зберігати з метою подальшої 
реалізації. Це пов’язано з тим, що виробництво і споживання часто здійснюються 
одночасно. 

Таким чином, можна стверджувати, що коло послуг за класифікацією (неповною) 
надзвичайно широке і охоплює всю діяльність людей: кожен повсякденно користується 
сферою послуг у будь-якому вигляді, часі та просторі. Найбільша частка припадає на 
послуги у сфері торгівлі, що охоплює виробників товарів промислового і споживчого 
характеру, всіх громадян, які здійснюють взаємовідносини у виробництві під час 
виготовлення матеріальних благ і відповідно їх придбання з метою задоволення власних 
потреб. 

Група послуг різноманітна, хоча все-таки являє собою лише один напрям серед 
численних видів діяльності у сфері послуг. У зв’язку з цією різноманітністю часто важко 
визначити саме поняття послуги.  

Наведемо два підходи, що охоплюють сутність поняття: 
Послуга – це дія або робота, пропоновані однією стороною іншій. Хоча процес 

може бути пов’язаний із фізичним виробом, виконання, власне кажучи, невловиме і 
зазвичай не виявляється у володінні будь-якими факторами виробництва. 

Послуги – це економічні дії, що створюють цінність і забезпечують вигодами 
клієнтів у певний час і у певному місці як результат досягнення бажаних змін для або на 
користь одержувача послуги [2; С.28]. 

Головним критерієм віднесення тієї чи іншої діяльності до сфери послуг є 
невідчутний, непомітний характер продукту, який виготовляється у даній сфері. На 
практиці сфера послуг розглядається як сукупність багатьох видів діяльності і фактично 
зводиться до їх перерахування. До послуг відносять усі види корисної діяльності, що не 
створюють матеріальних цінностей. 

Таким чином, послуга – це діяльність юридичної або фізичної особи, спрямована на 
задоволення потреб іншої юридичної або фізичної особи. Послуга за своєю сутністю є 
нематеріальною, невідчутною і не призводить до передачі права власності на неї . 
Економічна корисність робить послугу предметом торгівлі. Хоча послуги у сфері 
нематеріального виробництва можуть бути різноманітними, усі вони мають 
характеристики, що відрізняють їх від товару: невідчутність або нематеріальний 
характер послуги; нездатність до збереження; нестабільність, неоднорідність якості; 
нерозривність виробництва послуги та її споживання. 
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На сьогоднішній день формування попиту та стимулювання збуту займає особливе 

місце у виробничо-збутовій сфері сучасного маркетингу, тому що являють собою 
найбільш активну частину всього маркетингового інструментарію. Зростаюча ринкова 
конкуренція змушує сучасні підприємства - виробників йти на дедалі більші поступки 
споживачам і посередникам в збуті своєї продукції за допомогою стимулювання попиту.  

Роль сучасного маркетингу полягає в тому, що він покликаний привести 
виробництво у відповідності з попитом. Зусилля маркетингових служб підприємства 
направлені на створення такого асортименту товарів, який відповідав би суспільному 
попиту [1]. 

Формування попиту полягає у повідомленні потенційного споживача про існування 
товару; сповіщенні про потреби, які задовольняються товаром; доведенні якості 
задоволення цих потреб, тобто опису споживчих характеристик товару; у зменшенні 
перепони недовіри, для чого інформують про гарантії захисту інтересів покупців у разі 
незадоволення товаром. Для цього використовують заходи формування попиту – 
рекламу, виставки, ярмарки, прес-конференції тощо [1]. 

В уяві потенційного покупця поступово формується "образ товару", що відіграє 
головну роль у прийнятті рішення про купівлю. А через те, що купівля товару 
найчастіше – результат колегіального обговорення, заходи формування попиту мають 
вплив не тільки на осіб, котрі збираються купувати, але й на тих, хто може вплинути на 
це рішення. 

Основними завданнями заходів формування попиту є: 
– забезпечення початкового продажу; 
– завоювання певної частки ринку; 
– усунення недовіри споживачів до товару; 
– створення іміджу підприємства та його товару; 
– формування попиту на товар підприємства [1]. 
Якщо вести мову про товари індивідуального споживання, то для створення 

ринкової новизни вони можуть зазнавати деяких змін: зовнішньої форми, упаковки та 
інших характеристик відповідно до вимог людини. Що стосується товарів виробничого 
призначення, то зовнішні зміни не є достатніми для створення товару ринкової новизни, 
тому потрібні значні покращення властивостей або зменшення ціни для його доступності 
новим сегментам ринку. 

Заходи стимулювання збуту спрямовані на покупця, який вже на практиці 
ознайомлений із властивостями товару, тому завдання стимулювання збуту полягає у 
спонуканні до наступних придбань товару, великих його партій, сприяти налагодженню 
постійних довготривалих зв'язків. 

Стимулювання збуту поділяють на те, що спрямоване на: 
– покупців; 
–продавців товару; 
–посередників [2]. 
Стимулювання збуту, що спрямоване на покупців, полягає у пропозиції 
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комерційної вигоди тим, хто купує товар за певних умов. Такою вигодою можуть бути 
знижки за обсяг придбаної партії товару, періодичність купівлі певної кількості виробів, 
можливість надання кредиту, позбавлення початкового внеску, навіть "подарунок" 
певної суми грошей під час купівлі товару, безкоштовне поширення зразків товару в 
розрахунку на купівлю великої партії, безкоштовне передання товару в користування 
"для випробування". 

До заходів стимулювання збуту належать презентації нових товарів для 
потенційних покупців, прес-конференції з приводу введення на ринок нового товару. 
Однією з найдієвіших акцій стимулювання збуту є зниження ціни, про що широко 
оголошується через засоби масової інформації. 

Стимулювання збуту, що спрямоване на продавців, має на меті досягнення ними 
високих показників збуту товару, для чого застосовують грошові заохочення, надають 
додаткові дні відпустки, влаштовують поїздки за рахунок підприємства, нагороджують 
цінними подарунками, 

Стимулювання збуту, що спрямоване на посередників, спонукає їх продавати товар 
з максимальною енергією, розширювати коло покупців. Посередникам постачають 
безкоштовно або на пільгових умовах спеціальне обладнання, обслуговування покупців, 
роблять знижки з реалізаційної ціни, відшкодовують частину витрат, пов'язану з 
рекламною діяльністю, надають пересувні сервісні пункти обслуговування тощо. 

Формувати попит та стимулювати збут допомагають заходи "паблік-рилейшнз" – 
англійський вираз, що означає "зв'язки з громадськістю". Заходи "паблік-рилейшнз" 
проводять відділи зв'язків з громадськістю, завдання яких – подолати перепону недовіри 
до товару та підприємства. Через імідж підприємства широкій аудиторії споживачів 
доводиться думка, що кінцевою метою роботи підприємства є не одержання прибутку, а 
задоволення потреб людей та суспільства [2]. 

Отже, сучасна концепція маркетингу відрізняється від існуючої при ранньому 
розвитку ринку. Важлива особливість маркетингу як певної системи управління у тому, 
що він використовує багато варіантів економічного розрахунку створює організаційні, 
економічні та юридичні умови для розвитку підприємств. І формування портфеля 
замовлень і натомість багатоваріантних економічних розрахунків з урахуванням 
маркетингової стратегії [2]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА 
ПІДРЯДНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 
А.П. ПАТРАМАНСЬКА, студ. ІV курсу факультету економіки і 

підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент МЕЛЬНИК Л.Ю. 
 
Перехід до ринкових відносин в Україні викликав виникнення різних суб'єктів 

господарської діяльності. Виникає безліч підприємств, особливо в сфері малого бізнесу. 
Такі підприємства займають специфічні області господарювання, а також прагнуть 
розвивати традиційні та освоювати нові, що дає значне поповнення бюджету. 

На сьогоднішній день сегмент малого бізнесу в загальній масі суб'єктів 



 93 

підприємницької діяльності займає лідируюче місце. 
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні». Згідно із даним законом державне регулювання 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою 
створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств. Поряд з тим Закон відмічає, що 
підприємства, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат та не 
зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть узагальнювати 
інформацію в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису. 
Мова ведеться про особливості ведення обліку суб’єктів малого бізнесу. 

Саме малі підприємства забезпечують розвиток економічної системи країни та 
наближають її до споживачів. Вони виконують найважливішу роль у державі – надають 
громадянам країни робочі місця, створюють реальні джерела їх доходів, забезпечують 
виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для населення за доступними 
цінами та збільшують дохідну частину бюджетів різних рівнів. 

Це стало причиною наукових пошуків серед вчених. Значний внесок у розвиток 
обліку на підприємствах малого бізнесу здійснили Сук Л., Гринюк А., Андрієць Л.O. 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками є важливим елементом у 
системі бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. До основних завдань 
цього обліку відносять: 

- формування повної й достовірної інформації про стан розрахунків з 
постачальниками й підрядниками за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, 
надані послуги, необхідної користувачам бухгалтерської звітності; 

- забезпечення інформацією, необхідної користувачам бухгалтерської звітності для 
контролю за дотриманням законодавства України при здійсненні організацією 
господарських операцій і їхньою доцільністю, наявністю й рухом майна й зобов'язань, 
використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до 
затверджених норм, нормативами й кошторисами; 

- контроль за дотриманням форм розрахунків, установлених у договорах з 
постачальниками й покупцями; 

- контроль за станом дебіторської й кредиторської заборгованості; 
- своєчасна звірка розрахунків з дебіторами й кредиторами для виключення 

простроченої заборгованості; 
- контроль за виконанням плану надходження товарів; 
- контроль виконання договірних зобов'язань постачальниками по кількості 

(обсягу), асортиментам, якості, строкам поставок товарів; 
- контроль за правильним визначенням кількості, якості, цін, вартості ТМЦ, що 

надійшли, своєчасне і якісне оформлення документів на них. Від цього залежить 
обґрунтування і своєчасне пред'явлення претензій постачальнику або транспортним 
організаціям за недопоставку, за зниження їхньої якості в порівнянні із зазначеною у 
документах постачальника; 

- контроль за своєчасним і повним оприбуткуванням ТМЦ (що надійшли), 
матеріально-відповідальними особами; 

- контроль за здійсненням своєчасних і правильних розрахунків з постачальниками. 
У своїй діяльності малі підприємства керуються Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку № 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" і 
застосовують План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій суб'єктів малого підприємництва і регістри бухгалтерського 
обліку для малих підприємств. 
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Кредиторська заборгованість виникає за товари, роботи, послуги постачальникам і 
підрядникам, за отриманий кредит, в результаті чого у підприємства виникає 
зобов'язання щодо його повернення, по заробітній платі, по розрахунках з бюджетом, по 
доходам майбутніх періодів.  

Особливістю обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками суб’єктів 
малого підприємництва є те, що він ведеться на рахунку 68 «Розрахунки за іншими 
операціями». 

Даний рахунок включає операції, що відображаються в загальному плані рахунків 
по рахунках 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями», 62 «Короткострокові векселі видані», 63 
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 67 «Розрахунки з учасниками». 

Для систематизації інформації про розрахунки з постачальниками і підрядниками 
використовують Відомість 3-М, також в ній узагальнюється інформація за такими 
розрахунками: з покупцями і замовниками; з підзвітними особами; з різними дебіторами 
і кредиторами; з учасниками; по податках і платежах; по відрахуванням на пенсійне 
забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, індивідуальне 
страхування, страхування майна; по оплаті праці, доходах майбутніх періодів; резервах 
сумнівних боргів. 

У відомості 3-м відображаються обороти по дебету і кредиту рахунків: 
у розділі 1: 37 „Розрахунки з різними дебіторами”; 55 „Інші довгострокові 

зобов'язання”; 64 „Розрахунки по податках і платежах”; 68 „Розрахунки по інших 
операціях” 69 „Доходи майбутніх періодів”. 

у розділі 2: 66 „Розрахунки по оплаті праці” 
У розділі 1 Відомості 3-м записи групуються по вказаних у ній рахунках шляхом 

вписування перед початком записів у графі 3 коду і назви відповідного рахунку 
бухгалтерського обліку, відносно якого здійснюються записи. 

Для заповнення граф 7 і 8 використовуються дані Відомостей 1-м, 3-м, 4-м і 5-м. 
Усі записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку 

первісних документів по господарським операціям, відносно яких кореспондуються 
вказані в Відомості рахунки бухгалтерського обліку. 

Порядок заповнення розділу 1 Відомості 3-м залежить від виду операцій, що 
відображаються. 

Для відображення розрахунків з дебіторами і кредиторами у Відомості відводиться 
необхідна кількість строк для упорядкування записів відносно розрахунків по кожному 
дебітору і кредитору з продовженням записів на вкладних аркушах. Сальдо на кінець 
місяця переноситься в графу 5 (із графи 21) і графу 6 (із графи 22) розділу 1 Відомості 3-
м наступного місяця. 

В розділі 2 Відомості 3-м відображаються розрахунки по оплаті праці. 
Підсумкові записи із відомостей переносяться до оборотно-сальдової відомості, яка 

використовується для узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку по кожному 
рахунку бухгалтерського обліку. 

Оборотно-сальдова відомість складається щомісячно і використовується для запису 
даних по дебету і кредиту кожного рахунку окремо. 

При цьому дебетові обороти Оборотно-сальдової відомості по кожному рахунку 
бухгалтерського обліку повинні рівнятися дебетовому обороту по відповідному рахунку 
бухгалтерського обліку у відповідному регістрі (відомості) бухгалтерського обліку. 

Отже, організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на 
підприємствах малого бізнесу має відповідати всім вимогам обліку, тобто забезпечувати 
інформаційну, контрольну та аналітичну функції.  Облік на малих  підприємствах 
повинен бути максимально  спрощений. Облікова політика на малих  підприємствах 
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повинна бути затверджена спеціальним наказом про облікову політику. 
 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА 
РОЗРАХУНКАМИ З ПОКУПЦЯМИ У ПСП «УКРАЇНА» 

 
А.П. ПАТРАМАНСЬКА, студ. ІV курсу факультету економіки і 

підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач МИХАЙЛОВИНА С.О. 
 
Сучасний стан економіки України характеризується необґрунтованими 

політичними подіями, некерованими інфляційними процесами, нестабільністю 
суспільних зв’язків та іншими несприятливими для розвитку економіки чинниками. 
Результатом впливу несприятливих чинників є зниження ділової активності підприємств, 
їхня низька платоспроможність, яка здебільшого призводить до кризового стану 
господарюючих суб’єктів. Характерними ознаками низької платоспроможності 
підприємств є несвоєчасність погашення дебіторської заборгованості, повернення 
заборгованості в неповному обсязі, що сприяє виникненню сумнівної та безнадійної 
дебіторської заборгованості. Важливою передумовою уникнення зазначених проблем є 
створення належним чином організованої системи інформаційного забезпечення, 
основною частиною якої є бухгалтерський облік. 

Тема обліку розрахунків з покупцями та замовниками розглядалась провідними 
вітчизняними науковцями з бухгалтерського обліку, зокрема Ф.Ф. Бутинцем, Й.Я. 
Даньківом, М.С. Пушкарем, В.В. Сопком, Л.К. Суком, Р.Л. Хом’яком, Н.В. Чебановою 
та іншими. Проте ряд питань досі залишаються недостатньо вивченими, що зумовлює 
актуальність даного дослідження. 

Управління дебіторською заборгованістю є важливою сферою діяльності будь-
якого суб’єкта господарювання. Сучасний фінансовий стан аграрних підприємств 
характеризується зростанням дебіторської заборгованості в структурі їх активів, що 
призводить до уповільнення платіжного обороту. Правильна організація обліку 
дебіторської заборгованості сприяє ефективному управлінню її розмірами і термінами на 
підприємстві та посиленню контролю за своєчасним здійсненням розрахунків. 

Вивчення стану бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості за 
розрахунками з покупцями у ПСП «Україна» Тульчинського району Вінницької області 
показало, що на даній ділянці бухгалтерського обліку є певні недоліки. Одним з них є те, 
що на підприємстві не формується резерв сумнівних боргів. Проте в П(С)БО 10 
«Дебіторська заборгованість» передбачено, що дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю, яка 
розраховується як різниця первісної вартості дебіторської заборгованості та суми 
резерву сумнівних боргів. 

З метою відображення реальної суми поточної дебіторської заборгованості 
пропонуємо у ПСП «Україна» створити резерв сумнівних боргів. Його розмір необхідно 
визначити, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів або на основі класифікації 
дебіторської заборгованості. 

Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів: 
застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості; 
застосування коефіцієнта сумнівності. 
За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина 

резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 
За методом застосування коефіцієнта сумнівності величину резерву підприємство 
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розраховує виходячи з залишку фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості 
за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи та коефіцієнта сумнівності по 
них. 

Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими способами: 
визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході; 
класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення; 
визначення середньої частки списаної протягом періоду дебіторської 

заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за 
попередні 3-5 років. 

ПСП «Україна» може обрати будь-який з даних варіантів створення резерву 
сумнівних боргів. 

Резерв сумнівних боргів обліковують на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів». За 
кредитом рахунку 38 відображають створення резерву в кореспонденції з субрахунком 
944 «Сумнівні та безнадійні борги». В дебет рахунку 38 відносять списання безнадійної 
заборгованості за рахунок створеного резерву. 

Суму списаної дебіторської заборгованості обліковують по дебету позабалансового 
субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» протягом не менше трьох років з 
дати списання для  спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового 
становища боржника. Дебіторська заборгованість списується по кредиту субрахунку 071 
після надходження суми в порядку відшкодування або у зв’язку з закінченням строку 
обліку такої заборгованості, з одночасними записами за дебетом рахунків 30 «Каса», 31 
«Рахунки в банках» чи інших рахунків обліку активів і кредитом субрахунку 716 
«Відшкодування раніше списаних активів». 

Оскільки, Листом Міністерства фінансів України від 07.07.04 р. за №12137 
визначено, що розпорядчий документ про облікову політику підприємства повинен 
містити положення щодо методу створення резерву сумнівних боргів, то пропонуємо 
ввести відповідні зміни до Наказу про облікову політику ПСП «Україна». 

Впровадження даних пропозицій у ПСП «Україна» сприятиме обґрунтованому 
відображенню дебіторської заборгованості у фінансовій звітності, а також підвищенню 
контролю за дебіторською заборгованістю на підприємстві. 

 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА 

 
Ю.І. ПІДДУБНЯК, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент СКУРТОЛ С.Д. 
 
Рослинництво є важливим  сектором економіки держави та джерелом прибутків 

суб'єктів підприємницької діяльності. Збільшення обсягів виробництва  продукції 
рослинництва та покращення її якості  є актуальним питанням,  особливо за умов,  коли 
світовою тенденцією є зростання вартості продукції сільського господарства та її 
нестача. В зв'язку з цим питання обліку в галузі рослинництва є  досить вагомими, 
оскільки лише облік є єдиним джерелом  інформації, необхідної для управління та 
контролю за економічними показниками виробництва продукції рослинництва. 

Дослідженню проблеми обліку виробництва в рослинництві значну увагу свого 
часу приділили вітчизняні науковці, зокрема, О.С. Бородкін, В.Б. Моссаковський, Ф.Ф. 
Бутинець, С.Ф. Голов, О.В. Лишиленко, Г.Г. Кірейцев, В.Г. Линник, В.О. Ластовецький, 
Ю.Я. Литвин, М.Ф. Огійчук, П.Т. Саблук,  Л.К. Сук, В.В. Сопко, Л.С. Шатковська, В.П. 
Ярмоленко та інші. Збільшення обсягів виробництва  продукції рослинництва та 
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покращення її якості  є актуальним питанням на сьогодні,  особливо за умов,  коли 
світовою тенденцією є зростання вартості продукції сільського господарства. В зв'язку з 
цим питання обліку витрат в галузі рослинництва є  досить вагомим, оскільки лише облік 
є єдиним джерелом  інформації, необхідної для управління та контролю витрат за 
економічними показниками виробництва продукції рослинництва. 

На думку Лишиленка О.В., мета обліку затрат на виробництво заключається у 
своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних затрат, пов’язаних з 
виробництвом і збутом продукції, а також в контролі за використанням ресурсів та 
грошових засобів.    

Нині сільськогосподарські підприємства потребують суттєвого реформування 
структури управління господарською діяльністю. При цьому велике значення має 
визначення мінімальної величини виробничих запасів на підприємствах. 

Значна кількість проблемних питань викликаних трансформацією обліку до 
міжнародних стандартів потребує систематизації і пошуку шляхів розвитку 
бухгалтерського обліку з урахування особливостей аграрного сектору України.  Тому, 
доцільно на галузевому рівні з’ясувати накопичені проблемні питання, а на державному 
рівні сформувати і підготувати нормативно - правові акти з розвитку вітчизняного 
бухгалтерського обліку та узагальнити їх у вигляді концепції розвитку бухгалтерського 
обліку в аграрному секторі економіки. 

В рослинництві затрати здійснюються нерівномірно, протягом значного часу року 
продукцію отримують у міру визрівання культур, як правило, один раз на рік. У зв’язку з 
цим виникає необхідність розмежування поточного року під урожай майбутніх років, 
створення резервів на покриття можливих витрат від несприятливих майбутніх явищ. 

Оцінка сучасної організації обліку витрат у рослинництві виявила ряд проблемних 
питань щодо складання первинних і зведених документів з виробництва продукції 
рослинництва. Тому, неповне сприйняття бухгалтерами нових форм первинних і 
зведених документів з виробництва продукції рослинництва прямо вказує на 
необхідність перегляду складу, форм первинних документів та регістрів бухгалтерського 
обліку з наступним їх затвердженням Міністерством аграрної політики та 
продовольства. 

Таким чином, актуальні проблеми обліку виробництва продукції рослинництва 
полягають у послабленні уваги державних і галузевих органів управління до 
управлінського обліку, недостатнє нормативно-методичне забезпечення його 
застосування, відставання інформаційного обслуговування від розвитку агроінновацій 
негативно впливає на ефективне управління виробництвом і не відповідає потребам 
сьогодення. Агропромисловий комплекс потребує включення до системи контролю 
таких витрат, яких немає в деяких галузях економіки, а саме витрат, пов’язаних із 
збереженням ґрунтів, зокрема відновлення вмісту гумусу при вирощуванні культур з 
інтенсивною технологією тощо. Також, проблеми обліку мають вирішуватися веденням 
обліку виробництва продукції рослинництва за статтями витрат, що дозволяє чітко 
контролювати використання матеріальних, трудових та інших ресурсів, формувати 
повноцінну інформацію щодо них в аналітичному та синтетичному обліку. 
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ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ В СВК «НИВА» 
ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
К.П. ПОЛІЩУК, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник:  к.е.н., доцент кафедри економіки СОКОЛЮК С.Ю.  
 
 
Прибуток як економічна категорія відображає остаточну грошову оцінку 

виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових 
результатів підприємств, їх фінансового стану. У загальному вигляді прибуток є 
різницею між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення. Розмір 
прибутку свідчить про необхідність заходів, спрямованих на зниження собівартості 
продукції, нарощення обсягів виробництва і реалізації, розширення асортименту 
виготовлюваних товарів, змін у ціновій політиці. Прибуток є визначальним критерієм 
ефективності господарювання і основним джерелом фінансових ресурсів підприємства.   
Прибуток відображує результати підприємницької діяльності, ефективність 
виробництва, обсяг та якість продукції. Також  прибуток виконує стимулюючу функцію 
тому, що він впливає на формування доходів підприємства та є джерелом фінансування 
його  розвитку [1]. 

При визначенні фінансових результатів діяльності підприємства використовують 
такі показники: валовий прибуток; прибуток від операційної діяльності; прибуток від 
звичайної діяльності до оподаткування; прибуток від звичайної діяльності за 
вирахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності; надзвичайний прибуток; 
чистий прибуток. 

Проблемам формування прибутку приділили увагу у своїх працях такі вітчизняні 
вчені-економісти як П.Т. Саблук, М.Й. Малік, В.Г. Андрійчук, Т.М. Ковальчук, О.В. 
Приказюк та інші. [] Але не всі проблеми вирішені, особливо розподілу прибутку на 
підприємстві. 

Від правильного розподілу та використання прибутку залежить кінцевий результат 
діяльності підприємства, достатність його власних фінансових ресурсів, перспективи 
розвитку виробництва, можливість залучення додаткових джерел фінансування []. 

Прибуток - це найголовніший елемент, котрий стимулює підприємців для більш 
ефективної діяльності в умовах жорсткої конкуренції. 

Метою статті є розгляд механізму формування та використання прибутку 
сільськогосподарського підприємства, дослідження ефективності функціонування 
підприємства, визначення ефективних шляхів вдосконалення механізму формування 
прибутку на прикладі СВК «Нива» Гайсинського району Вінницької області. 

Отже, прибуток підприємства - основний фактор його економічного та соціального 
розвитку. 

Проаналізуємо динаміку прибутку від реалізації основних видів продукції в табл. 1.  
Зменшилась прибутковість зернових і зернобобових в розрахунку на 1га посіву в 

2012 році на 299,9 грн менше ніж у 2010 році, а на 1ц реалізованої продукції - на 26,6 
грн. Знизився загальний прибуток від зернових і зернобобових, а саме на 1ц пшениці - на 
43,2 грн, а на 1 га – на 766,9 грн.  

В розрахунку на гектар посіву культури найбільш прибутковим у 2012 році 
порівняно з 2010 роком виявився соняшник – 1945,1 грн, та кукурудза – на 523,9 грн. 

Спостерігається стійка тенденція до збитковості, що на 1 ц, що на 1 голову  
продукції галузі тваринництва.  

Отже, необхідно приділити особливу увагу аналізу факторів формування 
прибутковості кожного виду сільськогосподарських культур, для зменшення ризиків 
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збиткового виробництва у майбутньому і прогнозування розвитку підприємства. 
Таблиця 1  

Динаміка прибутку (збитку) від реалізації продукції в СВК «Нива»,  грн 

2010р. 
 

2011р. 
 

2012р. 
 

Відхилення 
2012р. від 2010р. 

(+.-) Культури 
на 1га, 

(голову) 
 

на 1ц 
на 1га, 

(голову) на 1ц на 1га, 
(голову) на 1ц на 1га, 

(голову) на 1ц 

Зернових і 
зернобобових  392,5 30,3 1147,4 36,7 96,2 3,7 -299,9 -26,6 

Пшениця озима 476,6 34,4 1607,9 39,4 -290,3 -8,8 -766,9 -43,2 
Кукурудза 430,9 23,1 457,1 29,5 954,8 21,8 523,9 -1,3 
Ячмінь озимий 574,1 46,7 682,9 162,8 - 246,4 - - 
Соняшник 1971,4 159,4 3117,1 29,9 3916,5 246,4 1945,1 87,0 
Приріст ж.м. 
ВРХ -1160,0 -903,3 31,9 40,6 -1601,1 -1031,9 -2761,1 -128,6 

Приріст ж.м. 
свиней 

-194,1 -630,3 11,9 36,7 -430,7 3,7 -236,6 634,0 

Молоко -758,4 -22,2 1211,3 16,8 -2545,1 -136,7 -3330,5 -114,5 
 
Отже, діяльність  СВК «Нива» Гайсинського району спрямована на збільшення 

прибутку: 
 - за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг); 
 - за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції; 
 - за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці 

робітників та службовців; 
- за рахунок ведення грамотної цінової політики на ринку сільськогосподарської 

продукції; 
- за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті 

чого зростає продуктивність праці. 
Із загального прибутку сплачується податок згідно з умовами, передбаченими 

законодавством про оподаткування прибутку підприємств. Прибуток, що залишився 
після оподаткування (чистий прибуток), поступає в повне розпорядження підприємства 
та використовується згідно з його статутом і рішеннями власників. 

Відповідно до принципових (головних) напрямів використання цей прибуток 
можна розділити на дві частини:  

1) прибуток, що спрямовується за межі підприємства у вигляді виплат власникам 
корпоративних прав, персоналу підприємства за результатами роботи (як 
заохочувальний захід), на соціальну підтримку тощо (розподілений прибуток);  

2) прибуток, що залишається на підприємстві і є фінансовим джерелом його 
розвитку (нерозподілений прибуток). Останній спрямовується на створення резервного 
та інвестиційного фондів. Резервний фонд є фінансовим компенсатором можливих 
відхилень від нормального обороту коштів або джерелом покриття додаткової потреби в 
них. Його формування є обов'язковим для господарських товариств, орендних 
підприємств, кооперативів. 

Резерви зростання прибутку - це кількісно вимірні можливості його збільшення за 
рахунок зростання об'єму реалізації продукції, зменшення витрат на її виробництво і 
реалізацію, недопущення зовні реалізаційних збитків, вдосконалення структури 
вироблюваної продукції. Резерви виявляються на стадії планування і в процесі 
виконання планів. Визначення резервів зростання прибутку базується на науково 
обґрунтованій методиці їх розрахунку, мобілізації і реалізації. 
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Отже, можемо зробити висновок, що прибуток залежить від ціни реалізації та 
собівартості в прямій залежності. Тому на підприємстві потрібно знаходити шляхи 
зростання ціни реалізації за рахунок пошук вигідніших каналів реалізації, та резервів 
зниження собівартості за рахунок зменшення перевитрат та збільшення обсягів 
виробництва. 

 
 

ВПЛИВ ПОПИТУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
ХЛІБОПРОДУКТОВОЇ ГАЛУЗІ 

 
В.В. ПРИСТУПА, студ.V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент НЕВЛАД В.Ф. 
 
Конкурентоспроможність продукції – це характеристика продукції, яка відображає 

її відмінність від товару – конкурента, як по ступені відповідності конкретної суспільної 
потреби, так і по витратах на її задоволення. Показник, який виражає таку відмінність, 
визначає конкурентоспроможність продукції по відношенню до товару-конкурента. 

Ринок хлібопродуктів характеризується найбільш тісною взаємодією попиту і 
пропозиції. Пропозиція хлібних товарів знаходиться  під впливом таких чинників, як 
зміна суспільних потреб, попиту населення і прискорення НТП. Крім того, в умовах все 
більшого насичення ринку різноманітними продовольчими товарами, зростають: 

вимоги споживачів до їхнього асортименту і якості; 
 посилюється об`єктивна необхідність більш повного задоволення попиту на 

населення взагалі, а конкретних соціально-економічних груп споживачів, має 
використовуватися маркетинговий принцип сегментації ринку.  

Попит визначає об`ємність ринку - це є частина пропозиції, що може бути 
реалізована в обмін на платіжні засоби при даному рівні і співвідношенні роздрібних цін. 

Попит на хлібопродукти, як і на іншу сільськогосподарську продукцію тісно 
зв'язаний з платоспроможністю. Платоспроможність є найважливішою рисою й 
особливою властивістю попиту. Але в той же час попит на хлібопродукти - це і 
сукупність цілком визначених вимог до конкретних хлібопродуктів із відомими 
функціонально-споживчими і естетичними властивостями. 

Натурально-речовинні характеристики попиту конкретизуються у вигляді 
споживчих оцінок асортименту і якості хлібопродуктів , що надходять на ринок. 
Споживчі оцінки асортименту і якості хлібопродуктів - це об'єктивне вираження 
позитивного, нейтрального або негативного відношення покупців до даного виробу або 
його окремих функціональних і естетичних властивостей. У споживчих оцінках 
знаходить вираження ступінь відповідності хлібобулочних виробів, що надходять у 
продаж, сучасним уявленням різноманітних груп покупців про необхідність, доступності 
по ціні, смаку і подібним вимогам до складу пропозиції на ці вироби. Споживчі оцінки 
виявляються, як у формі прямої преваги - через акт придбання або, навпаки, відмови від 
покупки конкретного виробу, так і у формі суджень про переваги того чи іншого виробу 
перед аналогічними йому по призначенню, або про дефекти, що знижують споживчу 
цінність, корисність хлібного товару.    

При оцінюванні конкурентоспроможності хлібопродуктів, перш за все за основу 
береться її номенклатура випускної. Саме продукція з її якістю, упаковкою, сервісом, 
рекламою та іншими чинниками приваблює не лише покупця, а також бізнесмена, 
акціонера, інвестора. 

Але, загальною оцінкою конкурентоспроможності хлібопродуктів наступні: 
вибір та аналіз ринку для реалізації товару; 
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вивчення конкурентів по виробництву і реалізації аналогічних товарів; 
вибір та обгрунтування найбільш конкурентоспроможного товара-аналога в якості 

бази для порівняння; 
установка набору одиничних показників за відповідними групами параметрів; 
вибір методик розрахунків, визначення та аналіз зведених показників по товарним 

групам; 
розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності товару 

підприємства; 
розробка товарної політики підприємства відносно виробництва товару для певного 

ринку, розширення його виробництва, експорту, розробка заходів по підвищенню 
конкурентоспроможності товару, зняття його з виробництва     

В результаті оцінки конкурентоспроможності хлібопродуктів приймаються  
наступні рішення: 

зміна складу , структури матеріалів , які використовуються (сировини, 
напівфабрикатів); 

зміна технології виготовлення продукції, методів випробувань, системи контролю 
якості виготовлення, упаковки, зберігання, транспортування; 

зміна цін на продукцію; 
зміна порядку реалізації продукції на ринку; 
зміна структури та розміру інвестицій в розробку, виробництво та збут продукції; 
зміна системи стимулювання постачальників; 
зміна структури та виду імпорту   продукції. 
Вивчення споживчих оцінок є головною частиною маркетингового дослідження 

споживачів. У цілому можна відзначити, що у формуванні попиту на хлібобулочні 
вироби беруть участь чотири елементи:  

конкретна потреба (задача маркетингу визначити, а іноді і створити її);  
платоспроможність споживачів, що залежить від загальної економічної ситуації і 

рівня прибутку населення;  
ціна (маркетинг має величезну кількість інструментів регулювання ринкової ціни)  
пропозиція, обсяг, асортимент і якість якого залежить і самого виробника. 
Таким чином, маркетингові зусилля безпосередньо впливають на більшість 

чинників формування попиту на хлібобулочні і кондитерські вироби. А так, як достатній 
попит лежить в основі ефективності збутової діяльності, отже, для організації 
економічно вигідного збуту варто активізувати маркетингову діяльність. 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
 
Н.С. РОМАНЕНКО, студ. IV курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: д.е.н., професор КУЧЕРЕНКО Т.Є. 
 
На сьогодні в Україні, коли у  діяльності юридичних і фізичних осіб  грошових 

активів не вистачає, їх здатність виживати напряму залежить від уміння правильно 
контролювати грошові потоки. Цей вид активів є найобмеженішим в сучасних умовах, і 
тому аудит грошових активів безпосередньо впливає на розвиток підприємства і 
формування кінцевих результатів його господарської діяльності. Грошові кошти 
потребують посиленої уваги до себе з боку органів контролю. Управління ними 
ґрунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а 
також запасів грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального 
забезпечення операційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами. Вивчення 
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проблем аудиту грошових коштів підприємства підтверджує необхідність удосконалення 
теоретико-методологічного забезпечення  аудиту грошових  активів. Цим і пояснюється 
актуальність аудиту грошових коштів  в наш час.  

Дослідженню питань аудиту грошових коштів і грошових потоків у ринкових 
умовах присвячені роботи відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема, С.Л. 
Берези, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова, Н.Г. Горицької, О.М. 
Губачової, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, Л.В. 
Нападовської, В.О., Е.С. Хендріксена, Г. Шілінглоу та інших.  

У процесі дослідження  були виявлені наступні проблеми аудиту грошових коштів: 
- недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю за 

готівкою; 
- брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 
- недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів; 
- відсутність типових форм документів з аудиту грошових коштів. 
До найбільш розповсюджених типових помилок, які виявляються в ході 

аудиторської перевірки грошових коштів, відносяться: 
- відсутність первинних касових документів чи оформлення їх з порушенням 

установлених вимог; 
- виплати підзвітним особам на підставі виправдовувальних документів, що 

підтверджують витрати, без оформлення авансових звітів; 
- недотримання ліміту розрахунків готівкою між юридичними особами; 
- проведення розрахунків з населенням без застосування контрольно-касових 

машин; 
- некоректне відображення касових операцій в облікових регістрах; 
- арифметичні помилки під час підрахунку оборотів; 
-здійснення розрахунків готівкою без надання одержувачем коштів платіжного 

документа (товарного або касового чека, квитанцій до касового ордера тощо), який би 
підтверджував сплату покупцем готівки 

За порушення, які виявляються в ході аудиторської перевірки чинним 
законодавством передбачені  фінансові санкції у вигляді штрафів у таких розмірах: 

 • за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах — у подвійному 
розмірі суми, виявленої понад лімітну готівку за кожен день; 

• за неоприбуткування в касах готівки — у п'ятикратному розмірі 
неоприбуткованих сум; 

• за витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції, виконання 
робіт, надання послуг та інших касових надходжень на виплату заробітної плати, 
матеріального заохочення, допомоги всіх видів, компенсацій, за наявності 
заборгованості з податків — у розмірі здійснених виплат; 

• за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а 
також за видачу готівки під звіт без повного звіту за використання раніше виданих 
коштів — у розмірі 25 % сум, виданих під звіт; 

• за здійснення розрахунків готівкою без надання одержувачем коштів платіжного 
документа (товарного або касового чека, квитанцій до касового ордера тощо), який би 
підтверджував сплату покупцем готівки, — у розмірі витраченої суми. 

Крім того, чинним законодавством та договорами можуть бути передбачені 
додаткові санкції за окремі порушення виконання грошових зобов'язань.  

Практика підтверджує можливість різних випадків порушень, зокрема: виплата 
грошей за фіктивними рахунками та документами, взятими з архіву минулих періодів і 
використаних повторно; підроблення підписів отримувачів; зміна тексту документів; 
включення до розрахунково-платіжних документів підставних осіб; завищення сум 
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розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати, відпускних премій; 
списання сум у більших розмірах, ніж потрібно за документами; повторне списання 
коштів за одним документом, неправильний підрахунок за касовими документами і 
звітами, привласнення депонованої заробітної плати. 
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Рис.1. Аудит касових операцій. 

 
Уникнути порушень можна за допомогою фінансового контролінгу, який являє 

собою контролюючу систему, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш 
пріоритетних напрямках фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення 
відхилень фактичних її результатів від передбачених і прийняття оперативних 
управлінських рішень, що забезпечують її нормалізацію. 

Крім того,  на великих підприємствах з великим грошовим потоком необхідно 
перейти до методики проведення внутрішнього аудиту, призначення якого полягає у 
наданні незалежного висновку щодо інформації, включеної до фінансової звітності  , які 
спроможні забезпечити аудит за своєчасним і повним формуванням і використанням 
грошових активів і капіталу в розрізі передбачених джерел, аудит за забезпеченням 
платоспроможності і фінансової стійкості підприємства . 

Процес здійснення аудиту касових операцій наведено на (Рис.1) 
Основною метою аудиту грошових активів є забезпечення постійної 

платоспроможності підприємства. У цьому реалізується функція грошових активів як 
засобу платежу, що забезпечує досягнення цілей формування їх операційного, 
страхового й компенсаційного залишків. Необхідність забезпечення аудиту грошових 
коштів, їх надходження та використання є необхідним для забезпечення ефективного 
функціонування підприємства, а також постійної підтримки його рівня 
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платоспроможності, ліквідності, рентабельності та фінансової стійкості .  
Отже, аудит грошових коштів здатний своєчасно попередити підприємства про 

неправильність ведення бухгалтерського обліку або складання фінансової звітності, а 
отже і застерегти від небажаних наслідків, штрафних санкцій та витрачання грошових 
коштів, які завжди конче потрібні і яких ніколи не вистачає. Тому велику увагу слід 
приділяти саме збереженню цих високоліквідних активів. 

 
 

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 

 
В. СЕДИК, студ. ІV курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ЖАРУН О.В. 
 
Вступ. Собівартість продукції – це один із найважливіших показників ефективності 

функціонування аграрного підприємства, який відображає рівень господарювання: 
організацію і технологію виробництва, ефективність використання земельних угідь, 
трудових ресурсів, основних і оборотних засобів, здійснення режиму економії. 
Визначення собівартості сільськогосподарської продукції необхідне для планування, 
аналізу та управління господарською діяльністю сільськогосподарських підприємств; 
обчислення рентабельності виробництва; раціонального розміщення та спеціалізації 
сільськогосподарського виробництва за районами та зонами; обґрунтування цінової 
політики [1]. 

 При обґрунтуванні шляхів зниження собівартості сільськогосподарської продукції, 
насамперед, потрібно пам’ятати, що з підвищенням урожайності культур і 
продуктивності тварин знижується собівартість. Отже, фактори, що зумовлюють таке 
підвищення, можна розглядати як фактори зниження собівартості сільськогосподарської 
продукції. Серед них особливе значення мають: 

• впровадження прогресивних систем землеробства, науково обґрунтованих 
сівозмін і передової технології виробництва; 

• послідовна інтенсифікація виробництва шляхом раціональної хімізації і 
докорінного поліпшення землі; 

• впровадження у виробництво кращих сортів сільськогосподарських культур і 
порід тварин, дотримання всіх вимог агротехніки і передових способів 
утримання тварин; 

• зміцнення кормової бази тваринництва, дотримання зоотехнічних вимог при 
складанні раціонів щодо збалансованості протеїном, мінеральними речовинами, 
іншими поживними компонентами; 

• удосконалення галузевої структури підприємств з орієнтацією на вимоги ринку, 
досягнення при цьому раціональної концентрації виробництва, що забезпечує 
краще використання ресурсів, більш швидке запровадження досягнень науки, 
техніки, передової практики [3]. 

Важливим фактором зниження собівартості продукції є підвищення продуктивності 
праці на основі комплексної механізації та автоматизації виробництва і раціональної 
побудови організаційної структури приватних підприємств, впровадження в них 
досконалого внутрішньогосподарського економічного механізму та ефективних 
орендних відносин. 

Необхідно також забезпечити ефективніше використання машинно-тракторного 
парку, транспортних засобів, живої тягової сили. Це дасть змогу скоротити потреби в 
них до раціонального рівня, зменшити витрати на амортизацію та ремонти, а через це 
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здешевити виробництво продукції. 
Значні резерви зниження собівартості криються у суворому дотриманні режиму 

економії при використанні матеріально-грошових засобів у процесі виробництва 
сільськогосподарської продукції. Практика переконує, що в підприємствах, де 
контролюється економне використання оборотних фондів, де не допускаються втрати 
врожаю при збиранні і транспортуванні, збереженні насіння, посадкового матеріалу, 
кормів, значно менше витрачається коштів на одиницю продукції. 

Істотного зниження собівартості продукції можна досягти завдяки вдосконаленні 
системи управління виробництвом і впровадженню наукової організації праці. Ці заходи 
забезпечують зменшення накладних витрат, а отже, і зниження собівартості продукції. 
Важливу роль тут відіграють і такі соціально-економічні фактори, як підвищення 
кваліфікації кадрів, матеріальна зацікавленість працівників у результатах своєї праці, 
широке використання моральних стимулів [2]. 

Шляхів зниження собівартості продукції є чимало – використання менш дорогих 
матеріалів, вдосконалення процесу виробництва, автоматизації робочих місць та 
скорочення кількості працюючих, кооперація з іншими підприємствами, які можуть 
виготовляти ті чи інші складові за меншими цінами тощо. Однак існує чимало проблем 
пов’язаних з цим. Так, зменшення витрат на придбання якісних матеріалів та заміна 
більш дешевими може призвести до пониження якості кінцевого продукту, а це може 
негативно відбитися на реалізації продукції. Зменшення кількості працівників і 
автоматизація виробництва вимагає на перших етапах чималі капіталовкладення тощо. 

Найбільш ефективним шляхом зниження собівартості продукції є впровадження 
економних технологій виробництва, переймання світового досвіду по зменшенню 
собівартості. Так, Японія навчилася економити все: електроенергію, метали, робочу силу 
для створення більшості матеріальних продуктів. Ресурсоекономні, ресурсозберігаючі 
технології – це вихід для українського товаровиробника [1]. 

 Також важливим є дотримання всіх головних принципів ефективного розміщення 
продуктивних сил – скорочення шляхів між виробником та покупцем, між виробництвом 
і сировинною базою. 

Дотримання загальних економічних принципів та законів – важливий шлях для 
зниження собівартості продукції, яка не буде призводити до погіршення кінцевого 
продукту і дасть для вітчизняного товаровиробника можливість отримувати додаткових 
покупців та додаткові прибутки. 

Розглянуті фактори зниження собівартості продукції окреслюють лише загальні 
напрями скорочення витрат на її виробництво. На кожному підприємстві необхідно 
передбачити конкретні заходи щодо здійснення режиму економії і бережливості, 
підвищення врожайності культур і продуктивності тварин, враховуючи місцеві 
природно-економічні умови. 

Головний шлях зниження собівартості продукції сільського господарства — це 
підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин. Ос-
новні витрати по вирощуванню культур і утриманню тварин здійснюються незалежно 
від рівня врожайності і продуктивності, а додаткові витрати пов'язані лише з одер-
жанням додаткової продукції. При цьому витрати з розрахунку на одиницю продукції, як 
правило, зменшуються. 

Одним із шляхів зниження собівартості продукції є підвищення продуктивності 
праці на основі комплексної механізації і автоматизації виробництва, широкого вико-
ристання прогресивних форм організації і оплати праці. З підвищенням рівня механізації 
скорочуються затрати праці на одиницю продукції, що сприяє зменшенню витрат на її 
оплату і зниженню собівартості продукції. Оскільки оплата праці є однією з основних 
статей витрат у собівартості продукції, підвищення продуктивності праці має 
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вирішальне значення для її зниження. При цьому собівартість продукції зменшується 
лише тоді, коли економія коштів на оплату праці перевищує зростання амортизаційних 
відрахувань і витрат на поточний ремонт засобів механізації, які впроваджуються у 
виробництво. 

Значний резерв зниження собівартості продукції — раціональне використання 
матеріальних оборотних фондів (насіння, добрив, пального, кормів тощо). Особливого 
значення набуває додержання науково обґрунтованих норм витрачання кормів на 
виробництво тваринницької продукції. Внаслідок незбалансованості кормових раціонів 
за перетравним протеїном та іншими речовинами господарства перевитрачають значну 
кількість кормів на одиницю продукції. При такому самому обсязі витратповноцінних 
кормів можна забезпечити збільшення продуктивності тварин і здешевлення 
виробництва продукції. 

Важливим напрямом зниження собівартості продукції є поглиблення спеціалізації 
сільськогосподарського виробництва і досягнення його оптимальних розмірів відповідно 
до особливостей природно-економічних умов господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 

Таким чином, тільки системний підхід до аналізу собівартості дає змогу 
визначитись з причинами, що зумовили зміну собівартості як окремих видів продукції, 
так і по галузях і підприємству в цілому, намітити конкретні заходи її зниження. 
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В період становлення ринкових відносин та впровадження нових форм 

господарювання  існує ряд невирішених проблем в організації облікового процесу та 
нерозв’язаних питань, які стосуються обліку витрат виробництва продукції молочного 
скотарства та потребують удосконалення. 

Серед проблемних питань обліку виробництва і реалізації продукції молочного 
скотарства – документальне оформлення виходу і реалізації молока; удосконалення 
складу і статей обліку витрат виробництва; методика первісного визнання 
сільськогосподарської продукції; організація обліку і контролю непродуктивних втрат на 
підприємстві 

Одним із основних напрямів покращення облікового процесу виробництва 
сільськогосподарської продукції є пропозиції щодо удосконалення типових форм 
первинних документів з обліку витрат і виходу продукції молочного скотарства. 

Для спрощення та вдосконалення первинного обліку надходження молока  
потрібно удосконалити Журнал обліку надою молока (ф.№112). Для відображення 
результатів кількості та якості надоєного молока доцільно було б відвести на кожного 



 107 

оператора машинного доїння окрему сторінку. Це дасть можливість вивести інформацію 
в розрізі кожного працівника і щоденно мати накопичувальний результат. Тоді в кінці 
місяця непотрібно буде робити обчислення, а лише перенести записи із Журналу обліку 
надою молока у Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва.  

Виходячи з вимог Державного стандарту України «Молоко коров’яче незбиране», 
необхідно у Відомість руху молока (ф. 114) додатково ввести графи «Густина», «Ступінь 
чистоти» та «Вміст білку». Показник ступеня чистоти має значний вплив на загальну 
бактеріальну забрудненість молока, яка впливає на його сортність. Цей же показник 
необхідно також враховувати при встановленні розцінок з оплати праці доярок, щоб він 
мав стимулюючий характер і спонукав до зацікавленості працівників у якості продукції. 

Також пропонується удосконалити «Розрахунок нарахування заробітної плати 
(оплати праці) працівникам тваринництва» (ф. 69) – додати колонку «Доплата за якість», 
що дасть змогу враховувати якість продукції при обліку витрат тваринництва, а також 
при нарахуванні оплати праці всім працівникам, що зайняті при виробництві продукції. 

 Важливе місце у забезпеченні якості молока відіграє стабільність складу кормів за 
їх поживністю та кормовими властивостями, а також дотримання правил заміни кормів 
або кормових сумішей аналогічними за складом та поживністю з урахуванням 
енергетичної та протеїнової повноцінності. На підставі облікових даних Відомості 
витрат кормів перевіряється відповідність витрат кормів встановленим раціонам годівлі 
та обсягом виробленої продукції. Тому, виходячи із вищезазначеного відповідного 
удосконалення потребують деякі типові форми документів з обліку витрат на 
виробництво продукції молочного скотарства, щодо відображення показників якості. 
Так, рекомендовано у Відомість витрат кормів ввести такі рядки, як якість корму (клас), 
кількість кормових одиниць в 1 кг корму та вміст перетравного протеїну в 1 кг корму.  

Спостерігаються також недоліки в документальному оформленні операцій по 
видачі кормів. Зокрема, Відомість витрат кормів складають при їх одержанні на ферму, а 
операції щодо їх передачі працівникам, які обслуговують тварин, документально не 
оформлюються. Це сприяє погіршенню контролю за повнотою їх згодовування. 
Пропонуємо на підприємстві списувати корми в два етапи: спочатку при відпуску 
записувати в підзвіт завідувачам ферм, а остаточно списувати при передачі працівникам, 
що обслуговують тварин. 

З метою скорочення витрат праці на заповнення первинної документації з обліку 
надходження та руху тварин і тваринницької продукції пропонується Акт на 
оприбуткування приплоду тварин складати в одному примірнику, який на наступний 
день після складання передаватиметься в бухгалтерію, а замість другого примірника 
створити Накопичувальну відомість оприбуткування приплоду тварин.   

Потребують також удосконалення діючі нині методики визначення та 
оприбуткування отриманої продукції тваринництва, в тому числі й продукції молочного 
скотарства, що мають ряд недоліків, які не сприяють правильному розрахунку 
економічної ефективності виробництва у даній галузі. 

Так, від молодняку великої рогатої худоби  крім приросту живої маси отримують 
приплід (від корів-первісток) і молоко (при роздоюванні первісток, який може тривати 
до трьох місяців, а також від корів, яких переведено на відгодівлю). Сьогодні ці види 
продукції автоматично оприбутковуються як продукція основного стада (корів), а 
витрати на утримання корів-первісток і нетелей відносяться на витрат на утримання 
молодняка тварин і тварин на відгодівлі. Вважаємо за доцільне ці види продукції 
оприбутковувати як продукцію поточних біологічних активів 

Для забезпечення об’єктивності у визначенні результатів праці та обчисленні 
собівартості молока потрібно один раз в рік оприбутковувати та брати на облік приріст 
живої маси корів перших п’яти лактацій. Для цього процесу рекомендується до 
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впровадження первинний документ Відомість визначення приросту живої маси корів. 
Даний документ бажано заповнювати в процесі річної інвентаризації або після її 
проведення (після розтелення корів). В документі вказують інвентарний номер корови, 
породу, вік, номер лактації, вагу та дату попереднього зважування, приріст за 
досліджуваний період (рік).  

Також, на нашу думку, методично неправильним є порядок відображення доходів 
від оцінки біологічних активів за справедливою вартістю на рахунку 71 «Інший 
операційний дохід» з наступним віднесенням на рахунок 79 «Фінансові результати» і 
рахунок 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)». Адже дохід від первісного 
визнання активів і від змін справедливої їх вартості на дату балансу у складі інших 
операційних доходів збільшить загальну суму доходу підприємства, і наслідком цього 
стане зменшення питомої ваги виручки від реалізації сільськогосподарської продукції 
власного виробництва у загальній сумі доходу. Це призведе до необґрунтованого 
посилення вимог при переході сільгоспвиробників на фіксований сільськогосподарський 
податок. Ми вважаємо, що більш  правильним було б такі доходи відображати на 
окремому рахунку, який можна назвати «Потенційні доходи».  

Одним з найважливіших етапів удосконалення обліку витрат і виходу продукції 
молочного скотарства є його автоматизація. В сучасних умовах комп’ютеризації 
відкриваються великі можливості для автоматизації обліку витрат діяльності, в тому 
числі витрат виробництва. Найбільш поширеною програмою, яку фахівці рекомендують 
застосовувати для автоматизації обліку в сільськогосподарських підприємствах є 
програма «1С: Бухгалтерія 8». 

Основною перевагою ведення обліку виробництва за допомогою системи 
«1С:Бухгалтерія 8» є те, що синтетичні рахунки витрат можна побудувати на трьох або 
п’яти рівнях. Це дає можливість деталізувати виробничі витрати за статтями й 
об’єктами, що сприятиме повнішому розподіленню непрямих витрат та уникненню 
арифметичних помилок під час здійснення такого розподілу.  

Програма «1С:Бухгалтерія 8» відрізняється від інших систем автоматизованого 
обліку тим, що її зручно використовувати з метою комп’ютеризації різних ділянок 
виробництва з деталізацією по окремих структурних підрозділах підприємства. Для 
цього створюється довідник, в  якому перераховані всі підрозділи підприємства.  

Аналітичний облік витрат на виробництво ведуть встановленням зв’язків між 
відповідним бухгалтерським записом на рахунках, сумою витрат, обсягом витрат (у 
натуральному виразі) та об’єктом обліку витрат. 

Як свідчить досить незначна практика впровадження у вітчизняних 
сільськогосподарських підприємствах автоматизованих систем обліку господарської 
діяльності, їх висока вартість частково компенсується за рахунок зниження деяких 
витрат виробництва. Так, за рахунок впровадження комп’ютерної програми 
«1С:Бухгалтерія 8» можна досягти ефекту в наступних напрямках: 

наскрізне та своєчасне оперативне виробниче планування й облік  
виробництва, що дає змогу на 20-30% знизити втрати безпосередньо в центрах 

відповідальності;  
уникнення необлікованих нестач матеріальних цінностей на 3-5%; 
зниження необґрунтованої видачі запасів у виробничі підрозділи на 10-15%;  
зниження виробничої та повної собівартості продукції за рахунок  
скорочення загальновиробничих та адміністративних витрат на 3-5%. 
Важливою перевагою автоматизованого обліку витрат є можливість автоматичного 

порівняння планової собівартості із фактичною та аналізу виявлених відхилень.  
Таким чином, наведені вище удосконалення дадуть змогу краще організувати облік 

витрат та виходу продукції молочного скотарства. 
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ПРОБЛЕМИОБЛІКУ І АНАЛІЗ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИХОДУ 
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВАВ ТОВ ІМ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО УМАНСЬКОГО 

РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Ю.В. СЛУЧ, студ. IV курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н. МАЗУР Ю.П. 
 
Аграрний сектор є важливою складовою економіки по забезпеченню продовольчої 

безпеки держави. 
Рослинництво, як базова складова агропромислового виробництва є джерелом 

доходів суб’єктів підприємницької діяльності. Збільшення обсягів виробництва 
продукції рослинництва та покращення її якості є актуальним питанням, особливо за 
умов, коли світовою тенденцією є зростання вартості продукції сільського господарства 
та її нестача. В зв’язку з цим питання обліку в галузі рослинництва є досить вагомими, 
оскільки  облік є джерелом інформації, необхідної для управління та контролю за 
економічними показниками виробництва продукції. 

Важливою особливістю рослинництва є те, що виробничий процес не завжди 
обмежується календарним роком. Тому, виникає потреба всі витрати на виробництво 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції поділити на три групи: витрати 
минулих років під урожай поточного року; витрати поточного року під урожай 
поточного року; витрати поточного року під урожай майбутніх років. 

Належна організація бухгалтерського обліку підвищує його роль як основного 
засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих 
рішень і попередження ризиків у виробничо-фінансовій діяльності підприємства. Для 
визначення цих взаємозв’язків було проведено дослідження в сільськогосподарському 
підприємстві ТОВ ім. Черняховського, яке спеціалізується на виробництві продукції 
рослинництва і має позитивні показники діяльності.  

Метою нашого дослідження є облік і аналіз витрат виробництва та виходу 
продукції рослинництва за період 2011-2013рр. 

Продукція рослинництва  в даному підприємстві вирощується на площі 489 га із 
них озимих 147 га, ярих 135га, технічних 40га . 

За досліджуваний період було отримано урожайність озимих культур 62,9ц/га,ярих 
- 25,5ц/га,що дало змогу збирати в середньому 418,6т озимих і 506,8т ярих культур. 

Дохід від реалізації отриманої продукції становив 2559,5тис.грн,а прибуток склав 
575тис.грн, при рентабельності 29%. При цьому значна кількість продукції залишена з 
метою подальшої реалізації. Як показує досвід найвища ціна на зернові культури 
встановлюється в кінці маркетингового року: квітень-травень,тому продукція 
зберігається як на елеваторах так і в складах підприємства. 

Середня врожайність соняшнику в підприємстві за останні роки становила 16- 18 
ц/га. 

Слід відмітити, що при виробництві продукції рослинництва в ТОВ ім. 
Черняховського витрачається значна кількість різноманітних ресурсів, які поділяються 
за статтями витрат: на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; матеріальні 
витрати, які увійшли до собівартості продукції;амортизація основних засобів; інші 
витрати,включаючи плату за оренду. 

Аналіз технологічних карт показав, що за досліджуваний період потреба в 
мінеральних добривах в ТОВ ім. Черняховського щорічно складає в середньому 464,3т, 
карбамідно-аміачної суміші (КАС) становить 333,2 т,62т - вапнякової селітри і 69,2т 
безводного аміаку. Витрати на їх придбання складають в середньому473,5 тис. грн. 
Доцільно відмітити зростання цін в нас час на карбамідно-аміачної суміші (КАС) до 
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2700грн/т, вапнякової селітри до 2800 грн/т, а безводного аміаку до 5500 грн/т, що 
неминуче вплине на собівартість виробленої продукції в майбутньому. 

Витрати на засоби захисту озимих культур: пестицидів,інсектицидів,фунгіцидів в 
досліджуваному підприємстві становить 4327 грн/га,мінеральних добрив – 
5868грн/га,послуги техніки по озимих культурах становить 2965 грн/га. Витрати на 
засоби захисту ярих культур склали в середньому 322 грн/га,мінеральних добрив 
610грн/га,послуги техніки 1120 грн/га. 

Аналіз облікової політики підприємства показує що під час збирання врожаю 
продукцію рослинництва оприбутковують за справедливою вартістю – це вимога 
П(С)БО 30. При цьому в бухгалтерському обліку роблять запис Дт 271 Кт 231 (по 
аналітичних рахунках) на суму справедливої вартості. По дебету рахунку 231 на 
підприємстві відображені на даний момент прямі виробничі витрати. Різниця, що 
виникає між дебетом і кредитом рахунку 231, – це одна зі складових фінансового 
результату від сільськогосподарської діяльності, а саме фінансовий результат від 
первісного визнання. Оплата праці працівникам відображається за кореспонденцією 
рахунків Дт 231 Кт 661.Списання вартості насіння власного виробництва,яке 
використали на посів відображають за Дт 231Кт 27. За проводкою Дт 231Кт 208 
відображають списання вартості внесених у ґрунт мінеральних добрив. Кореспонденція 
рахунків  Дт 231 Кт 234 показує скільки було списано витрат на роботи і послуги 
власних допоміжних виробництв. Нарахування амортизації основних засобів 
здійснюється за даними рахунків Дт 231 Кт 213,а нарахування вартості МШП–Дт231 Кт 
22. Оприбуткована готова продукція зернових відображається за кореспонденцією 
рахунків Дт 27 Кт 231. Визначення доходу зернових від первісного визнання відображає 
проводка Дт 231 Кт 710. 

Отже, аналіз стану обліку  та аналізу витрат  виробництва та виходу продукції 
рослинництва показує що облікова політика підприємства знаходиться на достатньому 
рівні. Разом з тим,потребує включення до системи контролю таких витрат, яких немає в 
інших галузях економіки, а саме витрат, пов’язаних із збереженням ґрунтів, зокрема 
відновленням вмісту гумусу при вирощуванні культур за інтенсивною технологією 
тощо. Витрати на виконання робіт з поліпшення стану земельних ресурсів мають 
обов’язково входити до складу витрат. 

 
 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 

 
І.С. СОПІЛЬНЯК, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: д.е.н., професор МУДРАК Р.П. 
 
В умовах ринкової економіки та зростання конкуренції на ринку питання 

підвищення конкурентоспроможності продукції набуває дедалі більшої актуальності. 
Сучасні умови розвитку характеризуються поглибленням інтеграційних процесів, 
орієнтацією на зовнішні ринки, а також підвищеною увагою до якості продукції. 
Проблема конкурентоспроможності посідає одне з провідних місць в маркетинговій 
діяльності різних суб’єктів господарської діяльності, що пояснюється об’єктивним 
посиленням міжнародної та внутрішньої конкуренції. У зв’язку з цим особливої 
актуальності набувають підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
сільськогосподарської продукції. 

Проблеми підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції 
знайшли відображення в ряді досліджень. Певний внесок у вивченні цього питання 
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зроблено у працях Ольховської Н.А., Заєць К.Д., КондратюкаО.І.,  Ансофа І., Портера 
М., Сміта А.  тощо. 

Під конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції слід розуміти 
комплекс основних властивостей, що відрізняють її від товару-аналога, а частина 
продукції агропромислового комплексу, враховуючі її якісні властивості, належить до 
ринку монополістичної конкуренції, що дає можливість застосувати маркетингові 
дослідження, регулювати політику ціноутворення і стимулювати збут продукції. 

Визначаючи конкурентоспроможність товару (послуги), виробник продукції 
повинен обов'язково знати вимоги потенційних покупців і оцінки споживачів. Тому 
формування конкурентоспроможності продукції починається з визначення істотних 
споживчих властивостей (потреб покупців), за якими оцінюється принципова 
можливість реалізувати продукцію на відповідному ринку, де покупці постійно 
порівнюватимуть її характеристики з товарами конкурентів щодо міри задоволення 
конкретних потреб і цін реалізації. 

На рівень конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції вливає безліч 
чинників основними є її якість, виробнича собівартість та рівень цін. 

Під якістю продукції найчастіше розуміють сукупність її властивостей, які 
зумовлюють рівень здатності задовольняти певні потреби споживачів відповідно до їх 
призначення.  

Вітчизняна сільськогосподарська продукція має низький клас якості, внаслідок чого 
ціни на неї суттєво знижуються. Тому поліпшення якості є важливим для підвищення 
конкурентоспроможності  вітчизняної продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках. 

В сучасних умовах конкурентні переваги продукції аграрного сектору України 
підвищуються за рахунок низької собівартості, але зменшуються через низький рівень 
державної підтримки. 

Надзвичайно вагомого значення набуває державна цільова Програма розвитку 
українського села на період до 2015 року, яка затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158. Згідно з цією Програмою 
прогнозовані обсяги фінансування сільського господарства і сільських територій із 
держбюджету та інших джерел на весь період 2008–2015 років становлять 128,2 млрд. 
грн., або ж у середньому на рік близько 16 млрд. грн. 

Така державна підтримка села, безумовно, позитивно вплине на розвиток аграрного 
виробництва й сільських територій. Але разом із тим необхідно досягти максимального 
економічного ефекту, зростання рентабельності всіх видів товарної продукції. 

Отже, конкурентоспроможність продукції є складною, багатоваріантною 
характеристикою, яка складається з великої кількості взаємопов'язаних показників. При 
цьому оцінка конкурентоспроможності повинна показувати не лише її привабливість для 
споживача, а й з боку виробника, відображаючи його інтереси у випуску і реалізації 
певних видів продукції. 

Щоб підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції, необхідно 
здійснити низку заходів. Зокрема: створити умови для стабілізації та нарощування 
виробництва сільськогосподарської продукції; кошти, які використовуються для 
закупівлі сировини й матеріально-технічних ресурсів у інших країнах, спрямувати на 
інвестування власного товаровиробника; встановити сучасний контроль за 
регулюванням економічного механізму господарювання в агропромисловому комплексі; 
встановити ціни на сільськогосподарську продукцію, які б не лише відшкодовували 
понесені на її виробництво витрати, а й забезпечували б певну масу прибутку для 
розширеного відтворення; впровадити державну підтримку всіх суб'єктів виробництва 
незалежно від форм господарювання, зокрема в напрямах, які сприяють залученню у 
виробництво кредитів та інших запозичень, необхідних для здійснення розширеного 
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відтворення, і, насамперед, технічного і технологічного перетворення; установити 
систему пільг для окремих видів сільськогосподарської продукції, зменшити податковий 
тиск на аграріїв. 

 
 

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА. СУТЬ, МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА 
РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ 

 
Л.В. СТИРАНКО, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ТКАЧУК С.П. 
 
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-

грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші 
визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за 
індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії: доходи від капіталу, 
землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов'язковою 
винагородою для одержувача за надані ним послуги у народному господарстві. 

Прибуток виступає як суспільний провокатор і особистий мотиватор, що спонукає 
підприємців до збільшення обсягів товарів та їхніх видів з метою задоволення 
зростаючих потреб суспільства. Прибуток - одне з основних джерел фінансових ресурсів 
підприємств, формування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів. 
За рахунок прибутку відбувається формування в значному обсязі бюджетних ресурсів 
держави, здійснюється фінансування розширення підприємств, матеріальне 
стимулювання робітників, вирішення соціально-культурних заходів тощо, саме тому 
формування та напрями використання прибутку в наш час є дуже актуальною темою. 

Становище, яке зараз має місце в нашій державі вимагає вирішення багатьох 
питань, які виникають в економіці. Це стосується як промисловості, так і сільського 
господарства. Але якщо промисловий сектор хоч якимось чином здатен на сьогоднішній 
день відобразити свою діяльність і витрати природних ресурсів, то агропромисловість – 
це хворе місце України. 

Головними задачами розвитку економіки на сучасному етапі є всебічне збільшення 
ефективності виробництва, а також займання непохитних позицій сільськогосподарських 
підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках.  

Відомо, що спочатку  у політичній економії, а потім і у фінансовій науці усі 
джерела доходів поділялися на пов’язані і не пов’язані з капітальним майном, отже, і 
розподіл доходів здійснювався за двома категоріями: доходи від капітального майна 
взагалі і доходи від праці, що не пов’язані з володінням капіталом. Доход від 
капітального майна, у свою чергу, об’єднував земельну ренту і дохід від капіталу, що 
являють собою підприємницький прибуток і відсоток, які мали певні відмінності. 

Головна відмінність між прибутком і відсотком полягала у тому, що: 
Прибуток є дохід, величина якого коливається залежно від успіху підприємства, 

тим часом, як відсоток є заздалегідь визначеною величиною доходу. 
Прибуток одержує підприємець який більш чи менш особисто або безпосередньо 

бере участь у розпорядженні своїм (підприємницький) капіталом, а відсоток отримує 
особа, що віддає свій (позичений) капітал у користування за раніше визначену 
винагороду. 

Важливо, що будь-яка позиція вчених відносно джерела виникнення прибутку 
здебільшого формувалася залежно від поглядів на закони виробництва, розподілу, 
обміну та споживання.  

Сучасне економічне життя підтверджує можливість отримання надприбутків тими 
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компаніями, діяльність яких ґрунтується на інноваційній стратегії. 
У Законі України «Про підприємництво» записано: «Підприємство — самостійний 

господарюючий статутний суб'єкт, який ... здійснює виробничу, науково-дослідницьку і 
комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу)...». На всіх 
підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів і 
господарської діяльності є прибуток (доход). Цими нормативними положеннями 
визначається роль і місце прибутку в економіці підприємства. 

Прибуток підприємства — це перевищення доходів від його діяльності над сумою 
видатків; він являє собою єдину форму його власних нагромаджень. Податок на додану 
вартість і акцизний збір, які надходять у складі виручки від реалізації продукції 
підприємств, являють собою форми централізованих нагромаджень, у повній сумі 
надходять у розпорядження держави, формуючи значну частку прибуткової частини 
державного бюджету. 

На відміну від ПДВ і акцизного збору, прибуток, що його одержують підприємства, 
хоч він також є одним із головних джерел формування централізованих фінансових 
ресурсів держави, в значній своїй частині використовується тими підприємствами, які 
його одержали, на збільшення виробництва, реконструкцію і технічне переозброєння їх 
основних засобів, удосконалення технології, матеріальне заохочення трудящих 
соціальний розвиток колективів. 

Згідно з Законом України «Про податок на прибуток», прибутком вважається сума 
валових доходів, тобто по суті доходів від усіх видів діяльності, скоригована певним 
чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на 
вартість зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів. Аналіз складу 
валових доходів і валових витрат свідчить про те, що прибуток як об'єкт оподаткування 
являє собою досить умовну величину, яка відображає співвідношення між доходами і 
витратами підприємства за певний, законодавчо встановлений період оподаткування. 
Головна його особливість полягає в тому, що він безпосередньо не залежить від 
собівартості продукції, від різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на 
виробництво цієї продукції. Прибуток як об'єкт оподаткування визначається за даними 
спеціального податкового обліку, який не співпадає з бухгалтерським обліком прибутку. 

Прибуток у класичному розумінні являє собою різницю між ціною товару і 
затратами на виробництво товару — його собівартістю. Саме таке розуміння прибутку 
закладене в усіх законодавчих актах України, крім законодавства про оподаткування 
прибутку. Такий показник, безумовно, в більшій мірі характеризує якість 
господарювання підприємства, саме він реальний і з точки зору спроможності 
підприємства відраховувати частину прибутку до бюджету. 

Найчастіше  прибуток визначається просто  як  валова  виручка мінус  валові  
витрати. Після того як фірма сплатила всі  витрати, залишився прибуток або чиста 
виручка. Ще простіше кількісно  можна визначити прибуток як різницю між сумою, що 
отримана з продажу  і собівартістю  продукції.  Але перед  тим  як  погодитися  з  таким 
обчисленням  розміру прибутку, треба з'ясувати,  що  слід  вважати витратами.  Не  
випадково, що бухгалтери та економісти  по-різному підходять до розуміння прибутку.  
Законодавчі органи різних країн  в різний час по-різному  підходять  до елементів   
формування  витрат або собівартості відповідно до визначення обсягів прибутку, 
системи і механізму оподаткування.  

Бухгалтерський прибуток являє собою загальну виручку фірми за мінусом 
зовнішніх витрат або витрат на залучення ресурсів. 

Економічний прибуток - це загальна виручка за мінусом валових витрат  (зовнішніх 
і внутрішніх, включаючи в останні і  нормальний прибуток  підприємця)  по  залученню  
ресурсів  з  урахуванням  їх альтернативної  вартості. Якщо сума грошових надходжень  
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перевищує економічні  витрати фірми, то будь-який залишок нагромаджується  в руках  
господарюючого суб'єкта. Цей залишок і є  економічним, який може бути або 
позитивним, або негативним . 

Прибуток у ринковій економіці використовується  як найважливіший інструмент 
державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання  насамперед  через  
механізм оподатковування.  

Формування прибутку в умовах ринку має першорядне значення для визначення  
оподатковуваних сум доходів. 

Основну ціль діяльності будь-якого виробника (фірми, ділового підприємства)  
складає максимізація прибутку. Можливості її одержання обмежені, по-перше, 
витратами виробництва і, по-друге,  попитом   на   зроблену продукцію. 

Головним обмежником прибутку є витрати виробництва. До їхнього визначення і 
виміру існують різні підходи, у яких   можна виділити погляд економіста, орієнтований 
на перспективу фірми, і позицію бухгалтера, яких насамперед цікавить фінансові звіти  і 
баланси підприємства. 

Оскільки усі види ресурсів обмежені, будь-яке  рішення  про виробництво   якого-
небудь товару  припускає   відмовлення  від використання тих же ресурсів для  випуску 
якогось  іншого виробу. Таким  чином,  усі  витрати  являють  собою альтернативні 
витрати. Точніше  кажучи,  витрати  будь-якого ресурсу, притягнуті  для виробництва 
товарів, відображають його цінність при найкращому з всіх  альтернативних варіантів 
використання чи цінність тих альтернативних   можливостей, якими   доводиться  
жертвувати. 

 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА 
ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ 

 
Н.Л. СТРИЧУК, студ. IV курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: доцент ОЛЯДНІЧУК Н.В. 
 
Заробітна плата – це оплата роботодавцем найманому працівнику за виконану 

роботу у грошовому або натуральному вигляді.  
Основними показниками праці та заробітної плати, що підлягають обліку, є 

чисельність працівників, їхні професії, кваліфікація, витрати робочого часу у людино-
годинах, людино-днях, кількість виготовленої продукції (виконання робіт, надання 
послуг), розмір Фонду оплати праці за категоріями працюючих, видами нарахувань, 
нарахування премій, відпускних, розмір відрахувань за їх видами та ін. Ці дані необхідні 
для обчислення таких економічних показників, як рівень забезпеченості робочою силою, 
середнього заробітку, рівня продуктивності праці та ін. 

До складу витрат на оплату праці включаються виплати заробітної плати, 
нараховані, виходячи з відрядних розцінок, тарифів, ставок і посадових окладів, що 
встановлюються залежно від результатів праці, її кількості та якості, заохочувальних та 
компенсаційних виплат, систем преміювання працівників, керівників, спеціалістів, 
службовців за результати виробничої та управлінської діяльності. В 
сільськогосподарських підприємствах до складу витрат на оплату праці також 
включаються виплати за підсумками роботи за рік, що визначаються в установленому 
порядку. 

Винагорода за підсумками господарської діяльності обумовлена обсягом прибутку. 
Порядок виплати винагороди за підсумками роботи за рік визначається безпосередньо в 
організації. Як правило, одним із основних критеріїв диференціації розміру вказаної 
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винагороди є стаж роботи в організації. Іноді в локальних актах організації передбачена 
виплата винагороди за вислугу років. 

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, 
посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород 
встановлюються роботодавцем з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 97 КЗпП. 
Розміри надбавок і доплат для окремих категорій працівників встановлені 
законодавством. 

Нормативно-правові документи, які регулюють трудові відносини та оплату праці 
(нарахування зарплати, утримання із зарплати, нарахування внесків на соціальне 
страхування, видача зарплати) є такими: 

 

Кодекс законів про працю 

Закон України «Про оплату праці» 

Закон України «Про відпустки» 

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» 

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

Закон України «Про Державний бюджет України на 
2014 рік» 
 

Постанови і накази Кабміну України, Сімейний кодекс 

П(С)БО 11 «Зобов’язання»  

П(С)БО 26 «Виплати працівникам» 

Інструкція зі статистики заробітної плати 
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Спосіб нормування, обліку, нарахування та виплати заробітної плати характеризує 

форма заробітної плати (грошова та натуральна; індивідуальна та колективна ). 
Основною формою заробітної плати є її виплати у грошовій формі (ст. 23 Закону 
України «Про оплату праці»). Міжнародні трудові норми допускають виплату заробітної 
плати і в натуральній формі, але з певними обмеженнями. У трудовому законодавстві 
такі обмеження теж передбачені (наприклад, обмежується її розмір, види товарів). 
Перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою, визначений 
постановою Кабміну України. 

Оплата може провадитися за результатами індивідуальних і колективних робіт (ст. 
97 КЗпП). При індивідуальній формі заробітна плата нараховується і виплачується 
працівнику за наслідком його особистої праці. При колективній формі заробітна плата 
нараховується колективу, виходячи зі сукупного результату праці, а розподіляється з 
урахуванням індивідуального внеску кожного працівника. Колектив бригади може 
розподіляти колективний заробіток із застосуванням коефіцієнта трудової участі (ст. 
252-7 КЗпП).  

Чинним законодавством визначені строки виплати заробітної плати (ст. 115 КЗпП) 
та строки розрахунку при звільненні (ст. 116 КЗпП), які є формою охорони заробітної 
плати працівників. Ці строки є обов’язковими для всіх організацій і уточнюються в 
колективному договорі. Виплата заробітної плати має здійснюватися тільки у робочі дні. 
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені 
колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не 
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перевищує шістнадцяти календарних днів. У разі, коли день виплати заробітної плати 
збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується 
напередодні.  

Згідно ст. 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 № 
719-VII встановлюються такі розміри мінімальної заробітної плати на 2014 рік (табл. 1) 
та прожиткового мінімуму (табл. 2): 

Таблиця 1 
Мінімальна заробітна плата в Україні на 2014 рік 

Період за місяць, грн. за 1 годину, грн. 
- з 1 січня 1218 7,30 
- з 1 липня 1250 7,49 
- з 1 жовтня 1301 7,80 

 
Виходячи з рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з 1 січня 2014 p. 

податкова соціальна пільга (ПСП) має такі розміри: 
100 % = 1218 * 0,50 = 609,00 гpн. (тобто 50 % прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01.01.14р.); 150 % = 913,50 гpн.; 200 % = 1218,00 гpн. 
Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником 

податку як з/п протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує 
суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1.01 
звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. 
Tобтo максимальний розмір доходу, при оподаткуванні якого може бути застосована 
податкова соціальна пільга у 2014 рoці складає 1710 грн. 

Таблиця 2 
Прожитковий мінімум на 2014 рік 

Розміри 
Прожитковий мінімум 

з 1 січня з 1 липня з 1 жовтня 
на одну особу в розрахунку на місяць 1176 1207 1256 
для дітей віком до 6 років 1032 1059 1102 
для дітей віком від 6 до 18 років 1286 1320 1373 
для працездатних осіб 1218 1250 1301 
для осіб, які втратили працездатність 949 974 1014 

 
Отже, дотримання чинних нормативно-правових документів забезпечує достовірне 

та неупереджене ведення обліку розрахунків за виплатами працівникам.   
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В.В. СТРУЦЬ, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент МАКУШОК О.В.  
 
Велику роль у функціонуванні підприємства відіграє маркетингова діяльність та 

правильна її організація, оскільки лише за допомогою неї досягають цілі підприємства та 
досягаються найбільші обсяги продажів. Це підвищує значущість маркетингової 
складової в забезпеченні ефективного функціонування й розвитку промислового 
підприємства. У колі теоретиків і практиків особливу зацікавленість викликають 
проблеми визначення та оцінки ефективності організації маркетингової діяльності 
підприємства. Сучасне підприємство все більше набуває клієнтоорієнтованого характеру 
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діяльності. Це підвищує значущість маркетингової складової в забезпеченні ефективного 
функціонування й розвитку підприємства. Питання оцінки ефективності маркетингової 
діяльності стають украй актуальними, тому потребують дослідження та аналізу.  

Вивчаючи дослідження теоретиків та практиків, у сфері яка охоплює дане питання, 
можна визначити, що організація маркетингу — це структура управління 
маркетинговими функціями, яка встановлює підпорядкованість і відповідальність за 
реалізацію поставлених цілей і виконання завдань. 

Функції маркетингу виконує служба маркетингу, яка за організаційною структурою 
може бути функціональною, регіональною, товарною, сегментною, збутовою, товарно-
ринковою.  

Організація служби маркетингу на будь-якому промисловому підприємстві 
повинна починатися із переорієнтації менеджменту підприємства на маркетинговий 
підхід в управлінні. Для цього не достатньо лише створити відділ маркетингу із 
відповідним штатом працівників, а необхідно ув’язати всі структурні підрозділи 
підприємства разом із маркетинговим відділом у єдину систему прийняття 
управлінських рішень, всі елементи якої взаємопов’язані, взаємозалежні і злагоджені у 
виконанні своїх функцій. Тільки за умови прийняття концепції маркетингу за основу 
формування будь-якого управлінського рішення промислове підприємство має змогу 
досягнути бажаного комерційного результату та уникнути загроз, присутніх на ринку. 

Для ефективної організації служби маркетингу на промисловому підприємстві 
необхідно розв’язати такі завдання: 

- вибрати оптимальну структуру управління маркетингом або ж вдосконалити вже 
існуючу з огляду на цілі підприємства; 

- знайти фахівців відповідної кваліфікації, або здійснити необхідну перепідготовку 
наявних фахівців; 

- оптимально розподілити обов’язки, права та відповідальність між працівниками 
маркетингової та споріднених служб залежно від фаху, кваліфікації, знань та практичних 
навичок працівників; 

- створити гідні умови для ефективної діяльності працівників маркетингової 
служби, що включає в себе ефективну організацію робочих місць із застосуванням 
засобів автоматизації праці та дотриманням вимог щодо безпеки життєдіяльності, а 
також формування сприятливого психологічного клімату у колективі; 

- забезпечити ефективну взаємодію маркетингової служби підприємства із іншими 
адміністративними та виробничими службами та підрозділами підприємства. 

В ідеалі маркетинг на промисловому підприємстві є однією з головних функцій, в 
процесі реалізації якої «особливе значення приділяється інтеграції всіх ресурсів для 
досягнення основної цілі підприємства, яка виражається у тривалому і стійкому 
існуванні на ринку». Однак, на багатьох українських промислових підприємствах служба 
маркетингу нерівноцінна у свої правах та обов’язках з іншими основними службами й 
підрозділами. З огляду на це, при формуванні організаційної структури маркетингу на 
промисловому підприємстві зі сформованою загальною організаційною структурою слід 
враховувати загальні принципи побудови управлінської структури та форми її реалізації.  

При формуванні та організації служби маркетингу на промисловому підприємстві 
необхідно враховувати напрямки товарної політики підприємства та політики розподілу, 
а також розміри і характер діяльності підприємства, його виробничі потужності та 
інноваційний потенціал. 

Отже, в умовах формування ринкового середовища в Україні вагомим фактором 
впливу на ефективність підприємництва є оптимальна організація маркетингової 
діяльності. Нині це актуально для усіх без винятку підприємств. Орієнтація на ринок 
споживання, поява елементів конкуренції, інтеграція в світовий економічний простір 
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потребують від національного підприємництва якнайшвидшого руху до ринку, а це 
значною мірою залежить від організаційної структури управління маркетинговою 
діяльністю. З метою адаптації організаційних структур управління до ринкового 
середовища потрібно розробити відповідну прикладну теорію оптимізації організаційних 
структур управління. 

 
 

ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ОКУПНОСТІ ВИТРАТ 
 
В.І. ТОДОРЕНКО, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ТКАЧУК С.П. 
 
Виробництво продукції рослинництва є одним із основних процесів господарської 

діяльності сільськогосподарських підприємств. У процесі виробництва використовують 
природні ресурси, сировину, паливо, трудові ресурси, основні засоби і одержують готову 
продукцію, яку потім реалізують. Характерною особливістю цього процесу є 
формування витрат на виробництво продукції рослинництва, що становлять її виробничу 
собівартість. До витрат виробництва відносять витрати, обумовлені технологією 
виробництва, що перебувають у залежності від обсягу випущеної продукції і складають 
її речову основу. 

Собівартість продукції – один з найважливіших показників ефективності 
виробництва. У ньому фокусуються в грошовому вираженні витрати матеріально–
технічних, трудових та фінансових ресурсів у зв’язку з підготовкою, організацією, 
веденням виробництва та реалізацією продукції. Собівартість належить до вирішальних 
чинників, що впливають на прибуток підприємств і показники рентабельності. 

Під витратами варто розуміти “явні (фактичні, розрахункові) витрати підприємства, 
а під затратами зменшення засобів підприємства або збільшення його боргових 
зобов'язань у процесі господарської діяльності”. 

Структура собівартості — це по елементний її склад, обчислений у відсотковому 
відношенні до загальної суми витрат, тобто питома вага різних елементів витрат на 
виробництво продукції. 

Структура витрат дозволяє виявити основні резерви для їх зниження і розробити 
конкретні заходи щодо їх реалізації на підприємстві. 

Розглянувши структуру витрат основного виробництва продукції рослинництва 
можна простежити, що найбільшу питому вагу у витратах займають матеріальні витрати, 
що становлять 62,80 % в яких в свою чергу найбільшу  питому частку займають 
мінеральні добрива 15,79 % та нафтопродукти 15,07 %. Також слід зазначити, що 
витрати на оплату оренди (інші витрати) теж посідають досить значне місце в структурі 
витрат (17,98 %). Що стосується оплати праці та відрахувань на соціальні захоли то вони 
посідають чи не останнє місце в структурі; що становлять 10 %. З одного боку дане 
явище пов’язано з тим, що робітники зайняті у виробництві продукції рослинництва 
лише на протязі сезону, тобто декілька місяців, а ніж працівники, що зайняті в галузі 
тваринництва (де заробітна плата в структурі займає 18,93 %) і є в двічі більшою. З 
іншого боку це сума самої заробітної плата яка на даний час є мізерною і не відповідає 
потребам сьогодення.  

Що стосується амортизаційних відрахування то тут також ситуація не є 
привабливою навіть незважаючи на те, що більшість великотоварних господарств на 80 
% забезпечені сучасною технікою та технологією виробництва, через певний час не 
зможуть вчасно та впевнено оновлювати свої засоби виробництва. 



 119 

Таблиця 1 
Склад та структура витрат основного виробництва продукції рослинництва в 

підприємствах Уманського району Черкаської області, тис. грн. 

Елементи витрат 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. В середньому за 
5 років 

Витрати на оплату 
праці 16250,3 15437,0 23575 29099,5 25304,4 21933,24 10,00 

Відрахування на 
соціальні заходи 3731,1 4572,9 8659,8 11199,9 9701 7572,94 3,47 

Матеріальні витрати 
у тому  числі 

90818,5 105714,6 128683,1 179644,0 183766,1 137725,3 62,80 

насіння та 
посадковий матеріал 18451,5 17013,1 22494,8 30494,5 34920,4 24674,86 11,25 

інша продукція 
сільського 
господарства (гній, 
підстилка)  

2049,5 4499,4 3550,9 2335,8 5615,7 3610,26 1,64 

мінеральні добрива 24355,4 28495,3 30512,2 41803,0 48029,3 34639,04 15,79 
нафтопродукти 19981,3 22634,0 30965,6 43781,9 47949,2 33062,4 15,07 
електроенергія 1197,8 1752,4 2289,6 2580,2 3701,0 2304,2 1,05 
паливо 10 10 87,2 311,5 96,8 103,1 0,04 
запасні частини, 
ремонтні та 
будівельні матеріали 
для ремонту 

6828,2 10741,6 13178,2 17450,0 16910,7 13021,74 5,93 

оплата послуг і 
робіт, що виконані 
сторонніми 
організаціями, та 
інші матеріальні 
витрати 

17944,8 20568,8 25604,6 40887,1 31543 27309,66 12,45 

Амортизація 
основних засобів 7565,0 9980,5 12281,9 18227,4 15021,3 12615,22 5,75 

Інші витрати, 
включаючи плату за 
оренду  

21653,3 26615,5 32227,7 53380,6 63266,3 39428,68 17,98 

у тому числі: 
орендна плата за 
земельні паї 

15825,7 22702,2 25244,8 35269,45 41885,2 28185,47 12,85 

майнові паї 214,4 152,3 879,1 25,8 19 258,12 0,11 
Усього витрат 140018,2 162320,5 205427,5 291551,4 297059,3 219275,4 100 % 

 
Зниження собівартості продукції є важливою умовою підвищення економічної 

ефективності виробництва і забезпечення розширеного відтворення в сільському 
господарстві. Воно передбачає збільшення виробництва сільськогосподарської продукції 
і зменшення затрат праці і виробничих ресурсів на її одиницю.  

Одним із основних шляхів підвищення окупності витрат продукції рослинництва є 
збільшення випуску валової продукції, а саме підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур. Основні витрати по вирощуванню культур 
здійснюються незалежно від рівня врожайності, а збільшення витрат пов'язано лише з 
отриманням додаткової продукції. Тому витрати з розрахунку на одиницю продукції, як 
правило, зменшуються. Для скорочення витрат необхідно, щоб темпи збільшення 
врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності худоби значно 
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випереджали зростання витрат на гектар посіву. 
 

 
Рис. 1.Структура витрат основного виробництва продукції рослинництва в 

підприємствах Уманського району Черкаської області 
 
Також одним із шляхів зниження собівартості продукції рослинництва є 

підвищення продуктивності праці на основі впровадження комплексної механізації і 
автоматизації виробництва, широкого використання прогресивних форм організації і 
оплати праці. З підвищенням рівня механізації скорочуються затрати праці на одиницю 
продукції, що сприяє зменшенню витрат на її оплату і зниження собівартості 
сільськогосподарської продукції. Оскільки оплата праці є однією з основних статей 
витрат у собівартості продукції, підвищення продуктивності праці має вирішальне 
значення для її зниження. При цьому собівартість продукції зменшується лише тоді, 
коли економія коштів на оплату праці перевищує зростання амортизаційних відрахувань 
і витрат на поточний ремонт засобів механізації, які впроваджуються в виробництво.  

Важливим резервом зниження собівартості є інтенсивне використання машино – 
тракторного парку, сільськогосподарських машин і знарядь, транспортних та інших 
засобів праці. За цих умов зменшуються витрати з розрахунку на одиницю виконаних 
робіт, що сприяє зниженню собівартості продукції. 
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ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО 

ЗЕРНА 
 
М.М. ТОРОПЕНКО, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий  керівник: к.е.н.,  доцент ХАРЕНКО А.О. 
 
Завдяки природно-кліматичним умовам, біологічним та організаційно-

технологічним особливостям зерновиробництва Україна здавна була всесвітньо відомою 
житницею, потужним виробником практично всіх зернових і зернобобових культур. На 
її території знаходиться 27% чорноземів планети. Але нині віддача їх мала і за 
врожайністю зернових культур наша держава відстає від аграрно розвинутих країн світу. 
На вcix етапах розвитку суспільства проблема збільшення виробництва зерна належала 
до числа злободенних та актуальних питань аграрної політики, оскільки від рівня її 
розв'язання багато в чому залежить, зокрема, розвиток всіх тваринницьких галузей, а в 
кінцевому підсумку – забезпечення продовольчої безпеки країни. В даному контексті 
ключовим моментом для українського виробника є реалізація отриманої продукції та 
одержання фінансових результатів. При цьому необхідно не лише її реалізувати, а 
забезпечити своєчасний і вигідний збут. З переходом до ринкових відносин в галузях 
АПК, згідно прийнятої нормативно-правової бази, реалізація виробленої і переробленої 
продукції державою не регламентується. Державне замовлення на сільськогосподарську 
продукцію, включаючи і такі стратегічні культури, як зерно, цукрові буряки, соняшник, 
які забезпечують економічну безпеку країни та гарантування товаровиробникові збуту 
квотованої державою продукції за невигідних ринкових умов, скасовано. 

За умов, які мають місце у правовому полі України щодо системи збуту зерна на 
вільному ринку, перед товаровиробниками постало завдання створити відповідні 
механізми та структури в інтегрованих системах, які забезпечили б більш сприятливі 
ринкові позиції для вигідної реалізації продукції. 

Сільськогосподарські підприємства Уманського району Черкаської області мають 
зерно-технічний з розвинутим тваринництвом виробничий напрям. У 2008 – 2012 роках 
їх була прибутковою, а рівень рентабельності протягом досліджуваного періоду не 
опускався нижче 5,1 %. 

Посівні площі зернових культур у сільськогосподарських підприємствах 
Уманського району на протязі 2008-2012 років постійно змінювались. У 2012 році 
загальна площа їх, в порівнянні з 2008 роком, зменшилась на 8,6 %. Протягом 
досліджуваного періоду відбулися зміни і в структурі посівних площ: зросла значно 
частка кукурудзи на зерно – на 18,6 п. та зменшилась ярих і зернобобових (відповідно на 
18,4 та 0,4 п). Найвищий рівень врожайності зернових культур спостерігався в 2011 році 
(49,8 ц/га). Протягом 10 останніх років, зменшення валового збору зерна в порівнянні з 
попереднім роком  спостерігається в 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 та 2012 роках. Причому 
дане зниження  відбулося, в основному, за рахунок зниження рівня врожайності 
зернових культур. Найбільшу питому вагу в структурі собівартості складають: 
нафтопродукти, мінеральні добрива, оплата праці з відрахуваннями на соціальне 
страхування. Із зростанням розміру підприємства збільшується площа посіву зернових, а 
це в свою чергу сприяє підвищенню рівня урожайності. Частка зернового клину  в 
посівній площі господарств коливається  на рівні 53 %, проте у підприємств з меншою 
земельною площею досягає 60 %. Дане явище можна пояснити нижчою концентрацією 
поголів’я тварин в останніх, а отже і необхідністю виділяти менше площі під кормові 
культури. 

Протягом досліджуваного періоду господарська діяльність сільськогосподарських 
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підприємств щодо зерна була досить ефективною, про що свідчить рівень 
рентабельності. За останні 5 років розмір прибутку отримуваного господарствами на 1 га 
збірної площі зріс більш як у 5 разів (за винятком 2012 року). Рівень концентрації 
виробництва сприяє збільшенню розміру прибутку на 1 га. Більші підприємства мають 
можливість застосовувати у своїй діяльності інтенсивні технології на інноваційній 
основі, заключаючи для цього достатню кількість матеріальних ресурсів (добрив, засобів 
захисту рослин, нової техніки, продуктивних сортів і гібридів рослин), які значно 
підвищують продуктивність ріллі. Цього, на жаль, не можуть зробити господарства 
менші за розмірами.  

Покупцями зерна виступають різні економічні суб'єкти. За умови розвитку 
ринкових відносин та відміни державного замовлення, основними каналами збуту 
продукції аграрних підприємств стали: переробні підприємства, орендна плата за паї, 
населенню (в рахунок оплати праці), на ринку, комерційним організаціям. Зазначимо, що 
на відміну від інших галузей економіки, господарства не всю продукцію реалізують, 
значна її частка йде на корм худобі та інші виробничі потреби. Роль того чи іншого 
каналу для різних видів зерна різна. За досліджуваний період мала місце тенденція 
зменшення питомої ваги реалізації таким суб'єктам ринку зерна, як переробні 
підприємства, і відповідне зростання реалізації комерційним організаціям. Отже, 
трансформація потоків зерна відбувається в напрямі переважної його реалізації останнім, 
а це передусім прямі угоди купівлі-продажу між покупцем і продавцем. Перелік груп 
покупців зерна за прямими угодами дуже широкий – від іншого господарства до 
зарубіжної країни, але ніяких даних про склад таких операторів ринку з боку попиту 
органи офіційної державної статистики не публікують. 

Спостерігається відносно ефективна маркетингова діяльність господарств у даній 
галузі, яка забезпечила досить високий рівень окупності вкладених ресурсів. Проте, на 
наш погляд, підприємства ще не в повній мірі використовують потенціал маркетингу, як 
ринкової теорії управління, а отже мають можливість значно підвищити ефективність 
своєї господарської діяльності за допомогою нього. Проблемами на ринку 
сільськогосподарської продукції є майже відсутня біржова торгівля,  яка характеризує 
слабку маркетингову інфраструктуру із забезпечення засобами сільськогосподарського 
виробництва та невигідну реалізацію готової продукції. 

Перспективним напрямом стратегії розвитку ринку зерна є удосконалення його 
інфраструктури. Воно має здійснюватися за такими головними напрямами: перший – 
формування оптових ринків зерна; другий – розвиток інфраструктури в сільській 
місцевості з метою забезпечення умов реалізації зерна безпосередніми його 
виробниками; третій – створення розвиненої системи кооперативів, асоціацій самими 
зерновиробниками для спільного зберігання і реалізації зернових більш-менш великими 
партіями; четверте – основна увага має приділятися розвитку біржової торгівлі зерном. 

Функціонування ринку зерна неможливе без створення і злагодженого 
функціонування інформаційних й маркетингових установ, їхня діяльність повинна бути 
спрямована на інформування усіх суб'єктів ринку зерна щодо попиту, пропозицій, цін на 
зерно. На сьогодні є всі підстави стверджувати, що інформаційне забезпечення 
зерновиробників й інших суб'єктів ринку зерна робить його більш раціональним і 
прозорим, що дасть можливість реалізовувати зерно на еквівалентних засадах у всьому 
ланцюжку його руху від виробника до споживача. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ  МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПАТ «УМАНЬФЕРММАШ» 

 
Ю.П. ТУРЧЕНКО, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий  керівник: к.е.н.,  доцент ХАРЕНКО А.О. 
 
Виконання маркетингової діяльності потребує великого обсягу інформації, знань та 

досвіду. Нею повинні займатися спеціалісти відповідної служби, діяльність якої, в 
умовах змінної економічної ситуації і ринкового середовища, насамперед спрямовується 
на вивчення та врахування потреб споживачів на внутрішньому і зовнішньому ринках.  

На ПАТ «Уманьферммаш» організація служби маркетингу здійснена за 
географічною ознакою, до складу якої входить відділ маркетингу і збуту, який 
складається із бюро збуту та бюро маркетингу, та навантажувально - розвантажувальний 
відділ. Вона є самостійним структурним підрозділом і підпорядковується безпосередньо 
заміснику генерального директора із маркетингу. 

До складу працівників бюро збуту входять: начальник, економіст із збуту, три 
товарознавця, завідуючий центральним складом. Бюро маркетингу є більш чисельнішим 
підрозділом, до його складу входить 15 осіб. Очолює дане бюро начальник,  йому 
підпорядковуються декларант, товарознавець, що займається експертом продукції, 
економіст та 12 комерційних агентів. Комерційні агенти являються регіональними 
працівниками, що представляють підприємство у всіх областях України. Така 
організація дає їм можливість ефективніше організувати роботу на певній території, 
безпосередньо спілкуватися зі споживачами. Навантажувально – розвантажувальний 
відділ складається із 5 чоловік. Керує відділом майстер, у його підпорядкуванні два 
кранівника та два стропальника. 

Реалізація продукції на закордонних ринках проводиться через мережу 
дистриб'юторів. 

ПАТ «Уманьферммаш» щорічно вкладає кошти в рекламну діяльність та бере 
участь у виставках (протягом 3 останніх років у «Агро – 2011, 2012 та 2013»). 

Облік витрат на збут дає можливість обрахувати ефективність маркетингової 
діяльності   ПАТ «Уманьферммаш» (табл. 1). Як свідчать одержані результати її 
ефективність протягом досліджуваного періоду дещо знизилась. Обсяг маркетингових 
витрат у розрахунку на 1000 грн виручки найвищим був у 2011 році та становили 61,23 
грн, проте станом на 2012 рік їх розмір зменшився у 2 рази, але це не вплинуло 
негативно на показники ефективності господарської діяльності, оскільки підприємство 
мало запас міцності із минулих років. 

У світовій практиці вважається, що для забезпечення високого прибутку, 
маркетингові витрати повинні становити біля 10 % всіх   витрат на виробництво і 
реалізацію продукції. 

Таблиця 1 
Економічна ефективність маркетингової діяльності ПАТ «Уманьферммаш» 

Показник 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 
Грошовий потік, тис. грн 14395,4 13899,2 21205,3 6318,0 6828,3 
Маркетингові витрати на 1000 грн. 
обсягу реалізованої продукції, грн 15,25 21,63 31,49 61,23 19,68 

Коефіцієнт чистого прибутку 0,11 0,07 0,10 0,01 0,01 
Коефіцієнт окупності активів 0,47 0,25 0,31 0,02 0,02 
Коефіцієнт економічної ефективності 
виробництва і маркетингу 0,15 0,11 0,12 0,01 0,05 

 
З точки зору вдосконалення маркетингової діяльності перспективним для 
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ПАТ «Уманьферммаш» є безупинне удосконалювання реалізації продукції на 
внутрішньому ринку і розширення збуту на закордонних ринках. Враховуючи 
обмеженість ресурсів підприємства, йому доцільно використовувати активний пошук 
ніш на нових ринках, які могли б бути заповнені їхнім товаром. Тому ПАТ 
«Уманьферммаш» необхідно зосередити увагу на вже освоєних ринках, а також звернути 
увагу на нові, які мають схожі мають схожі потреби. У сфері ціноутворення доцільно 
орієнтуватися до умов конкретного ринку. 

З метою покращення функціонування маркетингової служби необхідно 
покращувати її кадровий склад. При підборі кандидатів необхідно, щоб вони відповідали 
певним вимогам (рівень освіти, комунікабельність, схильність до нововведень та інше), 
та покращити  мотивацію їх праці. Для покращення взаємодії служби маркетингу з 
іншими підрозділами необхідно, щоб за керівником і спеціалістами підрозділу були 
документально закріплені у відповідних положеннях функції, засоби, обов’язки і права, 
відповідальність і повноваження у взаємовідносинах з іншими підрозділами, цехами, 
відділами і представниками підприємства тощо. Вважаємо, що першочерговими 
функціональними задачами маркетингової служби повинні бути: постановка мети та 
завдань підприємства з врахуванням тенденцій розвитку на короткостроковий та 
найближчі періоди, подальшу перспективу; аналіз та оцінка власних можливостей 
підприємства, в першу чергу виробничих, економічних, матеріально-ресурсних, 
кадрових; розробка стратегії і тактики маркетингової діяльності; створення банку даних 
для систематизації і аналізу усієї комерційно-економічної інформації щодо кон’юнктури 
потенційних ринків збуту; зростання ефективності підприємницької діяльності, 
прибутку і доходів, підвищення конкурентоспроможності підприємства; навчання 
персоналу підприємства методам і принципам маркетингової роботи. 

Кінцевою метою функціонування маркетингової служби є підпорядкування всієї 
господарської і комерційної діяльності підприємства законам ринку. 

 
 

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 
СВИНАРСТВА В ПСП «ОЛЕКСАНДРІВКА» ЖАШКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
О.Т. ЦУРКАН, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: викладач БЛЕНДА Н.О. 
 
Свинарство як галузь сільськогосподарського виробництва забезпечує населення 

цінними і життєво необхідними продуктами харчування й наразі залишається однією з 
найбільш перспективних в аграрному бізнесі.  Відродження галузі свинарства є не тільки 
продовольчою необхідністю в забезпеченні потреб людей в м'ясопродуктах, а і 
економічно вигідною галуззю, яка в сучасних умовах розглядається як стабільне джерело 
поповнення обігових коштів підприємств, забезпечення продовольчої безпеки держави 
та розширення експортного потенціалу України.  

Значний вклад у вивчення та вирішення проблем ефективності виробництва в 
тваринництві, зокрема в свинарстві, здійснили такі відомі вітчизняні науковці, як: М.І. 
Бащенко[1],  В.В. Оникієнко[2], В.П. Рибалко[3] та ін.  В їх працях розкрито теоретичні 
та прикладні аспекти забезпечення ефективного розвитку  свинарства.   

Метою статті є оцінка ефективності виробництва продукції галузі свинарства та 
обґрунтування напрямків її підвищення у ПСП "Олександрівка"  Жашківського району 
Черкаської області. 

В процесі дослідження використано абстрактно-логічні та статистико-економічні 
методи аналізу. 
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За останні роки в Україні майже  втричі  скоротилось  не  тільки  поголів'я  свиней,  
але й виробництво самої свинини. В багатьох господарствах вона стала збитковою і 
неконкурентоспроможною імпортній продукції, але не за якістю, а за ціною реалізації. 
Це наслідок необґрунтованих податків, масової м'ясопереробки імпортної продукції, 
армії підприємств-посередників, які поставляють господарствам корми і різні матеріали. 
Як не прикро, але криза продовжує свою руйнівну силу [3].  

На початок 2012 року загальна кількість свиней в усіх категоріях господарств 
становила лише 7373,2 тис. голів, з них в сільськогосподарських підприємствах – 3319,2 
тис. голів, у господарствах населення – 4054,0 тис. голів. Однак важливим є показник не 
поголів’я, а обсяг виробленого м’яса.  В 2011 році в Україні вироблено 451,8 тис. тонн 
м'яса свиней в забійній вазі. Цей показник свідчить, що більше ніж 70% свинини в 
Україні виробляється екстенсивно, тобто при тому ж поголів'ї свиней в країнах ЄС, 
Канаді, Бразилії, США буде вироблено, і виробляється на 70% свинини більше. 

Протягом восьми місяців 2012 року Україна імпортувала майже 130 тисяч тонн 
м’яса свинини, тоді як на цей період 2011 року було завезено тільки майже 47 тисяч тонн 
[2].. 

Для вивчення закономірностей розвитку свинарства у ПСП "Олександрівка" 
Жашківського району Черкаської області  потрібно прослідкувати зміну показників, які 
характеризують рівень розвитку та інтенсивність ведення галузі (табл.1). 

Слід відмітити, що рівень виробництва значно знизився у 2012 році порівняно із 
2010 роком, зважаючи на значне зменшення поголів’я свиней та зниження їх 
продуктивності. Так поголів’я свиней у ПСП "Олександрівка"  за три останні роки 
зменшилось на 70,9% і у 2012 році налічувало лише 280 голів, відповідно, зменшилась і 
щільність поголів’я.  

Негативним фактором у виробництві свинини також є значне зниження 
продуктивності свиней, у 2012 році середньодобові прирости зменшились майже вдвічі 
порівняно із 2010 роком. Значне зниження поголів’я та продуктивності свиней призвело 
до того, що у 2012 році валове виробництво свинини становило лише 13,2% від рівня 
2010 року.  

Таблиця 1 
Поголів’я, валове виробництво та середньодобові прирости свиней у ПСП 

"Олександрівка" 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2012 р. до 
2010 р.,% 

Середньорічне поголів’я, гол 961 529 280 29,1 
Поголів’я в розрахунку на 100га ріллі, 
гол 64,8 37,6 19,9 30,7 

Середньодобовий приріст, г 195,0 217,0 88,1 45,2 
Валовий приріст живої маси свиней, ц 684 419 90 13,2 
Валовий приріст живої маси свиней в 
розрахунку на 100га ріллі, ц 46,2 29,8 6,4 13,9 

 
Аналіз даних останніх років показав, що виробництво і реалізація продукції 

свинарства у ПСП "Олександрівка"  залишається збитковим (табл. 2).  
За даними таблиці, рівень  товарності  впродовж всього досліджуваного періоду 

значно перевищував 100 відсотків і становив, відповідно,  173,9%, 112,9% та  248,9%, 
тобто у вказані роки було реалізовано значно більше ніж вироблено.  Зважаючи на 
вищезазначені дані в господарстві відбувалося  скорочення, вирізання  поголів’я свиней. 

Щодо ефективності виробництва та реалізації продукції галузі, то також відмічаємо 
зниження показників. Незважаючи на зростання ціни реалізації собівартість зростала 
значно вищими темпами. Зростання собівартості підвищило збитковість виробництва 
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свинини, і рівень збитковості збільшився із 51,4% у 2010 році до 59,4% у 2012 році. Це 
означає, що на 1 грн затрат у 2012 році в підприємстві отримано майже 60 копійок 
збитку.  

Таблиця 2 
Ефективність виробництва свинини в ПСП "Олександрівка"  Жашківського району 

Черкаської області 
Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Продуктивність, г 195,0 217,0 88,1 
Рівень товарності, % 173,9 112,9 248,9 
Затрати кормів на 1 ц свинини, ц.к.од 10,1 12,3 11,2 
Збиток від реалізації свинини, тис. грн - 1180,0 - 756,0 - 564,0 
Виробнича собівартість 1 ц приросту, грн 2035,09 2582,34 3855,56 
Повна собівартість реалізації 1 ц свинини, грн 1927,73 3124,74 4236,61 
Фактична ціна реалізації 1 ц свинини, грн 936,13 1526,43 1718,75 
Збиток на 1 ц, грн - 991,60 - 1598,31 - 2517,86 
Рівень рентабельності (збитковості), % - 51,4 - 51,2 - 59,4 

 
Отже, враховуючи збитковість виробництва продукції галузі, зазначимо, що  

свинарство існує в підприємстві як джерело безперервних грошових надходжень, 
враховуючи сезонність виробництва в рослинництві. Маємо зазначити, що така ситуація 
без нагальних змін призведе до ліквідації галузі свинарства в підприємстві.   

Для збереження галузі та виведення виробництва на прибутковий рівень, розвиток 
свинарства має відбуватись на основі інтенсифікації. Iнтенсифiкацiя свинарства полягає 
в ефективному використанні основних засобів виробництва (кнурiв та свиноматок), 
підвищенні їх продуктивності, забезпеченні оптимальних умов годiвлi вiдповiдно до 
фiзiологiчних вимог органiзму свиней, застосуванні сучасних технологій у племінному i 
товарному свинарстві.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  ПЛАН  СТАТИСТИЧНОГО  СПОСТЕРЕЖЕННЯ: 
СТВОРЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

 
О.М. ЧЕПУРНОВА, студ. ІV курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: доцент МЕЛЬНИК В.В. 
 
Організаційний план статистичного спостереження передбачає  складову частину 

загального плану спостереження, в якій викладено порядок його організації і 
проведення. У ньому даються роз'яснення програмно-методологічних і організаційних 
питань. До перших належать формулювання мети і завдань спостереження, визначення 
його об'єкта і одиниці, розробка програми. До організаційних питань належать: фіксація 
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місця, часу і строків спостереження, вказівка на те, хто його проводить, як воно 
проводиться і як здійснюється постачання статистичними формулярами осіб, які 
виконують спостереження, способи доставки заповнених формулярів у відповідні 
статистичні органи.  

Програму і план статистичного спостереження розробляють органи державної 
статистики на рівні Міністерства Державного комітету статистики України. Низові 
органи державної статистики переважно виконують роботу по збору статистичних 
даних, контролю і зведенню по певній програмі. 

У плані має бути точно визначена територія, на якій здійснюється спостереження, 
строк проведення спостереження,  а також особи і організації, відповідальні за 
проведення підготовчих робіт, збір, перевірку і обробку інформації по окремих ділянках 
території. 

При підготовці складних статистичних спостережень, як правило, в плані 
передбачається проведення пробних спостережень. Матеріали таких пробних 
спостережень використовують для уточнення, доповнення і конкретизації програми і 
плану спостереження, а також інструкцій. 

Таким чином, організаційний план статистичного спостереження передбачає: 
визначення часу спостереження, часу і місця його проведення, порядок передачі 
матеріалів спостереження, комплекс підготовчих робіт, заходи, що забезпечують 
точність (вірогідність) статистичних даних.  

Час спостереження - це момент або період часу, якого стосується статистична 
інформація (дані). Наприклад, інформацію про виробництво сільськогосподарської 
продукції збирають за певний період часу - день, декаду, місяць, квартал, рік. 

Час проведення спостереження, як правило, не збігається з часом спостереження.  
Місце проведення спостереження вибирають, виходячи зі способу спостереження і 

особливостей об'єкта спостереження. Так, інформацію про виробництво продукції 
сільськогосподарським підприємством реєструють у бухгалтерії підприємства, а при 
перепису населення - вдома, у поїздах, на вулиці. 

Органами спостереження можуть бути різні установи системи державної 
статистики, відомства, підприємства і громадські організації. Серед них визначають 
організатора (установа системи державної статистики) і виконавця. Права і обов'язки 
кожного учасника статистичного спостереження повинні бути чітко визначеними. 

Органи державної статистики повинні не тільки організовувати проведення 
статистичного спостереження, а й ретельно перевіряти точність одержаних результатів 
при його здійсненні. Перевірка вірогідності даних - найважливіша умова успішної 
роботи у справі спостереження. Щоб забезпечити вірогідність даних, необхідно 
повсякденно, систематично контролювати, чи вірно зрозумілі і застосовуються 
статистичні програми та інструкції, чи забезпечується повнота одержаних зведень, 
правильність даних бухгалтерського і оперативного обліку. 

 
 

КОРЕЛЯЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
О.С. ЧИЖЕНКО, студ. IV курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: доцент МЕЛЬНИК В.В. 
 
Теорія кореляційного дослідження, заснована на уявленнях про відношення 

кореляційного зв’язку, яка розроблена К. Пірсом і детально викладається у підручниках 
по математичній статистиці. Тут розглядаються лише методичні аспекти кореляційного 
дослідження. 

Кореляційним називається дослідження, проведене для підтвердження або 



 128 

спростування гіпотези про статистичний зв'язок між декількома (двома і більш) 
перемінними. У психології в якості перемінних можуть виступати психічні властивості, 
процеси, стани й ін. 

«Кореляція» у прямому перекладі означає «співвідношення». Якщо зміна одною 
перемінної супроводжується зміною іншої, то можна говорити про кореляції цих 
перемінних. Наявність кореляції двох перемінних нічого не говорить про причинно-
наслідкові залежності між ними, але дає можливість висунути таку гіпотезу. 

Нульовою називається кореляція при відсутності зв'язку перемінних. У психології 
практично немає прикладів строго лінійних зв'язків (позитивних або негативних). 
Більшість зв'язків – нелінійні. Класичний приклад нелінійної залежності – закон Йеркса-
Додсона: зростання мотивації первинно підвищує ефективність навчання, а потім настає 
зниження продуктивності (ефект «перемотивації»). Іншим прикладом є зв'язок між 
рівнем мотивації досягнень і вибором задач різних труднощів. Особи, які мотивуються 
надією на успіх, віддають перевагу завданням середнього діапазону труднощів – частота 
виборів на шкалі труднощів описуються колообразною кривою. 

Математичну теорію лінійних кореляцій розробив Пірсон. Її основа і додатки 
викладаються у відповідних підручниках і довідниках по математичній статистиці. 
Нагадаємо, що коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона r варіюється від –1 до +1. Він 
обчислюється шляхом нормування коваріації на добуток їх середньоквадратичних 
відхилень. 

Значимістькоефіцієнтакореляціїзалежитьвідприйнятогорівнязначимості α і від 
величини вибірки. Чим більше модуль коефіцієнта кореляції, тим ближче перемінних до 
лінійної функціональної залежності. 

Розглянемо основні типи кореляційного дослідження. Необхідно створити дві 
репрезентативні вибірки, зрівняні по іншим значимим для екстраверсії-інтроверсії 
параметрам (по параметрах, що впливає на рівень екстраверсії-інтроверсії), і провести 
вимір за допомогою тесту ЕРQ). Середні результати в 2 груп порівнюються за 
допомогою t- критерію Стьюдента. При необхідності порівнюються дисперсії показника 

Стратегія проведення кореляційного дослідження залежності подібна з 
квазіекспериментом. Відмінність від квазіексперимента лише в тім, що керований вплив 
на об'єкт відсутній. План кореляційного дослідження нескладний. Дослідник висуває 
гіпотезу про наявність статистичного зв'язку між декількома психічними властивостями 
індивіда або між визначеними зовнішніми рівнями і психічними станами. При цьому 
припущення про причинну залежність не обговорюються. 

 
 

РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО» М. БІЛА ЦЕРКВА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
В.В. ШВЕЦЬ, студ. V курсу факультету економіки і підприємництва 
Науковий керівник: к.е.н., доцент МАКУШОК О.В.  
 
Тема посередництва – одна з актуальних тем в економічній теорії. Актуальність 

теми полягає в тому, що жодна держава в сучасних економічних відносинах не може 
залишатися осторонь від міжнародних економічних відносин, міжнародної діяльності, 
тому кожна країна при здійсненні міжнародної діяльності неминуче стикається з таким 
поняттям, як посередництво. 

Зазначені питання досліджувались в роботах Стровського Л.Є, Дегтярьової О.І., 
Герчікової І.Н., Прокушева Є.Ф., Ноздрьової Р.Б., Гринько І.С., Дроздової Г.М. та ін. 
Зокрема, значна увага в працях вищезгаданих фахівців приділена необхідності залучення 
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посередників при здійсненні певних торгових операцій на зовнішньому ринку, умовам 
застосування окремих типів договорів про виконання посередницьких функції, докладно 
розглянуті різноманітні види посередників в міжнародній торгівлі. 

В Україні торгівельно-посередницька діяльність розвивається досить суперечливо: 
з одного боку – лібералізація торгівлі, розширення зовнішньоекономічних зв’язків, 
роздробленість і віддаленість постачальників і покупців, ускладнення комерційних 
операцій об’єктивно потребують прискореного формування інституту торгових 
посередників як елементу інфраструктури товарного ринку; з іншого — суперечливість 
нормативної бази, низький професійний рівень посередників,загальне недовір’я 
стримують процес формування посередницьких структур. 

Торгівельне посередництво – обов’язковий елемент ринку. Фірми використовують 
посередників для найбільш кваліфікованого забезпечення зручності придбання продукції 
за факторами часу, місця, форми і власності; зниження витрат на реалізацію продукції 
або здійснення операцій з матеріально-технічного забезпечення виробництва; зниження 
рівня запасів готової продукції або необхідних матеріально-технічних ресурсів; 
зменшення кількості постачально-збутових операцій; кращого контактування зі 
споживачами або постачальниками — банками, транспортними, складськими, 
експедиторськими, страховими фірмами, іншими суб’єктами сфери товарного обігу; 
досягнення високої оперативності реакції на зміни ринкової кон’юнктури; підвищення 
ступеня конкурентоспроможності товарів; забезпечення доступу до первинної ринкової 
інформації. 

Використання торгових посередників створює для зарубіжних фірм певні переваги, 
що й обумовлює їх важливу роль у міжнародній торговій практиці. Головна перевага 
використання торгових посередників полягає в тому, що фірма-експортер не вкладає 
якихось значних коштів в організацію збутової мережі на території країни імпортера, 
оскільки торгово-посередницькі фірми зазвичай мають власну матеріально-технічну базу 
(складські приміщення, демонстраційні зали, ремонтні майстерні), а іноді і свої роздрібні 
магазини. Інша перевага торгово-посередницьких фірм – у звільненні експортера від 
багатьох турбот, пов'язаних з реалізацією товару (доставка до країни імпортера, 
сортування та пакування, підбір за асортиментом, пристосування до вимог місцевого 
ринку).  

ТОВ «Деметра-Агро» є дистриб’ютором і являється ексклюзивним 
представником та лідером поставок в Україну елеваторного обладнання, устаткування  
для сушки, зберігання та транспортування зернових культур від провідних виробників 
США (Sukup, Delux, Brock, Sweet та ін.). Також, підприємство  представляє інтереси 
американських виробників обладнання для внутрішньо елеваторного 
транспортування зерна: «Honeyville Inc», «Hutchinson». Устаткування сертифіковане  та 
повністю адаптоване для роботи в Україні. 

Товариство створене з метою сприяння розвитку в країні ринкових відносин, 
формування ринку товарів, послуг та насичення його за рахунок розвитку сфери 
виробництва, товарообміну, впровадження нових науково-технічних розробок 
(технологій), зовнішньоекономічних зв’язків. 

Метою діяльності підприємства є задоволення попиту вітчизняних та зарубіжних 
споживачів в роботах, послугах та товарах, одержання прибутку і використання його в 
інтересах підприємства. 

Предметом діяльності підприємства є:  
оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарським обладнанням; 
оптова та роздрібна торгівля запасними частинами та механізмами; 
організація ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки; 
експорт-імпорт сільськогосподарського обладнання.      
Конкретне спрямування та зміст роботи підприємства визначається сучасною та 
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перспективною кон’юнктурою ринку. 
Підприємство  виступає посередником тому працює безпосередньо зі споживачами. 

Основною цільовою аудиторією є приватні підприємства, товариства з обмеженою 
відповідальністю, фермерські господарства з приватною формою власності – 
сільськогосподарські виробники, які спеціалізуються на вирощуванні зернових культур, 
кукурудзи, ріпаку.  

Підприємство здійснює право володіння, користування та розпорядження 
належним йому та закріпленим за ним майном, яке складається з: основних фондів, 
обігових коштів, інших матеріальних цінностей, трудових та фінансових ресурсів згідно 
з метою своєї діяльності та  призначенням майна. 

У співпраці з надійними партнерами, перерахованими вище виробниками, 
товариство є найбільшим постачальником даного обладнання в Україні та в країни СНД. 
Гарантія на продукцію складає 24 місяці. В подальшому господарство має можливість 
заключати з ТОВ «Деметра-Агро» договори на післягарантійне та сервісне 
обслуговування. Великим плюсом є наявність на Україні складу з багатим асортиментом 
зерносушильного обладнання та запасних частин, що дає можливість швидко придбати 
та оперативно проводити ремонт і технічне обслуговування, а не чекати поставки 
необхідних деталей із США. 

За роки роботи підприємством поставлено більше 500 зерносушарок різних 
потужностей, включаючи 18 елеваторів, які успішно експлуатуються в усіх регіонах 
України. 

Для успішного продажу  даного устаткування на підприємстві використовуються: 
подання реклами в різні друковані спеціалізовані видання сільськогосподарського 

напрямку; 
орендується десять банерів, розташованих в різних областях України; 
підприємство 2-3 рази на рік приймає участь у сільськогосподарських виставках; 
підприємство продає товар на умовах товарного кредиту та фінансового лізингу; 
в залежності від партії товару покупцям надається знижка; 
проводяться спонсорські  акції; 
за підсумками сезону провадиться преміювання кращих працівників. 
Підприємства в умовах ринкової економіки значну увагу приділяють проблемам 

оптимізації процесу просування товарів від виробника до споживача. Їм приходиться 
вибирати: продавати товар самим чи скористатися послугами посередників. Як показав 
досвід таких розвинутих країн, як США, Великобританії, Японії, Німеччини, Швеції, 
більшість виробників вважає, що використання посередників приносить їм певну 
користь. 

Отже, навіть якщо товаровиробник і може дозволити собі створити власні канали 
розподілу, в багатьох випадках він заробляє більше, якщо збільшить капіталовкладення у 
свій основний бізнес. Використання посередників пояснюється в основному їх 
неперевершеною ефективністю в забезпеченні широкої доступності товару і доведення 
його до цільових ринків. Завдяки своїм контактам, досвіду, спеціалізації і розмаху 
діяльності посередники пропонують фірмі більше того, що вона сама може зробити 
наодинці. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Зимовець В.В., Зубик С.П., Фінансове посередництво - К.: КНЕУ, 2004. – 288 с. 
2. Стровский Л.Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. М.: 1996. с. 211. 
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ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ МОЛОЧНИХ КОНСЕРВІВ 

 
С. АНДРІЙЧУК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент КОВАЛЕНКО Г.О. 
 
Конкурентоспроможність продукції характеризує її відповідність вимогам ринку, з 

яким пов’язують техніко-технологічний рівень і якість продукції, її здатність 
задовольняти потреби споживачів тощо. Як економічна категорія 
конкурентоспроможність ще недостатньо досліджена у вітчизняній економічній теорії, 
зокрема з позиції визначення її рівня, побудови системи одиничних, групових та 
інтегрованих показників.  

Щоб використати можливості та уникнути небезпек, вітчизняні виробники повинні 
підвищувати конкурентоспроможність продукції.  

У переважній більшості вітчизняних підприємств відсутній досвід роботи по 
забезпеченню конкурентоспроможності продукції та її рейтингу відносно інших 
виробничих підприємств-конкурентів. Зусилля, в основному, спрямовані на вимоги до 
державних регулюючих органів щодо захисту внутрішнього ринку від продукції 
іноземного виробництва. Значна кількість українських підприємств, пройшовши 
адаптацію до умов ринкової економіки, має невисокий рівень конкурентоспроможності 
продукції.  

Тим часом в основі конкурентоспроможності продукції лежить забезпечення її 
рівня відносно конкурентів. Такий рівень має ґрунтуватися на використанні рейтингу та 
управлінням на його основі. 

У дослідження конкурентоспроможності продукції вагомий внесок здійснено 
такими відомими зарубіжними та вітчизняними ученими, як М. Портер, М.Ю. Абрамов, 
В.П. Мартиненко, С.М. Бондаренко, Л.В. Балабанова, Р.А. Фатхутдінов, А.Е. Петров та 
iн. 

В той же час недостатньо вивченими і розробленими залишаються питання 
підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств з урахуванням рейтингових 
оцінок, а відсутність системи її оцінки на молококонсервних підприємствах робить 
постановку проблеми актуальною.  

Об’єктом дослідження є процес управління конкурентоспроможністю продукції 
підприємств-виробників молочних консервів. 

Методологічну основу дослідження складають принципи, прийоми та методи 
наукового дослідження. 

Метою дослідження є підвищення конкурентоспроможність продукції 
підприємств-виробників молочних консервів, ПАТ «Овруцький МКК», ПАТ «Білицький 
молочноконсервний комбінат», ПАТ «Первомайський МКК» з урахуванням 
рейтингових оцінок.  

Згідно нашого дослідження ПАТ «Овруцький МКК» має найвищий рейтинг 
показників зовнішньої конкурентоспроможності згущеного молока. Така позиція 
зумовлена перевагами отриманими за рахунок співвідношення між прогнозною ціною на 
проектний вид продукції і діючими та прогнозними ринковими цінами; можливість 
заміщення, витіснення даним видом намічених до виробництва продукції інших 
аналогічних видів продукції, які він здатен замінити.  

ПАТ «Білицький молочноконсервний комбінат» посідає лідируючі позиції. Це 
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зумовлено величиною попиту, яка прогнозується, тобто планується збільшення обсягів 
реалізації продукції на ринку.  

ПАТ «Первомайський МКК» молококонсервний завод по показникам зовнішньої 
конкурентоспроможності займає третє місце. Причиною даних позицій є низька 
еластичність попиту на даний вид продукції. 

Отже, результати розрахунків показників зовнішньої конкурентоспроможності 
продукції – «молоко згущене незбиране з цукром» по підприємствах показали, що 
основною причиною низьких позицій більшості молококонсервних підприємств є 
низький попит на даний вид продукції. 

Результати розрахунку рейтингу показників внутрішньої конкурентоспроможності 
молококонсервної продукції – молоко згущене незбиране з цукром ЗАТ «Білицький 
молочноконсервний комбінат» зберігає своє лідерство за рахунок: оптимального вмісту 
жиру, енергетичної цінності в 100 г., густини продукту. Основним пріоритетом даного 
продукту є його виключний смак. 

ВАТ «Овруцький МКК» займає другу позицію поступається ще на одну сходинку. 
Причиною цього є низька безпечність упаковки для зовнішнього середовища,недостатня 
її художня виразність, незручність упаковки при використанні. 

ЗАТ «Первомайський МКК» по показникам внутрішньої конкурентоспроможності 
– «молоко згущене незбиране з цукром» займає третє місце. Остання позиція зумовлена 
низькою універсальністю використання та художньою виразністю. 

Таким чином рейтингова оцінка показала, що молококонсервні підприємства, у 
більшості випадків, поступалися своїми місцями за рахунок органолептичних 
показників, екологічності сировини та художньої виразності продукту, що необхідно 
урахувати в управлінській діяльності, спрямованій на зміцнення ринкових позицій 
кожного підприємства. 

 
 

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
ПРОДУКЦІЇ І ПРАЦІ У ФГ „ВЛАСЮК О.Д.” ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
В.Ю. АНТОНЮК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент ВАСИЛЕНКО О.П. 
 
Проблема забезпечення і підвищення якості продукції та праці актуальна на цей час 

і від її вирішення в значній мірі залежить успіх і ефективність діяльності. При цьому 
необхідно враховувати те, що підвищення якості продукції та праці - задача 
довгострокова і безперервна. Рівень якості продукції і праці не може бути постійною 
величиною. Але на кожному часовому етапі якість продукції і праці повинна бути 
оптимальною, тобто такою, що максимально задовольняє потреби споживачів при 
відносно мінімальних затратах на її досягнення. 

Проблеми управління якістю продукції та праці на підприємствах розглядається в 
наукових працях: А. В. Гличева, Л. В.Дейнека, А. О.Заїнчковського, В. Є., Москалюка, Т. 
Л. Мостенської, І. В. Опьонова, О. О.Орлова, Н. В. Павліхи, В. І. Павлова, В. В.Прядка, 
В. П. Руденко, П. Т Саблука, М. П. Сичевського, М. І. Шаповала, Грішнової О.А., Колота 
A.M., Швеця В.Є та інших науковців. Проблеми системного управління якістю, 
побудови ефективної системи якості на підприємстві та виявлення значення стандартів 
якості серії ISO потребують подальшого дослідження. 

Об'єктом дослідження виступає фермерське господарство „Власюк О.Д” 
Теплицького району Вінницької області. Площа сільськогосподарських угідь 
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господарства станом на 2013 р. становлять 602,4 га, середньорічна чисельність 
працівників - 25 чол. Вартість валової продукції підприємства складає 6074,25 тис. грн., 
рівень рентабельності 51%. 

Система управління якістю праці і продукції у ФГ „Власюк О.Д.” включає такі 
основні підсистеми: планування, стандартизація, матеріально-технічного забезпечення, 
стимулювання якості, організаційне та інформаційне забезпечення. В організації 
управління якістю продукції важливу роль відіграють планово-економічна та 
бухгалтерська служби підприємства. Економічна служба здійснює безпосереднє 
керівництво розробкою комплексної системи управління якістю праці і продукції і разом 
з галузевими спеціалістами та керівниками виробничих підрозділів планує показники 
якості по господарству в цілому і по кожному виробничому підрозділу, розробляє і 
впроваджує внутрішньовиробничі стандарти, критерії і карти оцінки якості праці і 
продукції. У ФГ „Власюк О.Д.” розроблено для кожного виду виробництва спеціальні 
карти, в яких весь процес розподіляється на окремі види робіт з визначенням конкретних 
вимог до якості їх виконання, тобто порівняння з раніше встановленим еталоном якості 
робіт. Такими еталонами в господарстві є моделі і карти якості, а також стандарти 
підприємства. В стандартах підприємства відображаються обов’язки кожного підрозділу 
і кожного конкретного виконавця з забезпечення необхідного рівня якості, а також 
система оцінки якості праці і продукції (положення, посадові інструкції, кваліфікаційні 
вимоги). Важливе місце в системі контролю якості у ФГ „Власюк О.Д.” займають 
стандарти на технологічні процеси та операції. В них відображаються вимоги до якості 
роботи. Конкретною формою їх прояву є розробка карти оцінки якості. Оцінку якості 
праці в тваринництві здійснюють щоденно завідуючий фермою, зоотехнік, ветеринарний 
лікар. Результати оцінки якості роботи заносяться в спеціальний „Табель оцінки якості”. 
На основі поточних оцінок виводиться середня за день, місяць, рік. З їх урахуванням 
проводиться диференціація матеріального стимулювання. Одним із методів 
оперативного контролю якості в досліджуваному господарстві є використання талонів 
якості. Кожному виконавцю видається виготовлена типографським способом книжка з 
Талонами контролю якості. На перших сторінках цієї книжки розміщуються критерії 
оцінки якості праці виконавця і перелік порушень, за які відбираються талони контролю 
якості. Талони контролю якості мають право відбирати керівники і спеціалісти 
господарства, члени постійно діючої комісії з якості. При виявленні недоліків і упущень 
в закінченій роботі вище вказані особи зобов’язані вилучити талони і відмітити в них 
зміст порушення. Аналогічну відмітку роблять і на корінці талона, який постійно 
зберігається в книзі талонів. Вилучені талони розглядають на засіданні ради підрозділу, 
яка дає відповідні пропозиції з встановлення коефіцієнта трудової участі і визначенню 
розміру заохочення або покарання. Якщо виконавець допустив грубе порушення 
трудових обов’язків, технологічних процесів, наніс матеріальний збиток господарству, 
складається спеціальний акт. У відповідності з ним виконавця притягують до 
відповідальності. 

У ФГ „Власюк О.Д.” практикують також контрольні об’ їзди полів, бригад, 
проводять рейди якості. До організаційних форм управління якістю праці і продукції 
відноситься також періодична атестація керівників, спеціалістів та інших працівників. 
Висока якість праці і продукції стимулюється матеріально і морально. 

З метою контролю якості продукції на всіх етапах виробництва, необхідно створити 
чітку комплексну систему якості. 

Завдяки якісній праці у ФГ «Власюк О.Д.» буде проведене покращення 
виробництва, зросте творча праця працівників, зменшаться витрати на продукцію, 
зменшиться тривалість виробничого циклу. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ РИЗИКАМИВ 
ПП «ДМИТРУШКИ» УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
А.В. АРГАТЮК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ПЕТРЕНКО Н.О. 
 
В умовах сучасних економічних відносин проблема оцінки й обліку ризику набуває 

самостійного теоретичного і практичного значення як важлива складова теорії і практики 
управління. Ризик – один з ключових елементів підприємницької діяльності. У багатьох 
випадках ухилитися від ризикованих дій, обійтися без них просто неможливо. 

Теоретичні та практичні аспекти проблеми управління ризиком досліджено в 
працях таких вітчизняних вчених як: В.В Вітлінський, В.А. Кравченко, О.Є. Соломенко, 
Д.А. Павлоградський, В.М. Гранатуров та інші, однак у їх роботах питання управління 
ризиками розкрите не повною мірою і потребує подальшого дослідження. 

Метою наукової статті є удосконалення управління господарськими ризиками на 
підприємстві. 

Об'єктом дослідження вибрано ПП «Дмитрушки» Уманського району Черкаської 
області. 

Господарський ризик – це специфічна характеристика господарської ситуації, в якій 
не виключається ймовірність виникнення непередбачуваних наслідків (можливого 
відхилення від цілей, бажаного результату; втрати суб’єктом господарювання частини 
своїх прибутків тощо). 

З точки зору В.М. Гранатурова, управління ризиком можна охарактеризувати як 
сукупність методів, прийомів, заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати 
настання ризикованих подій і вживати заходів щодо виключення або зниження 
негативних наслідків їх настання. 

Нині реальне економічне становище більшості сільських товаровиробників 
нестійке. ПП «Дмитрушки» Уманського району Черкаської області є прибутковим 
господарством, рівень рентабельності за 2013 рік становить 5%, площа земельних угідь – 
1298 га, середньорічна кількість працівників – 44 чол., середньорічна вартість 
виробничих фондів – 4726,5 тис. грн. Виробничийнапрямок зерно-технічний із 
розвинутим м'ясо- молочнимскотарством. 

В процесі здійснення господарської діяльності характерними для ПП «Дмитрушки» 
є такі ризики: 

1.Ринковий ризик. Він виникає через погіршення можливостей одержання 
сировини, підвищення ціни, зміну вимог споживачів продукції, посилення 
конкуренції.За перше півріччя 2013 року на сільськогосподарських ринках 
спостерігається ріст цін на сільськогосподарську продукцію майже у всіх областях, крім 
Луганської та Херсонської, від 1,8% в Кіровоградській до 19% у Львівській. В 11 
областях це спричинило скорочення продаж, найбільше в Київській (23,8%), Львівській 
(19%), Рівненській, Закарпатській, Миколаївській, Івано-Франківській, АР Крим, 
Черкаській областях (від 18,6% до 17,2%). Найбільше зросли ціни на продукцію 
рослинництва (понад 30% в середньому по Україні), а в Миколаївській області понад 
54%, в Черкаській, Чернігівській та Рівненській – понад 40%. 

У ПП «Дмитрушки» ціна на зернові та зернобобові культури у 2013 році зросла 
порівняно з 2011 роком на 11, % і становила 1640 грн. за тону у тому числі на пшеницю – 
15,6% (1819,7 грн. за тону). На соняшник ринкова ціна зросла в 1,3 рази і становила 
4268,8 грн. за тону. 

2. Виробничий ризик. Пов'язаний із затримкою виробничого процесу через 
природокліматичні умови. Через істотну залежність сільського господарства від 
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погодних умов його негативний вплив позначається, як правило, одночасно на всі 
сільськогосподарські культури, зменшення урожаю одночасно всіх культур різко 
зменшує доходи підприємства і призводить до збитків в несприятливі роки.  

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про обов’язкове страхування 
врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень» об'єктом 
обов'язкового страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству i 
пов'язанi з неотриманням або недоотриманням врожаю зернових культур i цукрових 
буряків – сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності.  

В процесі здійснення господарської діяльності ПП «Дмитрушки» співпрацювало з 
страховою компанією НАСК «Оранта», яка здійснює комплексне страхування 
майбутнього врожаю сільськогосподарських культур на період весна-літо, а також 
комплексне страхування посівів сільськогосподарських культур на період перезимівлі. 

Страхова сума визначається з обов’язковим урахуванням впливу кліматичних та 
інших чинників (агротехнічних умов щодо вирощування), які також безпосередньо 
впливають на стан посівів у різних фазах розвитку рослин та формування врожаю. 
Розмір страхової суми в такому разі встановлюється в межах певної частки від загальної 
вартості визначених затрат. Правління НАСК «Оранта» визначила страховий тариф зі 
страхування озимої пшениці в розмірі 10 % від страхової суми. 

Сума страхових платежів по інших культурах, що вирощуються в 
ПП «Дмитрушки» обчислюється виходячи з тарифної ставки. При цьому розмір 
страхової суми визначено шляхом множення площі застрахованих посівів на вартість 
витрат на їх посів та вирощування. Виплата страхового відшкодування здійснюється 
виходячи із розміру прямого збитку, завданого посівам застрахованих 
сільськогосподарських культур. За обов’язковим страхуванням страхове покриття, тобто 
частка збитку, яку відшкодовує страхувальник, становить 70 %. 

Тому підприємство прагне мінімізувати ризики, шляхом страхування. Так, у 2013 
році ПП «Дмитрушки» за кредитною програмою було закуплено новий зернозбиральний 
комбайн КЗС-91 «Славутич» вартістю 996 тис. грн. Обов’язковою умовою стало 
укладання договору страхування «Повне КАСКО» з страховою компанією «Провідна». 
Згідно умов даної програми страхування передбачає отримання відшкодування при 
пошкодженні техніки в результаті максимальної кількості ризиків, яким може бути 
підданий комбайн. Розмір страхової суми дорівнює дійсній вартості транспортного 
засобу на день укладення договору страхування. Вартість страхування 69720 тис. грн. 
(7%). 

3.Фінансовий ризик. Він пов’язаний з фінансовим забезпеченням виробництва. Це 
стосується передусім можливості невиплати сум узятих кредитів і оплати виставлених 
підприємству рахунків його партнерами по бізнесу. В умовах фінансового ризику 
виникає реальна загроза банкрутства. 

Аналіз показників фінансової стійкості ПП «Дмитрушки» за 2011–2013 роки 
показав, що коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) за прогнозним балансом мав 
позитивні зміни зріс на 0,1110 і становив 0,5820, тобто на відміну від значення 2011року 
– 0,4710, переважає нормативне значення. 

Коефіцієнт фінансової залежності також поліпшився і відповідав нормативу 1,7184 
та характер змін мав рекомендований напрямок, тобто зменшення 0,4048. Коефіцієнт 
фінансового ризику також мав позитивні зміни, тобто зменшення до 0,4180, що 
відповідало рекомендованим значенням. 

За 2011–2013 рр. відбулося збільшення чистого робочого капіталу, що свідчить про 
підвищення можливості підприємства для розширення діяльності та інвестування. 
Коефіцієнт загальної ліквідності є вищим 2 і становив 2,981 у 2013 році. Коефіцієнти 
швидкої та абсолютної ліквідності є значно нижчими за рекомендовані значення – 0,411 
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та 0,035 що свідчить про низьку ліквідну спроможність ПП «Дмитрушки». 
Отже, для формування ефективної системи управління господарськими ризиками в 

ПП «Дмитрушки» Уманського району Черкаської області необхідно: 
– враховувати в довгостроковому та короткостроковому плануванні попередньо 

визначені заходи з управління ризиками, внаслідок яких значно підвищиться коефіцієнт 
поточної ліквідності (покриття), отже збільшиться потенційна платоспроможність 
підприємства. 

– сформувати резервні кошти, спрямовані на перекриття ризикових втрат, а також 
забезпечити цільове використання коштів з даного фонду. 

 
 

ПЛАНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАРЄРИ КЕРІВНИКА 
 
А.А. АТАМАНЮК, студ. ІV курсу  
Науковий керівник: к. психол. н., доцент  ОСАДЧА Л.А. 
 
Тільки в останні декілька років тема кар’єри набула широкої популярності в колах 

українських вчених та практиків, що викликано реформуванням всіх основних сфер нашого 
суспільства, становленням ринкової економіки. Все це потягло за собою зміну відношення до 
багатьох процесів і явищ, які до цього часу залишалися поза зором в силу їх негативного 
сприйняття або низького рівня актуальності. 

Те, що раніше вважалося відхиленням від норми, породженням буржуазного суспільства, 
капіталізма, ототожнювалось із кар’єризмом, який представляв собою незначний прояв кар’єри, 
— сьогодні підводиться до рангу важливого показника розвитку людини в системі соціальної 
структури, вагомого фактора і умови покращення соціально-психологічного клімату, підвищення 
продуктивності праці в організації її конкурентоздатності. 

Звернення великої кількості дослідників різних областей діяльності до проблематики 
кар’єри породило багато визначень поняття “кар’єра”. Кар’єра – це динамічне явище, тобто 
процес, який постійно змінюється і розвивається.  

Мета нашої статті — дослідження професійної кар'єри керівника. 
Більшість досліджень пов'язані з досягненнями концепцій людських відносин і школи 

поведінкових наук, які передбачають зміну мотивації з кар'єрним просуванням (Е. Мейо, П. Блау, 
Р.Мертон, А. Маслоу, Д. Мак-Грегор). 

Сучасні дослідження проблеми управління кар'єрою пов'язані з концепціями соціального 
менеджменту (П. Друкер, Л.И. Євенко, О.П. Єгоршин, До. Мацусита та інших.), які вдало 
поєднали у собі досягнення теорії управління і соціальних наук, націлених на побудову успішної 
кар'єри керівника. 

Управління кар'єрою зводиться до таких понять, як планування і розвиток кар'єри. 
Планування кар'єри — це визначення цілей розвитку працівника і шляхи їх реалізації. 
Планування кар'єри передбачає наукове обґрунтування раціонального віку і 
нормативних термінів обіймання посади з врахуванням побажань і особистих якостей 
працівника. Розвитком кар'єри називають ті дії, які здійснює працівник для реалізації 
свого плану. Планування кар'єри проводиться з початку роботи працівника в організації і 
закінчується при його звільненні. Планування й управління розвитком кар'єри вимагає 
від організації і працівників зусиль, і разом з тим надає цілий ряд переваг як працівнику, 
так і організації. 

Планування кар'єри — процес зіставлення потенційних можливостей, здібностей і 
цілей людини з вимогами організації, стратегією і планами її розвитку, що виражається в 
складанні програми професійного і посадового зростання. Перелік професійних і 
посадових позицій в організації (і поза нею), що фіксує оптимальний розвиток 
професіонала для заняття їм визначеної позиції в організації, являє собою кар'єрограму.  

Слов'янському менталітету притаманне прагнення до статусності. Тому, 
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найчастіше, пропозиція про просування на більш високу позицію мотивує співробітників 
більше, ніж просто підвищення заробітної плати. Проблема в тому, що нерідко люди 
асоціюють кар'єрний ріст тільки з переходом на керівні позиції, яких не безмежна 
кількість. Ось чому побудувати систему планування кар'єри і належним чином 
комунікувати її співробітникам так необхідно. 

Головні ролі у вирішенні цього питання відводяться HR і безпосередньому 
керівнику. В ідеалі, роль HR полягає у проведенні заходів щодо: оцінки співробітника 
при прийомі на роботу, відбору та розвитку кадрового резерву, навчання та рекомендації 
для подальшого просування. Безпосередній же керівник при плануванні кар'єри 
відповідає за оцінку результатів трудової діяльності, мотивацію, формулює пропозиції 
щодо професійного розвитку, стимулювання і подальшого зростання свого 
співробітника. 

Планування кар’єри фахівців і керівників полягає у визначенні цілей їх розвитку в 
організації та обґрунтування реальних шляхів, що ведуть до досягнення наміченої мети. 
Як правило, в сучасній організації є стандартні кар’єрні драбини, що ведуть до посади 
генерального директора його заступників та інших вищих керівників.  

Просування працівника спочатку як фахівця, а потім як керівника може бути: 
горизонтальним, коли працівник розвивається як фахівець, послідовно підвищуючи і 
поглиблюючи знання з обраної спеціальності та просуваючись з однієї кваліфікаційної 
категорії до іншої, від однієї посади, щодо даної професії, до більш складної; 
вертикальним — просування працівника по ієрархії посад функціональних або лінійних 
керівників організації; комбінованим — спочатку трудової кар’єри працівник 
формується як висококваліфікований фахівець за горизонтальним напрямом, а потім 
його кар’єра набуває вертикального напряму (фахівець стає функціональним чи лінійним 
керівником структурного підрозділу організації). Однією з найпоширеніших моделей 
управління цим процесом стала модель партнерства з планування і розвитку кар’єри. Ця 
модель передбачає співробітництво трьох сторін — фахівця, його безпосереднього 
керівника і служби управління персоналу організації. 

Кібанов А.Я. виділяє п’ять таких етапів системи службово-професійного 
просування лінійних керівників в організації: робота зі студентами старших курсів вузів; 
робота з молодими спеціалістами; робота з лінійними керівниками нижньої ланки 
управління; робота з лінійними керівниками середньої ланки управління; робота з 
лінійними керівниками вищої ланки управління.  

Планування трудової кар’єри керівників в організації починається з навчання 
фахівців у системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.  Розрізняють 
підготовку нових керівників і підвищення кваліфікації наявних керівників. Навчання 
нових керівників відбувається шляхом одержання фахівцями нових знань, умінь і 
навичок з професії керівника. Водночас підвищення кваліфікації керівників середнього і 
вищого рівнів управління здійснюється з метою розширення і поглиблення знань, умінь і 
навичок керівників до такого ступеня, що відповідає сучасним вимогам ринкової 
економіки.  

Отже, планувати кар'єру вельми складно, але в той же час дуже важливо для 
бізнесу. Забезпечити безперервність і ефективність цього процесу можна тільки при 
повному взаєморозумінні безпосередніх керівників та HR, функції яких тісно пов'язані. 
Велике значення в цьому процесі повинен відіграти вуз, як заклад, що готує майбутніх 
керівників. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ФГ «СТЕП» 
ЖАШКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Ю.О. БАБІЙ, студ. V курсу факультету менеджмент 
Науковий керівник: к.с.-г.н., професор РОЄНКО А.В. 
 
Основною метою діяльності менеджера є визначення і досягнення цілей 

господарювання. Однак, які б цілі не були визначені, їх можна досягти лише за умови 
високоефективного ведення господарства, що передбачаєоптимізацію виробничих 
витрат і максимізацію прибутку. Саме для цього і застосовують раціональне управління 
витратами. В періоди погіршення кон'юнктури ринку вміння планомірно і раціонально 
управляти витратами підвищує шанси підприємства на виживання.  

Управління витратами на підприємстві можна визначити як взаємопов’язаний 
комплекс робіт, який формує впливи на процес використання виробничих ресурсів під 
час його господарської діяльності. Це процес цілеспрямованого формування витрат. 
Управління ресурсами є важливою функцією економічного механізму кожного 
підприємства [1]. 

Виробничі витрати формують собівартість продукції, яка є одним з важливих 
узагальнених показників ефективності виробництва. Від рівня собівртості продукції 
залежить величина одержуваного прибутку, який є головним показником економічної 
ефективності і метою господарської діяльності. Зниження собівартості продукції 
дозволяє підвищити конкурентоспроможність продукції підприємства[2].  

В умовах ринкової економіки проблема управління витратами є досить гострою для 
багатьох сільськогосподарських підприємств, в тому числі і для фермерського 
господарства «Степ» Жашківського району Черкаської області, на матеріалах якого 
проводилися наші дослідження.  

ФГ «Степ» – це багатогалузеве господарство, яке було засноване 5 лютого 2002 
року. Про його розміри свідчать дані, наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1  
Основні економічні показники ФГ «Степ» Жашківського району Черкаської області 

 
Показник 2011р. 2012р. 2013р. 

В 
середньому 
за 3 роки 

Обсяг валової продукції – всього, тис. грн. 6060,0 6118,5 8178,4 6785,6 
Вартість основних засобів виробництва – 
всього, тис. грн. 4551,5 5864,5 7968 6128,0 
Кількість середньорічних працівників, чол. 38 43 39 40 
Загальна земельна площа, га 2070,0 2070,0 2073,9 2071,3 
в т. ч. с.-г. угідь 2070,0 2070,0 2073,9 2071,3 
з них рілля 2015,0 2015,0 2018,9 2019,7 
Велика рогата худоба – всього, гол. 180 180 225 195 
Свині – всього, гол. 113 - - 38 
 
Дані таблиці свідчать, що за досліджуваний період обсяг валової продукції щорічно 

збільшувався і зріс у 2013 році порівняно із 2011 роком на 35%. Господарство з року в 
рік збільшувало суму своїх основних фондів. Так, їх приріст у 2013р. у порівнянні з 
2011р. склав 57%. Загальна земельна площа в господарстві залишалася стабільною і 
лише в 2013році збільшилась на 3,9 га. Деяких коливань зазнавала і чисельність 
працівників. Тваринницька галузь в господарстві в останні 2 роки була представлена 
лише скотарством. Що стосується вирощування свиней і овець, то ці галузі були 
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ліквідовані ще у 2012році.  
На досліджуваному підприємстві провідною є галузь рослинництва. Питома вага 

останньої в структурі товарної продукції в середньому за 2011-2013 рр. становила 74 %, 
тоді як виручка від реалізації продукції тваринництва – 26,6 % (табл. 2).  

Таблиця 2 
Окупність витрат прибутком від реалізації продукції в ФГ «Степ» в 2011-2013рр. 

Виручка від реалізації 
продукції, тис. грн. 

Повна собівартість 
продукції, тис. грн. 

Прибуток (+), збиток 
(-), тис. грн. 

Рівень рентабельності 
(збитковості), % 

Продукція 

2011р 2012р 2013р 2011р 2012р 2013р 2011р 2012р 2013р 2011р 2012р 2013р 

Зерно пшениці 
озимої 2667 2670 965 1930 2210 877 737 460 88 38,2 20,8 10,0 

Зерно 
кукурудзи 2287 3160 2655 1707 1999 3277 580 1161 -622 34,0 58,1 -19,0 

Зерно ячменю 2273 2416 83 1334 2113 98 939 303 -15 70,4 14,3 -15,3 

Зерно гороху 243 198 - 134 112 - 109 86 - 81,3 76,8 - 
Насіння 
соняшника - 625 2994 - 201 1578 - 424 1416 - 211,0 89,7 

Насіння сої 476 802 1151 94 308 933 382 494 218 406,4 160,4 23,4 
Насіння ріпаку 
озимого 464 4398 1138 149 2462 748 315 1936 390 211,4 78,6 52,1 

Коренеплоди 
цукрових 
буряків 

2851 1740 1813 1604 1704 1090 1247 36 723 77,7 2,1 66,3 

Всього по 
рослинництві 11261 16009 10799 6952 11109 8601 4309 4900 2198 62,0 44,1 25,6 

М’ясо ВРХ 754 96 986 469 64 1059 285 32 -73 60,8 50,00 -6,9 

Молоко 1645 2040 2476 1225 1598 1601 420 442 875 34,3 27,7 54,7 

Всього по 
тваринництві 2399 2136 3462 1694 1662 2660 705 474 802 41,6 28,5 30,2 

Всього по 
господарстві 13660 18145 14261 8646 12771 11261 5014 5374 3000 58,0 42,1 26,6 

 
Найбільшу масу прибутку забезпечують такі галузі, як виробництво насіння сої, 

соняшнику, ріпаку озимого у рослинництві та виробництво молока у тваринництві. Що 
стосується зерна ячменю, зерна кукурудзи, то доходи від них були нестабільними: від 
вирощування кукурудзи на зерно у 2013р. господарство понесло великі збитки, а 
вирощування цукрового буряка було мало прибутковим у 2012 р. Виробництво озимої 
пшениці різко зменшило свою прибутковість у 2012р. Вирощування пшениці, гороху та 
цукрових буряків призвело до падіння прибутковості. 

Найвищу окупність витрат у господарстві забезпечували виробництво і реалізація 
насіння сої ріпаку озимого, а із продукції тваринництва виробництво і реалізація молока. 
Хорошу окупність витрат мало господарство і при вирощуванні зерна гороху. При 
вирощуванні цукрового буряка хороші показники окупності витрат були у 2012 – 
2013роках. Судячи з показників за 3 роки найменш ефективним було використання 
витрат при вирощуванні зерна ячменю у рослинництві та живої маси ВРХ у 
тваринництві. На жаль, окупність витрат у галузі рослинництва в досліджуваний період 
мала чітко виражену тенденцію до зниження. Так, якщо у 2011р. на 1 грн. повних витрат 
на реалізовану продукцію було одержано 0,62 грн. чистого прибутку, то уже у 2013р. – 
лише 0,26 грн. В розрізі окремих видів продукції, така саме тенденція спостерігалась по 
окупності витрат на виробництво і реалізацію зерна озимої пшениці, ячменю, гороху, 
насіння сої та насіння озимого ріпаку. 
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Із проведеного нами аналізу можна зробити висновок, що для підвищення 
ефективності використання наявних у господарстві ресурсів і збільшення окупності 
витрат чистим прибутком, керівництву підприємства потрібно удосконалити структуру 
виробництва продукції, вияснити причини невдач в окремі роки при вирощуванні 
кукурудзи на зерно та озимої пшениці. 

Оптимізація витрат в ФГ« Степ » дозволить досягти такого їх рівня, який буде 
забезпечувати необхідний господарству фінансовий результат.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В СВК «ЗАЛУЗЬКИЙ» 

ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
О.А. БАБЧУК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент КЕПКО В.М. 
 
Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві є найголовнішою 

стратегією будь-якого господарства. Ефективність процесу управління – це обґрунтована 
стратегія і тактика організацій. Соціально-економічні зміни у формах власності, 
формування багатоукладної економіки і перехід до соціально орієнтованої ринкової 
економіки вимагають адекватних змін у механізмі господарювання. 

Метою нашого дослідження є аналіз сучасного стану управління та розробка 
шляхів його удосконалення. 

Процесу управлінської діяльності в аграрних формуваннях у своїхпрацях 
приділили увагу такі вітчизняні вчені, як Й. Завадський, В. Нємцов, А.Нємцов,С. 
Дем'яненко, І. Степаненко, та ін. проте, потребує вивчення процес управлінняв 
конкретних аграрних формуваннях. 

Зміна форм власності, розвиток орендних відносин та внутрігосподарського 
кооперування виробництва вносить суттєві зміни в зміст управління 
сільськогосподарським виробництвом, але ніскільки не зменшує його ролі у забезпеченні 
ритмічної роботи трудового колективу. 

Сучасний стан управління виробництвом сільськогосподарської продукції 
дослідимо на прикладі СВК «Залузький», Теплицького району Вінницькій області . 

Станом на 1.01.2014р. площа ріллі складає 1024 га. Свою трудову діяльність в СВК 
здійснювали 42 особи. Вартість основних фондів за 2013 рік становила 2399 тис. грн. За 
підприємством закріплена тракторно-рільнича бригада, МТФ, СТФ. 

Основними завданнями діяльності є посів, вирощування і збирання 
сільськогосподарських культур, а також розведення великої рогатої худоби та свиней. 

Дане підприємство має зерно-технічний напрям із розвиненим молочно-
м’яснимскотарством. 

Щодо фінансового стану господарства, варто відзначити, що вартість необоротних 
активів на кінець 2013 року становила 2934 тис. грн..,вартість оборотних активів 
складала 4736 тис. грн. У СВК «Залузький»також є заборгованості, зокрема такі: 
короткострокові кредити банків – 150 тис. грн., кредиторська заборгованість за товари, 



 141 

роботи, послуги – 363 тис. грн., поточні зобов’язання з оплати праці – 48 тис. грн. 
Матеріально-грошові витрати (МГВ) на 1га ріллі станом на 1.01.2014 склали 6170 
грн./га,МГВ на 100 грн. валової продукції складали 94,9 грн.  

Таблиця 1 
Показники економічної ефективності господарської діяльності СВК «Залузький» 

Показник 2011 рік 2012 рік 2013 рік в середньому за 3 
роки 

Вартість валової продукції в 
порівняльних цінах 2010 року, 
тис.грн 

5429,4 5391,8 6659,6 5826,1 

у розрахунку на : 100 га с. – г. угідь, 
грн. 80,00 223,94 235,05 179,66 

1 середньорічного працюючого, грн. 21,61 76,06 57,31 51,66 
100 грн. основних виробничих 
фондів с. – г. призначення, грн. 51,24 130,29 98,62 93,38 

Чистий прибуток у розрахунку 
на:100 га с/г угідь 

-6,48 11,12 -12,54 -2,63 

1 середньорічного працюючого, грн. -1,75 3,78 -3,06 -0,34 
100 грн. основних виробничих 
фондів с. – г. призначення, грн. 

-4,15 6,47 -5,48 -1,05 

Норма прибутку,% -1,71 2,00 -0,02 0,09 
Рівень рентабельності,% -2,03 2,77 -1,90 -0,39 

 
В цілому, процес управління виробничою діяльністю у СВК «Залузький» протягом 

2011-2013рр. був неефективною. Дані (Табл.1) свідчать, що протягом досліджуваного 
періоду економічна діяльність підприємства загалом є збиткова,за виключенням 2012 
року. Причиною збитковості господарства є занадто необґрунтовані високі витрати на 
виробництво, а саме високі витрат палива при використанні застарілої техніки, зростання 
цін на матеріально-технічні засоби, а також несприятливі погодні умови ( засушливе літо 
та заморозки на весні, що призвело до загибелі 80 % озимих посівів). 

Щодо управління технологічними процесами, які здійснюються при виробництві 
сільськогосподарської продукції, то їх організацією у господарстві займається 
здебільшого керівник. Тому, для узгодженої діяльності всіх відділів і служб 
підприємства, пропонуємо делегувати завідуючому основним виробництвом 
уповноваження з управління діяльністю керівників нижчих рівнів. А частину 
відповідних управлінських функцій розподілити між головним інженером та головним 
агрономом. 

Такожна сьогодні для СВК«Залузький» потрібне застосування інтенсивних 
технологій при вирощувані зернових культур та відновлення основних та оборотних 
фондів, адже спрацьованість основних фондів, зокрема, силових та робочих машин 
досягла критичного рівня. Також для збільшення обсягів виробництва необхідно 
забезпечити підприємство необхідними трудовими ресурсами, раціонально їх 
використовувати та збільшувати продуктивність праці. 

Необхідно покращувати структуру посівних площ, планувати сівозміну культур, 
адже лише правильна послідовність чергування культур дасть змогу одержати високу 
урожайність і якість продукції, а також забезпечить раціональне використання ґрунту, а 
саме забезпечить захист від виснаження. Також необхідно вносити оптимальну кількість 
мінеральних та органічних добрив, використовувати елітне насіння культур, 
дотримуватись вчасного виконання весняно-осінніх польових робіт, бо від дотримання 
технологічної дисципліни залежить 15% валового збору урожаю. 

Зважаючи на те, що одними із основних ресурсів СВК «Залузький» є трудові ми 
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пропонуємо, з метою підвищення продуктивності праці та зацікавленості працівників у 
результатах своєїдіяльності, запровадити механізми преміювання та доплат, тому що 
рівень середньомісячної оплати праці дуже низький і станом на 1.01.2014 складав 1520 
грн.  

Преміювання працівників пропонується здійснювати залежно від таких факторів як 
економія ПММ, та обсяг перевиконання плану виробництва. Так, за економію ПММ ми 
пропонуємо надавати премії у розмірах: трактористу-машиністу 65%, 
бригадирутракторної бригади 7%, помічнику бригадира – 3% та працівникам ремонтних 
майстерень 4% від суми економії вартості палива. А за перевиконання плану не залежно 
від категоріїпрацівників у розмірах 20% від вартості продукції виробленої понад план. 
Це, на нашу думку, сприятиме стимулюванню працівників до бережного і економного 
ставлення до ресурсів підприємства та дозволить ліквідувати ймовірність розкрадань на 
робочих місцях. 

На нашу думку, основні дії щодо удосконалення організації управління 
виробництвом в підприємстві у сучасних ринкових умовах повинні бути направлені на:  

- впровадження прогресивних форм організації і оплати праці, які б спонукали 
працівників до ефективної праці  

- створення ефективного механізму господарювання 
- підбір, навчання та кваліфікація кадрів для роботи в нових умовах. 
Лише виконання вище зазначених умов дасть змогу СВК «Залузький» не лише 

створити оптимальну організацію управління виробництвом, а й стати 
конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішньому продовольчих ринках, адже 
ефективна організація виробничих процесів створює гарні передумови до зростання 
ефективності та прибутковості виробництва. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА У ТОВ «НЕСТЕРІВКА» МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
В.П. БАЙДА, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: професор БУРИК А.Ф. 
 
Процес раціоналізації управління включає розробку комплексу організаційно-

технічних та соціально – економічних заходів, які забезпечують ефективніше 
використання землі, робочої сили , техніки та інших ресурсів, створення сприятливих 
умов праці та побуту працівників, впровадження нових технологій і дуже якісне їх 
вдосконалення. Пошук напрямів удосконалення управління підприємством 
агропромислового комплексу завжди був і залишається актуальним і життєво 
необхідним. 

В економічній літературі питання управління виробництвом продукції 
рослинництва, знайшло відображення в працях вітчизняних та зарубіжних науковців, 
зокрема: Саблука П.Т., Бойка В.І., Тихоненка В.Р., Верницького М., Кучера С. В., 
Мальцева О.В., Лузана Ю.Я. та інших. Однак дана проблема і надалі залишається доволі  
актуальною, тому у цій сфері є значні можливості і резерви удосконалення управлінської 
діяльності. Метою наших досліджень є аналіз удосконалення управління виробництвом 
продукції рослинництва і обґрунтування основних напрямків покращення виробництва 
продукції на підприємстві. 

Об’єктом нашого дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю 
"Нестерівка" в с. НестерівкаМаньківського району Черкаської області, яке було створене 
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шляхом реорганізації колгоспу імені Мічуріна у квітні 2000 року. Статутний капітал 
ТОВ «Нестерівка» складає 15000 грн. і розподілений між 10 засновниками. 

У 2013році ,порівняно із 2011, валова продукція збільшилась на 985,4 тис. грн. і 
становила 5728,8 тис. грн. Загальна земельна площа у 2013 році становила 1160 га, що на 
114 га менше, ніж у 2011 році і на 116 га менше, ніж у 2012 р. Так як 116га були 
орендовані товариством у 2012 році, то у 2013 р. орендодавець забрав даний пай під 
власне господарство. Кількість працівників у 2013 році, порівняно із 2011 і 2012 роками 
зменшилась і становила 52 особи. Поголів’я тварин у 2013 році склало 643 гол., що на 
159 і 95 менше, ніж у 2011 і 2012 роках відповідно.  

Вирощує господарство зернові, технічні і кормові культури. В підприємстві 
використовується техніка, така як : трактори всіх видів, плуги , культиватори, комбайни 
зернозбиральні, зерноочисні машини, охолоджувачі молока. У приватному підприємстві 
висока механізація трудомістких процесів. На озброєнні хліборобів і тваринників 
потужна техніка: 20 тракторів, 4 комбайни, 24 автомашини, багато сівалок, та іншої 
техніки. Господарство електрифіковане, в ньому працюють 75 електромоторів. 

В структурі товарної продукції товариства найбільшу питому вагу займають 
зернові 58,6 % та соняшник 11,9%, серед тваринницьких видів продукції 17,6 % 
припадає на молоко. Отже, виробничий напрямок зерно – технічний з розвинутим 
тваринництвом. 

Структура управління виробництвом у ТОВ «Нестерівка» є лінійно-
функціональною. В основу такої структури покладено принцип розподілення 
повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. 
Переваги лінійно-функціональної структури забезпечувати відносно швидке здійснення 
управлінських рішень завдяки своїй ієрархічності, також поєднує переваги лінійних та 
функціональних структур. 

Свою трудову участь на підприємстві здійснюють в 2013 році 52 працівників, їх 
кількість зменшилась за останні 3 роки на 25 осіб. Середньорічний розмір оплати праці 
одного працівника становить в 2013 році 20400 грн. це на 4920 грн. більше ніж 2011 році. 

Основні економічні показники господарської діяльності підприємства в ТОВ 
«Нестерівка» ми розглянемо в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Основні показники економічної ефективності виробничої діяльності  

ТОВ «Нестерівка» 
Показник 2011р. 2012р. 2013 р. 

Вартість валової продукції у розрахунку на, тис. грн.:  
100 га с.-г. угідь, тис. грн. 

372,3 389,6 493,9 

1 середньорічного працюючого 72,9 90,4 110,2 
100 грн. основних виробничих фондів с.-г. 
призначення 

921,05 1035,7 1320 

Чистий прибуток у розрахунку на: 
100 га с.-г. угідь 88,4 104,6 27,8 

1 середньорічного працюючого 17,3 24,3 6,2 
100 грн. основних виробничих фондів с.-г. 
призначення, тис. грн. 218,6 278,1 93,9 

Норма прибутку % 60,0 62,4 12,6 
Рівень рентабельності % 38,3 30,5 6,9 

 
За даними таблиці можна зробити висновок, що чистий прибуток на 1 

середньорічного працюючого у 2013 році становив 6,2 грн., що на11,1 грн. менше , ніж у 
2011 році. Це пояснюється невеликим чистим прибутком у звітному році, який склав 322 
тис. грн. Рівень рентабельності у 2011 році склав 38,3%. А от у 2013 році цей показник 
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знизився на 31,4 в.п. і становив 6,9%. 
Для покращення управління виробництвом продукції рослинництва ми 

рекомендуємо запровадження нових економічних методів управління виробництвом, які 
б базувалися на комп'ютерних технологіях; удосконалення мотивації праці на 
підприємстві; удосконалення системи планування, шляхом застосування ЕОМ при 
економічному аналізі, обліку, збору інформації, обробки даних. Великий акцент ми 
ставимо на контролі якості продукції. Також для зниження ризиків у процесі 
виробництва продукції рослинництва ми рекомендуємо проводити страхування посівів, 
заключати ф’ючерсні контракти на поставку міндобрив та насіння. 

 
 
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 
 
В.В. БІЛИК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.с.-г.н., професор ДЯЧЕНКО М. І. 
 
На розвиток економіки країни впливають різні фактори, серед яких доступні 

трудові ресурси займають чільне місце. У системі народногосподарського комплексу 
вони виступають у якості фактора виробництва. Трудові ресурси відіграють важливу 
роль у розміщенні продуктивних сил, а саме тих галузей народного господарства, які 
потребують потужної науково-технічної бази. Зокрема, до тих галузей можна віднести 
сільське господарство. 

Сільське господарство – дуже специфічна галузь народного господарства, тому 
функціонування ринку трудових ресурсів у цій галузі має свої особливості. Сільське 
господарство через свою специфіку – (сезонність виробництва, багатогалузевий 
характер, вплив природних факторів, сезонність праці, розосередженість виробництва на 
території, вплив транспортних умов, значна питома вага ручної праці) залежить від 
ринку трудових ресурсів, але при цьому й саме впливає на його стан. 

Перехідний період до ринку, виникнення різноманіття форм власності загострили 
проблему зайнятості, ефективності використання трудових ресурсів і додали нові, 
пов’язані зі структурною перебудовою сільського господарства і виникнення нових 
трудових відносин. Тим часом, проблеми використання трудового потенціалу в умовах 
ринку не одержали достатньої розробки. У економічній літературі проблемам праці і 
трудових ресурсів надається значна увага. Дослідження у цій галузі присвячені 
з’ясування місця робочої сили у системі виробничих відносин, загальним 
закономірностям відтворення робочої сили, аналізу проблем зайнятості, галузевому 
розподілу трудових ресурсів, загальним проблемам балансу праці та іншим питанням. 
Особлива увага приділяється процесам міграції сільського населення і її наслідкам. 

Аналіз статистичних даних за останні роки свідчить про те, що вУкраїні склалося 
три регіони з різними масштабами резервами трудових ресурсів. До складу тих резерві 
входять незайняті в народному господарстві, зайняті в особистому і підсобному 
сільському господарстві та особи працездатного віку, що навчаються. До першого 
регіону входять: Київська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Чернігівська, 
Житомирська, Вінницька, Черкаська та Хмельницька області, в яких зазначені 
потенційні резерви трудових ресурсів становлять майже 17% загальної чисельності 
трудових ресурсів, у Київській області резерви трудових ресурсів становлять до 25%. До 
другого регіону входять Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, 
Дніпропетровська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Харківська та Херсонська 
області, в яких потенційні резерви трудових ресурсів становлять 25-29% загальної 
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чисельності трудових ресурсів. Третій регіон охоплює області з найвищою часткою 
незайнятих в народному господарстві. До його складу входять Львівська, Одеська, Івано-
Франківська, Чернівецька і Закарпатська області та Автономна Республіка Крим. У 
цьому регіоні незайняті в народному господарстві становлять від 31до 41% загальної 
чисельності трудових ресурсів. 

Стабільно високим залишається відсоток молодих безробітних у віці до 35 років: 
52,2% у 2012 році, 45,5% у 2013 році від кількості всіх безробітних. У 2013 на 23,6% у 
порівнянні з 2012 роком зросла кількість не працевлаштованих випускників вищих 
навчальних закладів. Кількість осіб, Які закінчили або припинили навчання у вищих та 
професійно-технічних навчальних закладах також збільшилось на 29,8% у 2013 році. 
Серед зареєстрованих безробітних у 2009 році 67% складали особи з повною вищою, 
базовою та неповною вищою, професійно-технічною освітою (у 2012 році – 64,4%). 

У 2013 році продовжувалося звільнення працівників з галузей економіки, які 
найбільше постраждали від кризи. Без роботи у 2013 році залишилось 119 616 робітників 
сільського господарства (у 2012 році – 222 723 робітника), 111 650 працівників 
переробної промисловості (у 2012 році – 171 502 працівника), 72 241 працівників сфери 
торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів (у 2012 році – 107 137 працівників), 
26 493 будівельники (у 2012 році – 38 928 працівників). 

Працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю громадян найбільше 
здійснюється також по цим галузям. У 2013 році сільське господарство працевлаштовані 
153 034 особи (у 2012 році – 203 696 працівників), у переробній промисловості – 136 286 
працівників (у 2012 році – 232 196 працівників), у сфері торгівлі, ремонту автомобілів, 
побутових виробів – 135 279 працівників (у 2012 році – 238 306 працівників), на 
будівництві – 25 894 робітника (у 2012 році – 20 850 робітників). Найбільш дефіцитним 
сьогодні є професії, за якими відсутня спеціальна базова освіта. 

Станом на 1 листопада 2010 року офіційна статистика визнає існування в Україні 2 
млн. безробітних, з яких 518,9 тис. зареєстрованоу державній службі зайнятості. Але за 
результатами профспілкового моніторингу, реальне число безробітних орієнтовано 
становить 4 млн. 588 тис. 700 осіб. На відміну від офіційних державних органів, система 
моніторингу НФПУ враховує не тільки безробітних, які зареєстровані у службі 
зайнятості, а й різні форми прихованого безробіття. Найбільшою була кількість 
працівників, які перебувають у тимчасовій вимушеній відпустці у будівництві – 12,4% 
усіх працюючих у галузі. У режимі скороченого робочого дняабо тижня тут працювали 
25,9% усіх зайнятих у галузі. У промисловості відповідні показники співвідносяться як 
2,2% до 15,6%. У сфері транспорту і зв’язку – 1,6% і 13,0%. 

Отже, трудові ресурси є основними виробниками та споживачами продукції, тому 
необхідність вирішення проблем, пов’язаних з їх використання, має першочергове 
значення. Нераціональне використання трудових ресурсів призводить до виникнення 
проблем у самій економіці та зниження рівня життя населення. Це впливає на рівень 
суспільного виробництва і на загальний розвиток держави. Тому трудові ресурси мають 
важливе значення у розвитку країни і вимагають особливої уваги у державній політиці. 

 
 

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА 
 
Ю.В. БЕЗПЕЧАНСЬКА, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник к. психол. н., доцент ОСАДЧА Л.А. 
 
Динамічність сучасних умов життя, наростаючий розвиток технологій, інноватика 

та соціальні зрушення вимагають не просто високо кваліфікованих, але і 
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конкурентноздатних, соціально та професійно мобільних, здатних до безперервного 
професійного зростання фахівців з управління.  

Тому на сьогоднішній день необхідно аби вища освіта надавала менеджерам не 
лише професійні знання , але і допомагала сформувати здатність самостіно будувати 
власне життя, долати перепони, самоорганізовуватися, розширювати власний внутрішній 
потенціал.   

Самоактуалізація — прагнення людини до якомога повнішого виявлення і розвитку 
своїх особистісних можливостей.  

Самоактуалізація припускає наявність сприятливих соціально-історичних умов. Це 
безперервна реалізація потенційних можливостей, здібностей і талантів, як звершення 
своєї місії, або покликання, долі тощо, як повніше пізнання і, отже, прийняття своєї 
власної початкової природи, як невпинне прагнення до єдності, інтеграції, чи 
внутрішньої синергії особистості. 

Проблематику самоактуалізації активно розробляв А. Маслоу. Він вважав, що 
самоактуалізація є найвищою потребою людини, відповідно до «піраміди потреб». 
Відповідно до його теоретичних положень, людина здатна до задоволення більш високих 
(з піраміди) потреб тільки після того, як задоволені нижчі. Отже, щоб людина змогла 
самоактуалізуватися, їй спочатку необхідно задовольнити всі інші потреби відповідно до 
піраміди. 

За А. Маслоу, самоактуалізованим людям властиве: яскравіше і чіткіше сприйняття 
реальності; спонтанність; орієнтування на вирішення проблеми; 

пошук усамітнення для зосередження; незалежність у мисленні; пограничний або 
містичний досвід; щира доброта; благородство і повага; почуття гумору; 

креативність; культурна відкритість; усвідомлення власної недосконалості. 
Дослідження самореалізації можна знайти в роботах таких вчених як Адлер, який 

пише про прагнення до влади, Карл Юнг — до індивідуації, Еріх Фромм — про 
продуктивний характер, Карл Роджерс — увага до клієнта. 

Процес самоактуалізації менеджерів досить тісно переплітається з процесом 
життєтворчості, виступаючи часом передумовою, а часом і результатом останньої. У 
цьому контексті самоактуалізація починає діяти як механізм саморегуляції соціальної 
поведінки управлінця таким чином: 

1. Завдяки рефлексії у процесі самоактуалізації формується та усвідомлюється 
специфічна система ціннісних орієнтацій, що визначають характер змісту та засобів 

досягнення провідних професійних цілей особистості і тому складають основу 
саморегуляції її соціальної поведінки. 

2. У процесі самоактуалізації розвивається соціально-конструктивна життєва 
позиція менеджера, що передбачає усвідомлення необхідності творчої взаємодії з 
соціальним середовищем на основі прийняття особистістю відповідальності за побудову 
власного життя, ставлення до колективу та підлеглих як до суб'єктів життя, а не засобів 
досягнення власних цілей, інших цінностей самоактуалізації. 

3. У процесі самоактуалізації викристалізовується компетентність особистості в 
часі. Вона передбачає таку єдність часової перспективи у свідомості людини, за якої 
минуле сприймається лише як джерело досвіду, майбутнє - лише як сфера 
цілепокладання, а теперішнє - як єдиний доступний активності часовий вимір. 

До ресурсів самоактуалізації менеджерів в професійно-управлінській діяльності 
можна віднести:  

1) ресурси особистості менеджера (особистісно-професійний потенціал:  
спрямованість особистості, здібності, риси характеру, творчий потенціал, вікові та 
ґендерні  особливості та ін.);  

2) ресурси управлінської діяльності (професійна компетентність, управлінській 
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досвід, управлінська позиція, задоволеність професійно-управлінською діяльністю, 
індивідуальний стиль управління та ін.);  

3) ресурси організації,  в якій працює менеджер (сфера діяльності організації, цілі 
організації, їх досяжність, умови праці, особливості організаційної культури та ін.);  

4) ресурси суспільства (умови розвитку суспільства, ситуація на ринку праці та ін.). 
У процесі такої самоактуалізації виділені такі основні етапи:  
1) самовизначення;  
2) самовираження;  
3) особистісна самоактуалізація; 
 4) досягнення професійного "акме". 
І до результатів самоактуалізації віднесені: 1) особистісна зрілість 

(самоефективність; особистісна компетентність); 2) професійно-управлінська зрілість 
(професіоналізм, професійно-управлінська компетентність, професій-но-управлінська 
самосвідомість); 3) організаційні досягнення (розвиток кадрового потенціалу організації, 
використання більш гнучкої та ефективної моделі управління); 4) соціально-корисні 
досягнення організації (усвідомлення загальнолюдського, загальнокультурного значення 
поставлених цілей; благодійна діяльність, меценатство, спонсорська діяльність). 

Діяльність, спрямовану на самореалізацію, умовно можна поділити на внутрішню і 
зовнішню. Це своєрідний психологічний процес, в якому людина має навчитися 
пізнавати особисте „Я”, прислухатися до голосу імпульсу, розкривати свою природу, 
досягати розуміння, осягати істину. Саме в цьому, на думку А. Маслоу, і полягає процес 
самореалізації. Своєрідний погляд на процес самореалізації запропонував В. Разумний. 
Він вважає, що створити себе - означає зіграти роль відповідно до ситуації, що 
змінюється. Можна сказати, що шлях людини до себе означає правильне пізнання її 
реальних задатків. Самоактуалізація особистості - це вміння злитися зі своєю 
внутрішньою природою, вибрати свою мотивацію до життя, здатність постійно 
розгортати свої потенції. 

Отже, проаналізувавши проблему самоактуалізації особистості менеджера, ми 
можемо зробити висновок, що по-перше, рефлексія, як особливий вид діяльності, що 
передбачає осмислення внутрішнього світу особистості та проектування стратегії 
майбутнього життя є важливим механізмом самоактуалізації; по-друге, процес 
самоактуалізації  менеджерів досить тісно переплітається з процесом життєтворчості, і, 
по-третє, діяльність, спрямована на самореалізацію умовно поділяється на внутрішню і 
зовнішню. Самоактуалізація, це перш за все, щоденна кропітка робота над собою, що має 
стати нормою життя кожного менеджера. Адже, лише самоактуалізована людина 
розуміє, що миті успіху іноді передують роки важкої праці над собою. 

 
 

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «ІНТЕРЕС-ЦЕНТР» 

 
Ю.О. БЕЗСМЕРТНА, студ. V курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент БУТИЛО І.А. 
 
Зовнішньоекономічна діяльність є однією iз сфер господарської дiяльностi, яка 

пов’язана з мiжнародною виробничою та науково-технiчною кооперацією, експортом та 
iмпортом товарiв, послуг, виходом пiдприємств, органiзацiй на зовнiшнiй ринок. Тому 
вона є надзвичайно важливою складовою частиною господарської діяльності 
підприємств.Розвиток зовнішньоекономічної діяльності та підвищення її ефективності на 
підприємствах України є актуальним на сьогодні питанням, адже це фактор підвищення 
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ефективності господарської діяльності не лише на рівні окремих підприємницьких 
структур,а і в масштабах усієї країни. В Україні зазначеними проблемами 
функціонуваннязовнішньоекономічної діяльності підприємства займаються такі фахівці, 
як Білий В., Губенко В., Завьялов П. Кредисов А., Лозенко А. П., Павленко Ф., Щербак 
В., Яковлєв А., Якубовський М. та ін. [1]. 

Серед підприємств Черкаської області особливо хочеться відзначити приватне 
підприємство «Інтерес-Центр», яке розміщене у місті Умань. Висока якість виробленої 
та пропонованої продукції - головний принцип компанії. Дане підприємство як 
юридична особа було створено у 2009 році. Головною спеціалізацією являється 
переробка зерна олійних культур та виробництво олії, продаж високоякісних кормів 
фірми «Dossche» та впровадження на ринку України високоекологічного поліпшувача 
ґрунту UGmax. Для досягнення своїх цілей і ефективного вирішення поставлених 
завдань підприємство об'єднує досвід ринкової економіки, демократизації суспільства з 
професійними навичками і знаннями як вітчизняних, так і закордонних спеціалістів.  

 Одним із основних напрямків діяльності даного підприємстває виробництво 
соняшникової олії. Новітнє обладнання та постійний контроль якості забезпечує 
конкурентноспроможність виробництва та створює оптимальні умови для бажаючих 
переробити насіння соняшника. Високі показники виходу олії та макуха, характерні для 
виробництва, доступні розцінки за переробку - запорука ефективної і постійної співпраці 
між даним підприємством і виробниками соняшникового насіння. Вдале розміщення, 
наявність усього ланцюга виробництва: від приймальних ваг до зберігання та 
видачі готової продукції створює оптимальні умови для клієнтів з Уманського, 
Христинівського, Маньківського, Тальнівського та Жашківського районів Черкаської 
області, та і з ближніх районів Київської, Вінницької, Кіровоградської та Одеської 
областей [3].  

ПП «Інтерес-Цент» має налагоджену співпрацю із зарубіжними партнерами з 
Польщі. Саме з цієї країни ПП«Інтерес-Центр» імпортує поліпшувач ґрунту UGmax. На 
даному етапі розвитку це єдина зовнішньоекономічна операція, яку здійснює 
підприємство.Співпраця ПП«Інтерес-Центр» з польським виробничо-торгівельним 
підприємством «Богдан» розпочалась 7 березня 2012 року, коли був підписаний договір 
про купівлю-продаж поліпшувача ґрунту UGmax. В договорі також вказувалось, що ПП 
«Інтерес-Центр», купуючи вищеназваний товар, бере на себе зобов’язання введення в 
оборот, маркетинг, рекламу і продаж поліпшувача ґрунту UGmax на території України. 
Таким чином, станом на 2013 рік даний поліпшувач ґрунту реалізувався в межах України 
за ціною 380 грн/л. 

UGmax – це поліпшувач ґрунту(органічне добриво). UGmax, як поліпшувач ґрунту, 
сприяє збільшенню урожайності сільськогосподарських культур та зменшенню затрат на 
їх виробництво, які виникають при погіршенні родючості ґрунту.  

UGmax поліпшує якість ґрунту[3]: 
� робить доступними поживні речовини;  
� поліпшує фітосанітарний стан агроценозу;  
� підвищує урожайність сільськогосподарських культур та поліпшує якісні 

показники отриманої продукції. 
При систематичному використанні UGmax забезпечує: 
� покращення структури ґрунту;  
� збільшення ефективності використання мінеральних і органічних добрив та 

засобів захисту рослин;  
� покращення здатності ґрунту поглинати вологу, накопичувати та утримувати її;  
� покращення показників рН ґрунту.  
UGmax також слід використовувати в овочівництві та садівництві, як для 
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підживлення так і під основне внесення. Дуже якісна дія спостерігається при 
підживленні кімнатних рослин та інших декоративних культур. 

Також приватне підприємство "Інтeрес-Центр" є офіційним представником 
бельгійської фірми Dossche в Черкаській області. На даний час ПП«Інтерес-Центр» не 
імпортує дану продукцію з-за кордону, а лише закуповує її у своїх колег на Україні, а 
потім займається реалізацією в межах України. ПП«Інтерес-Центр» пропонує найвищої 
якості корми та кормові добавки для годівлі тварин в сільському господарстві, що 
забезпечують найкращі результати в тваринництві та є ідеальним рішенням для 
виробників тваринницької продукції, які хочуть отримати корми відмінної якості, високі 
показники продуктивності тварин та низьку собівартість виробленої продукції. Висока 
якість продукції, відмінні показники продуктивності тварин та, як наслідок, низька 
собівартість виробництва тваринницької продукції стали основними причинами вибору 
виробниками тваринницької продукції фірми DOSSCHE. Дані корми ПП«Інтерес-
Центр» реалізувало на території України у 2013 році за ціною 245-275 грн за мішок (25 
кг). 

В сучасних умовах є всі потенційні можливості для подальшої оптимізації 
вирощування соняшника та виробництва соняшникової олії. Напрями визначення 
ефективності виробництва включають не тільки максимальні доходи виробників при 
мінімальних затратах, а й повне задоволення потреб населення країни у продуктах 
харчування та забезпечення зростання суспільного добробуту. Вивченням цього питання 
займалися вчені та науковці [2,с.42]. Але проблема підвищення економічної 
ефективності виробництва все ще залишається актуальною. У перспективі приватне 
підприємство «Інтерес-Центр» повинне орієнтуватись у своїй зовнішньоекономічній 
діяльності на експорт готових виробів, значне скорочення поставок сировини, екологічно 
несприятливих продуктів. Мається на увазі експорт олійної продукції, зокрема готової до 
вживання соняшникової олії. Особливе значення для розвитку зовнішньоекономічних 
зв’язків повинно мати нарощування експортного потенціалу за рахунок розвитку форм 
виробничого співробітництва із зарубіжними партнерами. Достатня кількість дешевої 
кваліфікованої робочої сили дасть змогу створити навіть нові галузі господарства, 
виробництво електронного та лазерного обладнання, що мало б відчутно збільшити 
експорт даного підприємства. 

Першим етапом аналізу шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства має стати визначення кола країн, які є потенційно 
привабливими з точки зору проникнення на їхні ринки. Сира соняшникова олія 
користується попитом на Близькому Сході, досить великі обсяги Україна поставляє в 
країни Північної Африки та на Південь Європи, однією з провідних країн-покупців якої 
виступаєФранція. Рафінована соняшникова олія експортується в країни СНД. Саме ці 
країни є потенційними партнерами ПП «Інтерес-Центр». 

Перевагами співпраці з приватним підприємством «Інтерес-Центр» є екологічність 
виробленої продукції на новітньому обладнанні. При виробництві олії та макуха не 
використовуються компоненти, що приводять до втрати натуральних смакових якостей 
та жиророзчинних поживних речовин. Отже, підвищення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності в ПП«Інтерес-Центр» можливе шляхом експорту за 
кордон високоякісної соняшникової олії, щозабезпечить підприємству високу 
прибутковість та конкурентоспроможність, а також відкриє нових закордонних 
партнерів та розширить бізнес. 
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Н.В. БІЛОЗУБ, студ. ІV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: доцент ВЕРНЮК Н.О. 
 
У сучасних умовах господарювання, що характеризуються загостренням 

конкурентної боротьби та підвищенням вимог споживачів до готової продукції, провідна 
роль в управління підприємством належить стратегічному управлінню маркетинговою 
діяльністю. Необхідно чітко знати, як правильно дослідити власні та ринкові 
можливості, вибрати відповідні цільові ринки та сегменти, розробити ефективний 
комплекс маркетингу і успішно втілювати у життя маркетингові зусилля. Отже, суть 
стратегічного управління маркетингом повинна полягати у пошуку рішень, спрямованих 
на задоволення потреб споживачів та отримання конкурентних переваг за допомогою 
спеціалізованих ринкових заходів. 

Вивчення й узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду управління 
маркетинговою діяльністю підприємства є сферою наукових інтересів багатьох вчених-
економістів. Так, основні теоретико-прикладні засади маркетингу та формування 
стратегії управління маркетинговою діяльністю закладені такими відомими вченими, як 
Т. Амблер, Г. Армстронг, Р. Браун, Г.-Е. Діхтль, Ф. Котлер, М. Портер та ін. Серед 
вітчизняних економістів і менеджерів, які зробили вагомий внесок у розробку наукових 
основ стратегічного управління маркетингом та розвиток сучасної маркетингової теорії, 
варто виділити О.С. Виханського, Л.В. Балабанова, Л.І. Євенко, В.Л. Корінєва, 
А.П. Наливайко, З.П. Румянцеву, Р.А. Фатхутдінова та ін. 

Однак, актуальними залишаються питання розробки ефективних стратегій 
маркетингу для підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних аграрних 
підприємств. Грамотне, обґрунтоване управлінське рішення та правильно 
сформульована маркетингова стратегія допоможуть, на нашу думку, підприємству 
вижити за несприятливих умов зовнішнього середовища. 

Метою даної статті є розгляд теоретичних основ формування стратегії маркетингу 
та розробка напрямів удосконалення маркетингової діяльності аграрного підприємства, 
які б сприяли підвищенню прибутковості та ефективності виробництва. 

Об’єктом дослідження обрано ТОВ «Агрофірма «Ліга», яке розташоване в 
с. Антонівка, Уманського району, Черкаської області. ТОВ «Агрофірма «Ліга» має 
лінійно-функціональну структуру управління. Очолює підприємство (директор 
агрофірми) – Кисіль Ірина Петрівна, а виконавчим директором є Десятник Віктор 
Миколайович.  

Основним видом діяльності ТОВ «Агрофірма «Ліга» є виробництво та реалізація 
сільськогосподарської продукції. Агрофірма має зерново-технічний з розвиненим 
молочним скотарством напрям спеціалізації. Площа сільськогосподарських угідь у 2013 
р. становила 1271 га, середньооблікова чисельність працівників – 59 осіб, з них у 
рослинництві працює 39 особи, а у тваринництві – 20 осіб. В цілому діяльність 
підприємства є прибутковою, а рівень рентабельності у 2013 році складав 37,4 %. Однак, 
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ретроспективний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства свідчить про 
необхідність розробки та впровадження стратегії управління маркетинговою діяльністю 
підприємства. 

Стратегія управління маркетингом – це комплекс базових управлінських рішень, 
спрямованих на досягнення головної мети підприємства, який ґрунтується на вихідних 
даних оцінки ринкової ситуації і власних можливостей, а також інших факторів та сил 
зовнішнього середовища маркетингу. 

Види маркетингових стратегій можна розглянути в межах концепції М. Портера, 
суть яких полягає в тому, що підприємство повинно мати достатньо сильну позицію на 
ринку. Для того щоб бути лідером на ринку підприємство має обирати стратегії, що 
дозволяють забезпечити лідерство за витратами, диференціацію та концентрацію на 
сегменті ринку.  

Стратегія лідерства за витратами передбачає зниження витрат за рахунок 
підвищення продуктивності праці та обладнання, застосування нових видів сировини та 
матеріалів, скорочення витрат на рекламу, використання досягнень науково-технічного 
прогресу, підвищення ефективності збутової політики та ін.  

Сутність стратегії диференціації полягає в тому, що підприємство виробляє товар, 
відмінний від товарів конкурентів, або може й не мати аналогів чи товарів-замінників. 
Зміст стратегії концентрації на сегменті ринку полягає в тому, що головні зусилля 
зосереджуються на окремому сегменті ринку де підприємство займає лідируючі позиції 
й отримує відповідні переваги. 

Дослідженнями встановлено, що ТОВ Агрофірма «Ліга» у своїй маркетинговій 
діяльності використовує стратегію масового маркетингу, що передбачає ігнорування 
конкретних сегментів ринку.  

Замість пошуку відмінностей в потребах споживачів підприємство намагається 
сконцентрувати свої зусилля на загальному для споживачів попиті. Існують як плюси, 
так і мінуси такого підходу. За висновками П. Друкера, бажання задовольнити потреби 
всіх споживачів закінчується тим, що ніхто не буде задоволений. Тому підприємству 
варто, на нашу думку, обрати стратегію диференційованого маркетингу. Як і стратегія 
недиференційованого або масового маркетингу, вона відтворює бажання фірми-
виробника задовольнити потреби значної ринкової частки й орієнтується на значний 
ринковий потенціал. Але на відміну від масового, диференційований маркетинг 
заснований на розподіленні ринку за певними ознаками та виході на декілька ринкових 
сегментів. Розробка стратегії диференційованого маркетингу передбачає охоплення 
декількох сегментів ринку й розроблення для кожного з них окремого комплексу 
маркетингу. Це зменшує для підприємства рівень ризику й негативні економічні 
наслідки у випадку невдачі на певному окремому сегменті.  

У сучасних умовах маркетингова стратегія підприємства повинна набувати 
комплексного характеру, охоплювати всі напрями його діяльності, і розроблятися на 
довгостроковий період.  

На основі проведених досліджень нами виділено основні характерні риси 
маркетингової стратегії підприємства:  

− має довгострокову орієнтацію;  
− є засобом реалізації маркетингових цілей підприємства;  
− базується на результатах маркетингового стратегічного аналізу;  
− має певну підпорядкованість в ієрархії стратегій підприємства і є складовою 

частиною його стратегічної піраміди;  
− визначає ринкове спрямування діяльності підприємства;  
− визначає сильні сторони підприємства та його конкурентні переваги.  
Процес розробки стратегії управління маркетинговою діяльністю підприємства 
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складається з наступних етапів:  
1. аналіз діагностики ринку, конкурентів та самого підприємства;  
2. формування місії, цілей та стратегічних завдань;  
3. планування маркетингової стратегії, тобто розрахунок головних показників на 

майбутній період діяльності підприємства, визначення цільових сегментів й проведення 
позиціонування;  

4. створення стратегій «marketing-mix» (своєрідного маркетингового «стратегічного 
набору»);  

5. виконання та контроль.  
Для удосконалення стратегії управління маркетинговою діяльністю 

ТОВ «Агрофірма «Ліга» вважаємо за доцільне ввести у штат посаду менеджера з 
маркетингу, який має практичні навички у галузі інформатики, економіки, рекламних 
технологій тощо. Це дозволить підняти рівень маркетингових досліджень на якісно 
новий, більш чітко формулювати цілі маркетингових досліджень та оперативно 
реагувати на зміну зовнішнього середовища.  

Наступним заходом щодо вдосконалення управління маркетингом на підприємстві 
є організація в підприємстві ради з маркетингу, що включає керівників служб і 
підрозділів підприємства. Створення такої ради необхідне для формування єдиної 
маркетингової політики підприємства, оперативного прийняття управлінських рішень 
щодо впровадження нових видів товарів і послуг, максимально ефективно реагувати на 
тиск зовнішнього середовища, більш гнучко і швидко вносити корективи в комерційну 
діяльність. 

В цілому вважаємо, що удосконалення стратегії управління маркетинговою 
діяльністю ТОВ «Агрофірми «Ліга» дозволить зміцнити конкурентне середовище 
підприємства, стимулювати попит, збільшити обсяги збуту продукції та підвищити 
ефективність господарської діяльності. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА В ТОВ «ТІКИЧ-АГРО» ЖАШКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
А.П. БОБЕР, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ДУДІН В.І. 
 
Рослинництво є основною галуззю сільськогосподарського виробництва. Воно 

забезпечує потребу населення в продуктах харчування, є базою для розвитку 
тваринництва, дає сировину для промисловості. 

Виробництво зерна має вирішальне значення для розвитку всіх галузей сільського 
господарства. Зернове господарство є основою сільськогосподарського виробництва, а 
рівень його розвитку - одним з найважливіших показників стану економіки країни, який 
безпосередньо впливає на матеріальний добробут населення. 

Метою нашого дослідження є аналіз існуючого стану управління виробництвом 
продукції рослинництва на сільськогосподарському підприємстві та визначення 
напрямів його вдосконалення. Об'єктом дослідження обрано ТОВ «Тікич-Агро» 
Жашківського району Черкаської області.  

ТОВ «Тікич-Агро» з 16 січня 2006 року є приватною власністю, до того належало 
радгоспу, і мало назву «Гірський Тікич». Засновник Михайло Гончаров, генеральний 
директор Тамара Карпович. 

Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур. ТОВ 



 153 

«Тікич-Агро»  має зерно-технічний напрям спеціалізації. 
Загальна земельна площа ТОВ «Тікич Агро» станом на 1.01.13р. становить 1861,4  

га, з них 1861,4 га ріллі. Вся земля, що є у наявності підприємства являється 
орендованою. Розглядаючи трудові ресурси підприємства, слід зазначити, що 
чисельність  працівників на 1.01.13 р. становить 28 особи, задіяні в галузі рослинництва. 

Аналізуючи товарну продукцію господарства, ми можемо зробити такий висновок, 
що товарна продукція рослинництва у 2013році в порівнянні до 2011року збільшилася на 
7030 тис. грн., і у 2013році становила 15230 тис. грн. В середньому за три роки - 12056,6 
тис. грн. 

Проаналізувавши  товарну продукцію господарства, слід відмітити, що найбільшу 
частку в структурі товарної продукції займають зернові та зернобобові, їх питома вага в 
середньому за 3 роки становить 70,35%.  

Друге місце посідає соняшник, питома вага якого становить - 17,19%. Третє місце 
займає цукровий буряк -12,46%. 

Забезпеченість підприємства ресурсами та ефективність їх використання 
розглянемо у таблиці 1. За результатами аналізу даних таблиці можна  зробити висновок 
про ефективність використання відповідних видів ресурсів та встановити тенденції у 
змінах значень приведених показників, відмітити причини зміни і їх вплив на 
господарську діяльність підприємства. 

Таблиця 1 
Основні показники забезпеченості ресурсів  та ефективності їх використання у  

ТОВ «Тікич-Агро» Жашківського району Черкаської області 
Показник 2011 р. 2012р. 2013 р. 

І. Показники ефективності використання землі    
Урожайність, ц/га:  
зернових та зернобобових 

39,25 
 66,86 80,5 

 
цукрових буряків 392,9 437,07 - 
Виробництво на 100 га відповідних угідь, ц    
Зерна 1981,11 4170,19 3875,09 
Одержано на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.:    
валової продукції 471,67 634,65 1205,28 
чистого прибутку 153,23 62,1 286,71 
ІІ. Показники ефективності використання основних 
виробничих фондів 

   

Фондоозброєність, тис. грн. 72,02 165,03 242,5 
Фондозабезпеченість, тис. грн. 149,25 252,95 364,77 
Фондовіддача, грн. 3,16 2,51 3,21 
Фондомісткість, грн. 0,31 0,39 0,30 
Припадає в розрахунку на 1 грн. основних виробничих 
фондів, грн.: 

   

валового доходу 0.34 0.11 0.01 
чистого прибутку 1.02 0.24 0.76 

 
З даних таблиці 1 ми бачимо, що урожайність зернових і зернобобових збільшилася 

на 41,2 ц/га у порівнянні з 2011роком, і у 2013році  становила 80,5ц/га. Що стосується 
цукрових буряків, то у 2013році цю продукцію не вирощували, а у 2011р їх урожайність 
становила 392,9ц/га. Виробництво на 100 га зерна збільшилося, у порівнянні з 2011роком 
на 1893,9 ц. Одержано на 100 га с.-г. угідь валової продукції у 2013році -1205,2 тис. грн., 
що на 733,6тис.грн  більше ніж у 2011році; чистого прибутку у 2013році збільшилося на 
133,4тис.грн. 

Фондоозброєність та фондозабезпеченість має тенденцію до зростання і у 2011році 
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становила 72,02 і 149,25тис.грн, у 2012 - 165,03 і 252,95тис.грн та у 2013 - 242,5 і 
364,77тис.грн. Виробництво валової продукції у розрахунку на 1 середньорічного 
працівника у 2013 році збільшилося на 620,93тис.грн і у 2013 році становила 
801,25тис.грн. 

Завершити характеристику підприємства варто аналізом основних показників 
економічної ефективності виробничої діяльності підприємства (табл. 2). 

Таблиця 2 
Основні показники економічної ефективності виробничої діяльності 

ТОВ «Тікич-Агро»  Жашківського району Черкаської області 
Показник 2011 р. 2012р. 2013р. 

Вартість валової продукції у розрахунку на, тис. 
грн.:  
100 га с.-г. угідь, тис. грн. 471,67 634,65 1205,28 
1 середньорічного працюючого 180,32 414,05 801,25 
100 грн. основних виробничих фондів с.-г. 
призначення 

316,01 250,89 320,96 

Чистий прибуток у розрахунку на: 
100 га с.-г. угідь 153.28 62.10 286.71 

1 середньорічного працюючого 73.97 40.51 10.6 
100 грн. основних виробничих фондів с.-г. 
призначення, тис. грн. 102,66 24,55 76,35 

Норма прибутку, % 51,18 21,46 55,76 
Рівень рентабельності, % 27,97 8,27 34,06 

 
Аналізуючи дані таблиці 2 можна сказати, що чистий прибуток у розрахунку на 

1середньорічного працюючого у 2013році зменшився на 63,3тис/грн. у порівнянні до 
2011. Рівень рентабельності у 2011 році склав 27,9%. У 2013 році цей показник 
збільшився на 6,09% і становив 34,6%. 

Висновки: Виробництво основної продукції підвищується за рахунок розширення 
посівних площ, тому найважливішою умовою зростання економічної ефективності її 
виробництва є підвищення урожайності продукції рослинництва, зокрема: пшениці 
озимої та ярої; кукурудзи на зерно; ячменю озимого та ярого; соняшника; ріпаку 
озимого; цукрового буряка; 

Загальна земельна площа дорівнює ріллі - це означає, що господарство раціонально 
використовує свої земельні ресурси. 

Великий акцент ми ставимо на контролі якості продукції. Для покращення 
управління виробництвом продукції рослинництва ми рекомендуємо запровадження 
нових економічних методів управління виробництвом, які б базувалися на комп'ютерних 
технологіях; впровадження високопродуктивних гербіцидів та сортів, підвищення якості 
ґрунту, внесення добрив, використання систем захисту рослин, застосування науково-
обгрунтованої системи сівозміни, використання якісного посівного матеріалу, 
використання системи заходів боротьби з бур'янами та шкідниками; удосконалення 
мотивації праці на підприємстві; удосконалення системи планування. 

Також для зниження ризиків у процесі виробництва продукції рослинництва 
рекомендується проводити страхування посівів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВА І 
ПЕРЕРОБКИ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

 
П.П. БОГАЧИК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: професор БУРИК А.Ф. 
 
В сучасних економічних умовах надзвичайно важливими є питання якості 

продукції, продуктивності праці, ефективність виробництва, зайнятість населення, 
ефективність управління. Нові робочі місця, більший прибуток можна отримати за 
рахунок поглиблення виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. На 
даний період часу сільськогосподарська галузь є однією з найперспективніших. Саме 
вона дає щороку нові і нові робочі місця та додаткові прибутки, а також має щорічну 
чітку тенденцію до росту. 

Виробництво м’ясопродуктів у різних країнах світу завжди було і залишається 
одним із пріоритетних напрямів забезпечення продовольчого ринку. Ситуація на ринку 
м’яса та м’ясопродуктів постійно відстежується й аналізується, оскільки завжди є 
актуальною. Сутність м’ясопереробної галузі полягає у збалансованому та 
взаємопов’язаному функціонуванні різних галузей системи виробництва, переробки та 
реалізації м’ясної продукції, що забезпечує потреби населення в м’ясі та продуктах його 
переробки.  

Істотний внесок у розвиток теорії та практики оцінки ефективності виробництва й 
діяльності на рівнях народного господарства і підприємства зробили А.Ф. Аксененко, 
З.В. Атлас, А.В. Бачурін,А.Х. Бенуні, Т. Г. Бень,Б.М. Болотін, О.Д. Василик, Г.В. Губін, 
Е.П. Дунаєв, А.І. Касьянов, І.Я. Кац, З.П. Коровіна, В.П. Красовський, В.Н. Лексін, В.В. 
Леонтьєв, О.Л. Лордкипанідзе, Є.В. Мазаков, П.А. Малишев, В.А. Мєдвєдєв, В.В. 
Новожилов, П.Я. Октябрський, А.М. Омаров, Р.М., Пєтухов, В.С. Сінавіна, Т.С. 
Хачатуров,М.Г. Чумаченко та інші вчені. 

В даний час, коли чисельність населення збільшується – збільшується також рівень 
споживання м’ясної продукції. Відповідно до даних тенденцій відбувається реагування з 
боку сільськогосподарських виробників, які отримують шансбільше заробляти. Однак не 
всі сільськогосподарські підприємства, на жаль, змогли підтримати дану тенденцію, 
зважаючи на фінансову неспроможність вкласти свої або залучити чужі кошти у 
розвиток даного виробництва, через недостатність сировини, відсутність збалансованої 
системи матеріально-технічного забезпечення, потенційним зростанням цін на 
енергоресурси, посиленням конкуренції з боку імпортної продукції, відсутністю 
стратегічного управління як одного з найефективніших і прогресивних засобів 
управління підприємством, що в підсумку призводить до скорочення обсягів 
виробництва продукції та зростання її собівартості.  

Розглянемо динаміку виробництва м’яса у АКПП «Перемога» у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Динаміку виробництва приросту живої маси продукції тваринництва у АКПП 
«Перемога» у 2009-2012 рр., ц. 

Обсяг, ц. 
Показники 

2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 
Приріст ВРХ, ц. 398,0 168,0 329,0 309,0 
Приріст свиней, ц. 263,0 258,0 104,0 37,0 

 
Проаналізувавши дані таблиці 1 ми бачимо, що виробництво живої маси ВРХ на 

135 ц більше, ніж виробництво живої маси свиней у 2009 р., у 2010 р. відбулося 
зменшення виробництва живої маси приросту ВРХ у порівнянні з виробництвом 
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свинини на 90 ц, у 2011 р. виробництво живої маси приросту ВРХ порівняно з 
виробництвом живої маси свинини збільшилося на 225 ц, а у 2012 р. виробництво 
приросту ВРХ у живій вазі на 272 ц більше, ніж виробництво свинини у живій масі. 

Також в сучасних умовах велику увагу слід звернути на конкурентоспроможність 
виробництва та собівартість продукції.  

Розглянемо собівартість приросту ВРХ у АКПП «Перемога» у 2009-2012 рр. у 
таблиці 2. 

Таблиця 2 
Виробнича собівартість приросту живої маси молодняку ВРХ 

у АКПП «Перемога» у 2009-2012 рр. 
Рік Собівартість, грн./кг 
2009 18,72 
2010 17,78 
2011 20,35 
2012 20,42 

 
Проаналізувавши дані таблиці 2 ми бачимо, що собівартість приросту живої маси 

молодняку ВРХ зросла на 1,70 грн. у 2012 у порівнянні з 2009 р., а у 2010 р. у порівнянні 
з 2009 р. зменшилась на 0,94грн./кг, у 2011 р. собівартість приросту живої маси 
молодняку ВРХ у порівнянні з 2009 р.зросла на1,63 грн. 

Розглянемо собівартість приросту свинини у АКПП «Перемога» у 2009-2012 рр. у 
таблиці 3. 

Таблиця 3 
Виробнича собівартість приросту живої маси свинейу АКПП «Перемога» у 2009-

2012 рр. 
Рік Собівартість, грн./кг 
2009 15,33 
2010 15,65 
2011 23,5 
2012 25,95 

 
Проаналізувавши дані таблиці 3 ми бачимо, що собівартість приросту живої маси 

свиней у 2012р. зросла у порівнянні з 2009 р. на 10,62грн./кг, а у 2010 р. собівартість 
зросла на 0,32грн./кг у порівнянні з 2009 р. Собівартість у 2011 р. зросла на 8,17 грн./кг у 
порівнянні з 2009 р. 

Переробка м’яса на ковбасу, котлети, інші м’ясопродукти дозволить 
агрокооперативу приватних пайовиків «Перемога у 2015 р. отримати додатковий доход 
на 1кг живої маси в середньому на 3,06грн./кг яловичини та 3,89 грн./кг свинини у 2015 
р. 

Розглянемо рівень рентабельності підприємства у 2009-2012 рр. у АКПП 
«Перемога» та можливий ріст у 2015 р. у таблиці 4. 

Проаналізувавши дані таблиці 4 ми бачимо, що рівень рентабельності у 2015 р. 
зросте на 15,93 в.п. у порівнянні з 2008 р., у порівнянні з 2012 р. на 30,85 в.п. 

Отже переробка м’ясної продукції дасть змогу отримати вищий прибуток, 
підвищити рівень рентабельності, а також дати нові робочі місця. 

Саме тому надзвичайно необхідно налагодити переробку м’ясної продукції 
тваринництва у агрокооперативі приватних пайовиків «Перемога», а також створити 
службу маркетингу, яка забезпечувала б дослідження ринку щодо потреб споживачів на 
ту чи іншу продукцію, займалася пошуками каналів реалізації та партнерів на 
довготривалу перспективу розвитку підприємства, виведення на високий рівень нової 
торгової марки підприємства, включаючи маркування та стандартизацію продукції за 
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міжнародними стандартами якості. 
Таблиця 4 

Рівень рентабельності підприємства у 2008-2012 рр. у АКПП «Перемога» та 
можливий ріст у 2015 р. 

Рік  Рівень рентабельності( збитковості), % 
2008 12,80 
2009 10,38 
2010 0,56 
2011 4,21 
2012 -2,12 
2015 ( плановий) 28,73 
 
 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТОВ 

«ШПОЛА-АГРО-ІНДУСТРІ» ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 
А. БОЙКО, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент КЕПКО В.М. 
 
З метою зміцнення свого становища на ринку, забезпечення координації зусиль, 

успішної конкуренції та досягнення глобальних цілей кожна господарська одиниця має 
запроваджувати якісну систему управління, яка здатна забезпечити її функціонування в 
довгостроковій перспективі шляхом встановлення динамічного балансу з оточенням, 
відстеження й адаптації до змін в оточенні, пошуку нових можливостей у конкурентній 
боротьбі. 

Проблема створення та вдосконалення організаційних структур управління є 
однією з найскладніших проблем, що розв’язуються в процесі розвитку систем 
управління, оскільки вона являє собою той результат, в якому концентруються всі інші 
характеристики управління, зокрема, управлінські функції, механізм і технологія 
управління, управлінські кадри, вимоги до управління як інформаційного процесу. 

Питання обґрунтування сутності управління посідає чільне місце у наукових 
дослідженнях. Вагомий внесок у розробку теоретико – методологічних питань названих 
аспектів зробили В. Галушко, О.Гудзинський, А. Діброва, Й. Завадський, А. Шегда, Г. 
Чорний, В. Юрчишин та інші науковці. Водночас потребує подальшого уточнення 
сутність управління як явища в біологічних, соціальних і змішаних системах в умовах 
глобальних змін зовнішнього середовища. 

Виходячи з цього метою статті є дослідження і аналіз управління виробничою 
діяльністю в ТОВ «Шпола-Агро-Індустрі» Шполянського району Черкаської області та 
обґрунтування шляхів його вдосконалення.  

Формою здійснення в товаристві функцій та ефективним механізмом 
саморегулювання та координації діяльності працівників є організаційна структура. Вона 
показує сферу відповідальності кожного працівника і його взаємин з іншими 
працівниками в структурних підрозділів.  

Необхідною умовоюефективної реалізації процесів управління в ТОВ «Шпола-
Агро-Індустрі» є створення апарату управління, аналіз використання якого свідчить про 
підвищення його ефективності. В досліджуваним підприємстві використовується 
двохступінчаста організаційна та лінійно-функціональна структура управління, яка 
ґрунтується на розподілі сфер повноважень і відповідальності за функціями управління, 
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а по вертикалі – за підлеглістю верхніх ланок вищім. 
Ефективне ведення виробництва підприємством насамперед означає його здатність 

отримувати прибуток (табл. 1). 
Таблиця 1 

Основні показники виробничо-фінансової діяльності 
в ТОВ «Шпола-Агро-Індустрі» 

Показники 2009 р. 2010 р. 2011р. 2012 р. 2013 р. Дані 2013 р. 
в % до 2009р 

Площа с.-г. угідь, га 5307 5275 5275 5173 5187 98 
в т.ч. рілля, га 5307 5275 5275 5173 5187 98 
Вартість валової продукції в 
порівнянних цінах 2010 р., тис. грн. 35179 26405 30586 31173 24022 68,3 

в т.ч. рослинництва, 32211 23809 38284 28928 21606 67 
тваринництва 2968 2596 1658 2245 2416 81,4 
на 100 га с. – г. угідь, тис. грн. 663 501 580 603 463 69,8 
на 1працюючого, тис. грн. 259 189 212 206 154 59,5 
Вартість товарної продукції, тис. 
грн. 60946,1 68299 73421,2 109486,2 116700,5 192 

в т.ч. на 100 га с. – г. угідь, тис. грн. 1150 1295 1392 2116 2250 196 
Середньорічна кількість 
працюючих, чол. 136 140 144 151 156 115 

в т.ч. рослинництва  82 82 84 106 118 144 
тваринництва 54 58 60 45 38 70 
Середньорічна оплата праці 1 
працюючого, грн. 18900 20780 24166 22154 30133 159 

Матеріально – грошові витрати 
всього, тис. грн. 39470,7 30090,3 54280,3 42305 48411 123 

в т.ч. на 100 грн. валової продукції, 
грн.  112 114 177,5 136 202 180 

на 1 га ріллі, грн. 7437 5704 10290 8180 9333 125,5 
Валовий доход, тис. грн. 17757,7 31880 35183 54903,5 67410 380 
Прибуток, тис. грн. 15189,1 28971 31703 51558,2 62708,8 413 
в т.ч. в рослинництві  15868,5 29982 32368 52926,5 65264,5 411 
тваринництві ‒680 ‒1011 ‒665 ‒1368,4 ‒2553,7 ‒ 
Рівень рентабельності, % 33,2 73,7 76 89 116 +82,8 
в т.ч. в рослинництві 37 84 83 96,3 133 +96 в.п. 
тваринництві ‒24,4 ‒29 ‒25 ‒45,8 ‒52,7 ‒ 

 
Аналізуючи данітаблиці 1 слід зазначити, що в 2013 р. економічні показники 

діяльності досліджуваного підприємства мають тенденцію до зростання. Так, прибуток 
за звітний період становив 62708,8 тис. грн., тоді, коли в 2009 р. його розмір становив 
15189,1 тис. грн. Однак, варто відмітити, що такий розмір прибутку товариству 
забезпечує галузь рослинництва. Галузь тваринництва за досліджуваний період, на жаль, 
є збитковою. Тому адміністрації товариства необхідно розробити комплекс заходів щодо 
забезпечення прибуткового ведення галузі. 

Враховуючи результати проведеного дослідження нами розроблені основні заходи 
по удосконаленню управління в ТОВ «Шпола-Агро-Індустрі», а саме: 

• нарощування виробництва продукції тваринництва зокрема м’яса за рахунок 
прискореного розвитку свинарства,як галузі, що забезпечує швидке відтворення 
поголів’я і рентабельність виробництва; 

• впроваджувати прогресивні технології виробництва продукції тваринництва; 
• розробити заходи по скороченню витрат на виробництво і реалізацію продукції. 
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Вважаємо, що поліпшення планування як елемента проти витратного механізму 
повинно ґрунтуватися на переході від принципу «за досягнутим» до принципу 
«від можливого», в основі якого лежить нормативно-ресурсний потенціал 
планування [2]; 

• удосконалити управління персоналом, для чого відпрацювати організаційну 
структуру управління; 

• покращити селекційну роботу, постійно займатись відтворенням стада; 
• систематичне вивчення мотивів трудового колективу для розробки напрямків 

стимулювання високоефективної праці. 
Для зростання продуктивності поголів’я, а також стабільного контролю за 

процесом доїння, ведення автоматизованого обліку виробництва молока, 
індивідуального спостереження за станом здоров’я тварин потрібна нова технологія, 
обладнана програмним забезпеченням з автоматизованим розпізнаванням корів, 
індивідуальним обліком за кожне доїння по кожній тварині. 

Важливим елементом зниження собівартості та поліпшення якості виробленої 
продукції є запровадження сучасних методів контролю і управління виробництвом. На 
нашу думку, для досягнення кращих результатів галузі тваринництва необхідно 
підвищувати якісні показники виробництва (в молоці – вміст жиру та білку). 

Реалізація пропозицій надасть можливість збільшити прибуток підприємства, 
обсяги продажу товарів і закріпити свої позиції на ринку. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СВК «ЧЕРПОВОДИ» 
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
І.С. БОРДІЙЧУК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к. е. н., доцент КУСТРІЧ Л. О. 
 
В умовах становлення ринкової економіки проблема стійкого розвитку підприємств 

є актуальною і потребує особливої уваги.Фінансова стійкість підприємства є однією з 
головних умов успішної і стабільної роботи підприємства в ринкових умовах. Якщо 
підприємство фінансово стійке, то воно має ряд переваг перед іншими підприємствами 
при отриманні кредитів, залученні інвестицій, у виборі постачальників і в підборі 
кваліфікованих кадрів. 

Основні аспекти визначення та аналізу фінансової стійкості підприємства, а також 
управління нею досліджувались такими зарубіжними та вітчизняними науковцями, як: Г. 
А. Александров, С. Г. Бєляєва, А. А. Богданов, Дж. К. Ван Хорн, В. В. Іванов, Д. К. 
Стоун, К. Д. Уолш, О. І. Барановський, В. О. Василенко, О. Д. Заруба, Г. В. Козаченко, 
М. К. Колісник, А. М. Поддєрьогін, Г. В. Савицька, Н. І. Строченко, О. С. Стоянова, 
О. О. Терещенко, Д. В. Шиян, О. В. Ярій та інші. Досягнення у цій галузі науки досить 
вагомі, але разом з тим подальші дослідження виявляють проблеми, які потребують 
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вирішення. 
Мета статті полягає у визначенні напрямів вдосконалення управління та шляхів 

підвищення рівня фінансової стійкості підприємства на основі вивчення теоретичних та 
практичних аспектів досліджуваної проблематики. 

Відповідно до мети необхідно визначити теоретичні основи фінансової стійкості 
підприємства; провести оцінку фінансової стійкості досліджуваного підприємства; 
запропонувати напрями покращення управління його фінансовою стійкістю. 

Багато вчених розглядалипоняття фінансової стійкості як невід’ємної складової 
фінансового стану успішно діючого підприємства. Дослідження різних точок зору 
стосовно змісту поняття «фінансова стійкість» показує, що до досліджуваної проблеми 
одностайної думки не сформовано. Найбільш повно, на наш погляд, розкриває проблему 
фінансової стійкості підприємства Г. В. Савицька, яка вважає, що фінансова стійкість – 
цездатність суб’єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу 
своїх активів і пасивів у зовнішньому і внутрішньому середовищі, яке змінюється; що 
гарантує його постійну платоспроможність таінвестиційну привабливість в межах 
припустимого рівня ризику. 

Узагальнюючи методологічні та методичні принципи визначення фінансової 
стійкості в сучасній науковій літературі, концептуально економічну сутність категорії 
фінансової стійкості підприємства можна визначити як аналітичну інтерпретацію 
загальної характеристики фінансового стану підприємства, ступеня залежності 
підприємства від залучених джерел фінансування, стану підприємства, коли за рахунок 
власного капіталу покриваються кошти, що вкладені в необоротні активи, не 
допускається невиправдана дебіторська та кредиторська заборгованості та вчасно 
здійснюються розрахунки за своїми зобов’язаннями. Окрім цього, важливим є наявність 
нерозподіленого прибутку на підприємстві, а також характеристика стану його 
фінансових ресурсів, результативність їх розміщення й використання, при якому 
забезпечується розвиток виробництва тих чи інших сфер діяльності на основі зростання 
прибутку й активів при збереженні плато- й кредитоспроможності. 

Фінансова стійкість підприємства характеризується системою абсолютних і 
відносних показників. 

На основі розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості підприємства 
можна визначити її тип. У фінансовій теорії існує практика поділу фінансової стійкості 
на такі типи: 

1) абсолютна стійкість фінансового стану – коли власні оборотні кошти 
забезпечують запаси й витрати (на практиці зустрічається дуже рідко); 

2) нормальна стійкість фінансового стану – коли запаси й витрати забезпечуються 
сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами; 

3) нестійкість, що є порушенням платоспроможності підприємства, – коли запаси й 
витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових 
позикових джерел та короткострокових кредитів і позик; 

4) кризовий фінансовий стан, при якому підприємство перебуває на межі 
банкрутства, оскільки грошові кошти, короткострокові цінні папери й дебіторська 
заборгованість підприємства навіть не покривають його кредиторської заборгованості й 
прострочених позик. 

На підставі проведеного аналізу нами було визначено, що СВК «Черповоди» за 
період 2009-2013 рр. відноситься до першого типу фінансової стійкості (абсолютно 
стійкий фінансовий стан). Це свідчить про ефективні результати діяльності підприємства 
та правильно обрану політику управління. 

Оцінити фінансову стійкість підприємства можна, застосувавши ряд відносних 
показників, що логічно та повно дають характеристику всім процесам, які здійснюються 
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на підприємстві. 
В результаті проведеного аналізу встановлено, що за досліджуваний період 

забезпеченість оборотних активів СВК «Черповоди» власними коштами зменшилась на 
12,2% і в 2013 р. на 1 грн. оборотних активів припадало 0,79 грн. власних оборотних 
коштів. Значення коефіцієнта забезпечення запасів власними коштами свідчить про 
незначну нестачу запасів для здійснення нормальної виробничо-господарської діяльності 
підприємства.Коефіцієнт маневреності показує, що для фінансування поточної 
діяльності підприємства в обігу знаходилося близько 50% власного капіталу, що 
відповідає нормативному значенню.Варто зауважити, що підприємство є незалежним від 
зовнішніх джерел фінансування, оскільки коефіцієнт фінансової незалежності станом на 
2013 р. становив 0,890, що перевищує рекомендоване значення. Правильність цього 
твердження підтверджує і зміна коефіцієнту фінансової залежності. Високий рівень 
фінансової стійкості підприємства підтвердив і коефіцієнт фінансування, який станом на 
кінець 2013 р. хоч і зменшився в 1,64 рази порівняно з 2009 р., проте у 8 разів 
перевищував оптимальне значення для цього показника, що означає вагоме перевищення 
власних коштів над позиковими. За досліджуваний період зріс коефіцієнт фінансового 
ризику, проте він знаходиться нижче рівня нормативного значення. 

Отже, дане підприємство є фінансово стійким та в довгостроковій перспективі в 
достатній мірі може погасити свої поточні зобов’язання за рахунок власного капіталу 
при вмілому управлінні фінансовою стійкістю, яке повинно передбачати її регулярну 
оцінку і визначати вплив сукупності факторів, що можуть бути як залежними від 
підприємства (внутрішні), так і незалежними від його діяльності (зовнішні). 

В зв’язку з цим існує потреба у пошуку оптимальних шляхів захисту підприємства 
від їх негативного впливу, а також визначенні способів швидкого усунення можливих 
загроз і пристосування до заданих умов діяльності. Для забезпечення стійкого 
фінансового стану підприємству необхідно постійно здійснювати контроль і вживати 
адекватні заходи щодо формування і використання фінансових ресурсів з врахуванням 
стратегічних і тактичних завдань його діяльності на ринку. 

На нашу думку, основними заходами щодо підвищення рівня фінансової стійкості 
СВК «Черповоди» є: 

- продаж або здача в оренду необоротних активів. Для покращення стійкості 
підприємства та збільшення його доходів можна реалізувати або віддати в оренду 
обладнання, будівлі або споруди, що не використовуються у виробничому процесі або 
використовуються не повністю; 

- використання часткової передоплати. У договорах купівлі-продажу та доставки 
продукції підприємство може обумовлювати передоплату. Кошти, отримані таким 
шляхом, дозволять фінансувати виробництво без залучення короткострокових кредитів; 

- застосування нової зваженої цінової політики. У процесі ціноутворення повинен 
враховуватись попит та пропозиція на різні види продукції. Застосування економічно 
обґрунтованих цін на продукцію, що продається, безпосередньо впливає на обсяг 
виручки від продажу продукції, робіт і послуг і на обсяг самофінансування; 

- постійне вдосконалення методів праці, підвищення кваліфікації кадрів, 
узагальнення та використання нагромадженого на інших підприємствах позитивного 
досвіду. 

Варто зазначити, що одним з основних чинників стійкого розвитку підприємства 
повинен стати механізм управління фінансовою стійкістю, який дозволить керівнику 
використовувати його для забезпечення стабільного функціонування та прогнозування 
розвитку підприємства в майбутньому. 

Отже, при ефективному управлінні фінансовою стійкістю досягається головна мета 
– забезпечення фінансової безпеки та стабільності функціонування і розвитку 
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підприємства удовгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику. 
 
 

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В.А. БУЦЕНКО, студ. ІV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент КУСТРІЧ Л.О. 
 
В період постійних економічних змін діяльність вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств значною мірою ускладнюється тривалою кризою 
неплатежів, несприятливим податковим законодавством, скороченням виробництва, 
гострим дефіцитом фінансових ресурсів. Тому проблема правильного і ефективного 
проведення діагностики стану фінансового забезпечення розвитку підприємства є 
актуальною. 

Питанням оцінки формування та використання фінансових ресурсів присвятили 
свої праці такі вітчизняні науковці, як І. Бланк, В. Савчук, А. Загородній, Г. Партин, М. 
Коробов, А. Поддєрьогін, Л. Коваленко, О. Гетьман, В. Шаповал та інші. Незважаючи на 
значну кількість праць, присвячених проблемі управління фінансовими ресурсами 
підприємства, усе ж відчутною є потреба проведення методологічної діагностики на 
предмет забезпечення діяльності підприємства необхідними для функціонування та 
подальшого розвитку фінансовими ресурсами. 

Основною метою, яку переслідує процедура оцінки стану підприємства в розрізі 
його забезпеченості фінансовими ресурсами, є оцінка фінансового стану і фінансових 
показників діяльності підприємства як результату управління його фінансовими 
потоками. Реальний фінансовий стан підприємства відображають коефіцієнти оцінки 
майнового стану, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. 

В результаті проведеної процедури діагностики забезпечення фінансовими 
ресурсами на прикладі СТОВ «Агрофірма «Нововознесенська» Маловисківського 
району Кіровоградської області встановлено, що зношеність основних засобів в 2013 р. 
порівняно з 2011 р. збільшилася на 7 %. Станом на кінець 2013 р. основні засоби 
підприємства були зношені на 30,7 %. Відповідно за досліджуваний період зменшився 
коефіцієнт придатності основних засобів. 

Чистий робочий капітал в 2013 р. порівняно з 2011 р. зріс на 764 тис. грн., а отже 
фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування на підприємстві стало в 
1,4 рази більше. Значення коефіцієнтів ліквідності відповідали нормативним значенням. 
Це свідчить про можливість погашення підприємством короткострокових зобов’язань у 
випадку його критичного стану та про те, що всі зобов’язання могли бути погашені 
негайно за рахунок грошових коштів, що знаходились на розрахунковому рахунку 
підприємства. Коефіцієнт загальної ліквідності за досліджуваний період мав тенденцію 
до зменшення в 2,7 рази і в 2013 р. на 1 грн. поточних зобов’язань товариства припадало 
9,488 грн. поточних активів. Отже, підприємство може розглядатися як таке, що успішно 
функціонує. 

Аналіз показників фінансової стійкості засвідчив, що в 2013 р. порівняно з 2011 р. 
відбулося зменшення забезпеченості запасів підприємства власними коштами на 6,9 %, 
проте значення цього коефіцієнта відповідало нормативному. Слід зазначити, що 
збільшилася незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, оскільки 
коефіцієнт фінансової незалежності станом на 2013 р. становив 0,900, що перевищує 
нормативне значення. Правильність цього твердження підтверджує і зміна коефіцієнту 
фінансової залежності. Значення цього показника станом на кінець 2013 р. не тільки 
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зменшилося на 3,8 % порівняно з 2011 р., а й є нижчим за оптимальне значення, 
прийняте в міжнародній практиці. Високий рівень фінансової стійкості товариства 
підтвердив і коефіцієнт фінансування, який станом на кінець 2013 р. збільшився в 1,4 
рази порівняно з 2011 р. і майже в 9 разів перевищував оптимальне значення для цього 
показника, що означає вагоме перевищення власних коштів над позиковими. Відповідно 
за досліджуваний період знизився коефіцієнт фінансового ризику. 

Коефіцієнти ділової активності за досліджуваний період не відповідали 
нормативним значенням. Зокрема, коефіцієнти оборотності основних засобів, власного 
капіталу, кредиторської заборгованості зменшилися в динаміці відповідно на 17; 3; 
36,2 %. Відповідно за досліджуваний період зросла тривалість одного обороту кожного з 
цих показників. Це свідчить про зниження темпів обертання активів, що в свою чергу, 
впливає на зниження ефективності їх використання та фінансового благополуччя 
підприємства. Хоча позитивним моментом є прискорення оборотності оборотних 
засобів, виробничих запасів, дебіторської заборгованості відповідно на 2,9; 33,8; 29,7 %. 

Розраховані показники рентабельності підприємства свідчать про деяке погіршення 
його фінансового стану. Так, коефіцієнт рентабельності активів зменшився на 8,8 в.п. і 
свідчить, що станом на кінець звітного періоду на 1 грн. активів припадало 9,1 коп. 
чистого прибутку, коефіцієнт рентабельності власного капіталу зменшився на 9,8 в.п. і 
на кінець 2013 р. на 1 грн. капіталу власників припадало 10,1 коп. прибутку, коефіцієнт 
рентабельності реалізованої продукції за прибутком від реалізації зменшився на 6,8 в.п. і 
на 1 грн. виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) припадало 22,3 коп. прибутку 
від реалізації, коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції за чистим прибутком 
зменшився на 7,2 в.п. і сума одержаного чистого прибутку в 2013 р. становила 7,9 коп. в 
розрахунку на 1 грн. виручки, коефіцієнт рентабельності продукції знизився на 12,4 в.п. і 
свідчить, що на кінець 2013 р. в розрахунку на 1 грн. понесених витрат підприємство 
отримало 28,7 коп. прибутку, рентабельність виробничих фондів зменшилась в динаміці 
вдвічі й станом на кінець 2013 р. на 1 грн. виробничих фондів припадало 15,3 коп. 
чистого прибутку. 

Варто зазначити, що дані проведеного аналізу є надзвичайно важливими при 
вирішенні нагальних питань конкурентної політики підприємства, необхідні при 
розробці заходів щодо вдосконалення управління фінансовими ресурсами, а також 
максимізації прибутку. 

Таким чином, діагностування стану забезпеченості фінансовими ресурсами 
розвитку підприємства є своєрідним інструментом контролю ефективності використання 
наявних коштів. Своєчасна діагностика дозволяє виявити не тільки стан, але й причини, 
що перешкоджають успішному розвитку підприємства, а самі результати діагностики є 
основою прогнозування альтернатив його розвитку. Тому в практичній діяльності 
підприємства з метою ефективного управління його розвитком доцільно 
використовувати комплексний підхід до формування системи показників діагностики 
стану забезпеченості фінансовими ресурсами, що є дуже важливим в умовах 
конкурентної боротьби. 

 
 

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСІВ В СТУДЕНТСЬКОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ 

 
Н.І. ВАСІЛЄВСЬКА, студ. ІV курсу  
Науковий керівник: к. психол. н., доцент ОСАДЧА Л.А. 
 
Занадто часто студентське життя асоціюється зі студентськими товариствами, 
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різними заходами і веселощами. Воно подекуди здається безтурботним, легким й для 
самих студентів. Проте, самі студенти час від часу стикаються з серйозними викликами: 
характерними психологічними кризами студентського віку, перенавантаженням в 
періоди сесій, болючими питаннями соціалізації і міжособистісного спілкування, всього, 
що спричиняє проблеми у навчанні й подальшому професійному становленні. У будь-
якому випадку період навчання у вищому навчальному закладі безумовно пов'язаний зі 
стресом для багатьох студентів. 

Метою нашої статті є визначення практичних підходів до психологічної 
профілактики стресів в студентському середовищі.  

Період навчання у вузі виокремлюють як центральний період онтогенетичного 
розвитку людини (Дьяченко М.І., Кандибовіч Л. A. та ін.). А екзаменаційний стрес, 
безпосередньо пов’язаний зі студентським віком, нерідко обумовлює так званий 
екзаменаційний невроз і займає одне з перших місць серед багатьох причин, що 
викликають психічну напругу студентів (Щербатих Ю.В. та ін.). 

Екзаменаційний стрес – це подія у навчальній діяльності, яка охоплює проміжок від 
підготовки до екзаменів до постекзаменаційного періоду, а також психологічні та 
поведінкові реакції суб'єкта в даний час, що відображають стан внутрішнього неспокою 
перед здачею екзаменів або його пригнічення. 

Вченими були отримані переконливі дані досліджень того, що екзаменаційний 
стрес негативно впливає на нервову, серцево-судинну та імунну систему. В 
екзаменаційний період реєструється виражене порушення регуляції серцево-судинної 
системи, збільшуються кількість серцевих скорочень, кров'яний тиск та кількість 
адреналіну. Довготривале та значне емоційне напруження може призводити до активації 
симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи, а також до 
розвитку перехідних процесів, що супроводжуються порушенням вегетативного 
гомеостазу та підвищенню лабільних реакцій серцево-судинної системи на емоційний 
стрес.  

До емоційно напружуючих факторів періоду підготовки до екзаменів можна 
віднести: 

 інтенсивну розумову діяльність; 
 підвищення статичного навантаження;  
 обмеження рухливої активності; 
 порушення режиму сну; 
 емоційні переживання, пов'язані з неочікуваними результатами іспитів та 

невпевненості в власних знаннях . 
Все це призводить до перенапруження вегетативної нервової системи, що здійснює 

регуляцію нормальної життєдіяльності організму. 
Після здачі екзаменів психофізіологічні показники не відразу повертаються до 

норми, а потребують декілька днів для того, щоб параметри артеріального тиску та 
серцебиття повернулися до початкових показників. Таким чином, за даними досліджень, 
екзаменаційний стрес являє собою значну загрозу здоров’ю студентів. 

У більшій частині випадків екзаменаційний стрес ініціюється студентами, оскільки 
саме вони приписують багатьом чинникам екзаменаційної ситуації стресогенний 
характер. Вони реагують на іспити відповідно до своєї інтерпретації зовнішніх стимул-
реакцій. Це залежить від таких параметрів, як особистісні особливості, соціальний 
статус, соціально-рольова поведінка студента тощо. 

Як правило студенти не в змозі усвідомити ту обставину, що вони переживають 
стрес. Про це можуть сигналізувати їх поведінка, самопочуття, загальний фон настрою. 
Дорослі часто не помічають подібних «дрібниць». Проте екзаменаційний стрес з часом 
перетворюється на справжню проблему і загрожує руйнуванням здоров'я, погіршенням 
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успішності, порушеннями в поведінці студента не лише в стінах навчального закладу, 
але і поза ними. 

Потрібно відзначити, що екзаменаційний стрес не завжди носить негативний 
характер. В окремих випадках психологічна напруга може мати стимулююче значення, 
допомагаючи студентам мобілізувати всі свої знання й особистісні резерви для 
вирішення поставлених навчальних завдань . 

Нами проведене дослідження з метою аналізу особливостей переживання стресу та 
фрустрації в юнацькому віці. 

Вибірка складала 27студентів університету м. Умань. 
Аналіз отриманих даних показує: 
- серед студентів опитаної групи більшість – 55,56 % — мають низьку реактивну 

тривожність, у двох з них даний показник особливо слабко виражений. Середній рівень 
тривожності у 38,89 % усіх опитаних. Високий рівень діагностовано лише в одного 
опитаного (5,56 %). У стресовій ситуації відчутно зростає відсоток тих, у кого 
тривожність збільшується (майже на 17 %), і, відповідно, зменшується число тих 
студентів, у кого вона зменшується, – 50 % опитаних;  

- найбільш однорідна група за станом фрустрації: у більшості опитаних середній 
рівень прояву даного стану -94,44 %, висока фрустрованість – в 1-го студента; 

- агресивність (як стан) наявна у всіх досліджуваних, однак у 33,33 % з них вона 
знаходиться на високому рівні, у решти -66,67 % – на середньому; 

- ригідність виявлена в 94,44 % опитаних, у 22,22 % - сильні прояви даної якості у 
стресовому стані, у решти, 72,22 % помірна ригідність; висока ригідність в основному 
проявляється як стримування негативних емоційних реакцій у  стресі; 

- попарні порівняння показників за Г. Айзенком виявляють зв’язок між ними: 
тривожність-агресивність і тривожність-фрустрація по 77,78 % збігів рівнів названих 
показників; дещо менше пов’язані агресивність-фрустрація – 72,22 % та фрустрація-
ригідність – 66,67 %; найменше серед даних показників пов’язана ригідність з 
тривожністю й агресивністю (55,56 %); 

- аналіз отриманих даних свідчить, що ні в кого з досліджуваної групи нервово-
психічна стійкість не є достатньою для нормальної адаптації в стресовій ситуації. 

У результаті застосування кореляційного аналізу виявилось, що статистично 
достовірним є прямий зв’язок між нервово-психічною стійкістю та фрустрацією в 
студентів (тобто, чим менша стресостійкість особистості, тим більша її фрустраційність) 
— г2 = 0,5982 та негативна (обернена) кореляція між агресивністю та ригідністю (г10 = – 
0,6835) чим більша агресивність, тим менша ригідність особистості опитаних студентів. 

Отже, дослідження та його результати засвідчують існування зв’язку між 
тривожністю, фрустрованістю, агресивністю, нервово-психічною стійкістю студентів та 
особливостями переживання ними екзаменаційного стресу. 

Як один з методів самодіагностики можна запропонувати «Тест на навчальний 
стрес», розроблений Ю.В. Щербатих, що дозволяє визначити основні причини 
навчального стресу; виявити, у чому проявляється стрес; визначити основні прийоми 
зняття стресу студентами. Для більш системного уявлення про перспективи реагування 
психіки студента на стресову ситуацію варто застосувати також «Тест самооцінки 
стресoстійкості» С. Коухена і Г.Вілліансона, який дозволяє людині оцінити рівень своєї 
стресoстійкості (він може бути відмінний, хороший, задовільний, поганий або дуже 
поганий). 

Крім того, безумовно важливими для студентів є практичні навички долання 
стресів. Одним з ефективних засобів захисту від стресу є релаксація. Відповідно до теорії 
Ганса Сельє, автоматична реакція тривоги складається з трьох послідовних фаз: імпульс, 
стрес, адаптація. Отже, якщо людина хоче спрямувати свої зусилля на збереження 
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психофізичного здоров’я, то на стресогенні подразники, стресовий імпульс вона повинна 
усвідомлено відповідати цілеспрямованою релаксацією. 

За допомогою цього виду активного захисту людина може перешкодити впливу 
стресового імпульсу, затримати його або послабити стрес, запобігши тим самим 
психосоматичним порушенням у своєму організмі та психіці. 

 
 

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Н.І. ВАСІЛЄВСЬКА, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент КУСТРІЧ Л.О. 
 
Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, 

організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від 
капіталу та його структури. Досягнення стратегічних цілей підприємства також значно 
залежить від ефективності управління капіталом підприємства та його структурою, тобто 
визначення загальної потреби в ньому, формування оптимальної структури, умов його 
залучення. 

Сучасна економічна наука досить широко висвітлює теоретичні та практичні 
питання управління формуванням і використанням капіталу в працях російських та 
українських вчених: І. Бланка, В. Бочарова, Г. Кірейцева, Є.Мниха, В. Ковальова, В. 
Леонтьєва та інших. Проте питання визначення вартості окремих складових капіталу та 
їхнього впливу на ефективність його використання є найбільш дискусійним і потребує 
подальших досліджень. 

Капітал – одна з найбільш використовуваних економічних категорій. Він є базою 
створення і розвитку підприємства й у процесі функціонування забезпечує інтереси 
держави, власників і персоналу. Будь-яка організація, що веде виробничу чи іншу 
комерційну діяльність повинна мати визначений капітал, що представляє собою 
сукупність матеріальних цінностей і коштів, фінансових вкладень і витрат на придбання 
прав і привілеїв, необхідних для здійснення його господарської діяльності. 

В умовах ринкової економіки для підприємств усіх форм власності й організаційно-
правового статусу основними джерелами формування фінансового капіталу є як власні, 
так і позикові кошти. 

Утворення власного капіталу відбувається за рахунок зовнішніх і внутрішніх 
джерел власних коштів. До зовнішніх джерел формування власного капіталу належать, 
по перше, кошти, що формуються як за рахунок особистих внесків, так і за рахунок 
можливостей фінансового ринку; по-друге, кошти, що формуються у порядку розподілу 
та перерозподілу фінансових ресурсів у масштабах економічної системи держави. До 
внутрішніх джерел формування власного капіталу належать фінансові ресурси, які 
формуються в процесі виробничо-фінансової діяльності підприємства. 

Позиковий фінансовий капітал підприємств може також утворюватись за рахунок 
двох основних груп джерел позикових коштів. Зовнішні джерела позикових коштів 
складаються з двох підгруп: зовнішні довгострокові й зовнішні короткострокові джерела 
позикового фінансового капіталу. Внутрішні джерела позикових коштів, до яких входять 
позикові фінансові ресурси, утворюються за рахунок відстрочених зовнішніх 
довгострокових і короткострокових зобов’язань. 

В результаті проведеного аналізу наявності капіталу на прикладі ТОВ «ПК «Зоря 
Поділля» Гайсинського району Вінницької області встановлено, що його загальний 
розмір на кінець 2013 р. становив  2389278 тис. грн. Порівняно з 2011 р. наявний капітал 
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збільшився на 1004915 тис. грн., або на 72,5 %.Основну частку у валюті балансу 
підприємства станом на кінець 2013 р. займав позиковий капітал. При цьому його розмір 
становив 2143391 тис. грн., або 89,7 % від сукупного капіталу. Аналіз динаміки 
структури позикового капіталу підприємства надав можливість виявити тенденцію до 
його росту. Загалом збільшення складає 998536 тис. грн., або 87,2 %.За період 2011-2013 
рр. у структурі позикового капіталу відбулися зміни, а саме: незначне зниження питомої 
ваги довгострокових зобов’язань; збільшення суми поточних зобов’язань на 356575 тис. 
грн., або майже в 2 рази порівняно з 2011 р. При цьому сума банківських кредитів в 2013 
р. збільшилась на 8227 тис. грн., або на 27,4 % і становила 38227 тис. грн.; частка 
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги зросла з 4,3 % у 2011 р. до 4,6 % 
у 2013 р. при одночасному збільшенні питомої ваги зобов’язань за розрахунками з 20 % 
відносно 2011 р. до 22 % відносно 2012 р. 

Розмір власного капіталу підприємства протягом 2011-2013 рр. зріс на 6379 тис. 
грн., або на 2,6 %. Власний капітал сформований в основному за рахунок 
нерозподіленого прибутку, частка якого за досліджуваний період коливалася від 9,7 % до 
16,4 %. Сума нерозподіленого прибутку підприємства у 2013 р. збільшилась на 5099 тис. 
грн., або на 2,2 % порівняно з 2011 р. та на 5002 тис. грн. порівняно з 2012 р. Щодо 
статутного капіталу, то він у структурі сукупного капіталу становив від 0,6 % до 1 %. 

Показники оборотності капіталу ТОВ «ПК «Зоря Поділля» свідчать про те, що 
капітал, яким володіє підприємство, використовується не досить ефективно. Протягом 
2013 р. для здійснення одного обороту коштів, авансованих у діяльність підприємства, 
потрібно було 603,2 днів. Це на 308 днів більше, ніж 2011 р. та на 248,6 днів, ніж у 2012 
р. Отже, спостерігаємо уповільнення оборотності капіталу. Щодо ефективності 
використання позикового капіталу, то швидкість його оборотності знизилась на 232,4 
днів відносно 2011 р., а порівняно з 2012 р. – майже на 204 дні. Швидкість оборотності 
власного капіталу уповільнилась на 75,7 днів відносно 2011 р. та на 44,6 днів порівняно з 
2012 р. 

Розрахунок впливу факторів на зміну оборотності капіталу свідчить, що головною 
причиною уповільнення оборотності капіталу та його складових частин є збільшення 
середнього розміру капіталу. Під впливом саме цього чинника оборотність сукупного 
капіталу у звітному році зменшилась на 261,4 днів відносно 2011 р. та майже на 123 днів 
порівняно з 2012 р.Зменшення виручки від реалізації сукупного капіталу обумовило 
уповільнення оборотності капіталу в 2013 р. порівняно з 2011 р. та 2012 р. відповідно на 
46,7 і 125,7 днів. Варто зазначити, що суб’єкт дослідження є залежним від зовнішніх 
джерел фінансування. Збільшення середнього розміру позикового капіталу на 83,6 % 
порівняно з 2011 р. і на 38 % відносно 2012 р. стало причиною уповільнення оборотності 
позикового капіталу на 199,7 та 120,8 днів відповідно.  

В результаті вивчення впливу структури капіталу підприємства на показники 
ефективності його використання встановлено, що оборотність сукупного капіталу 
прискорилась на 0,032 обороти проти 2011 р. та на 0,163 обороти відносно 2012 р. Це 
пов’язано зі змінами у структурі капіталу, під впливом яких оборотність сукупного 
капіталу прискорилась на 0,873 обороти проти 2011 р. та на 0, 861 обороти у порівнянні з 
2012 р. Зменшення частки власного капіталу підприємства у загальному його розмірі 
призвело до уповільнення оборотності сукупного капіталу на 0,841 обороти порівняно з 
2011 р. та на 0,698 обороти відносно 2012 р. 

На підставі вищевикладеного варто зазначити, що ТОВ «ПК «Зоря Поділля» під час 
розробки фінансової політики потрібно вибрати та дотримуватися такої структури 
капіталу, яка за найнижчої вартості останнього дасть змогу збільшити ринкову вартість 
підприємства і підтримати його кредитну репутацію на рівні, який сприяв би залученню 
нових капіталів на прийнятних умовах. 
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Таким чином, процеси, що пов’язані з вдосконаленням системи управління 
капіталом підприємства, зокрема його формування та використання, набувають 
особливого значення, оскільки створення та розвиток необхідної фінансової ресурсної 
бази є важливою умовою сталого економічного зростання. 

 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ В 

УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 
К.Є. ВІШТАЛЬ, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к. с.-г. н., професор ДЯЧЕНКО М.І. 
 
Метою роботи будь-якого підприємства є отримання прибутку та постійне його 

зростання. Для досягнення поставленого завдання в першу чергу необхідним є 
правильне стимулювання поведінки людини, спрямування її зусиль на підвищення 
результативності діяльності, тобто удосконалення системи мотивації праці.  

Мотивація – це процес стимулювання працівників до здійснення ефективної 
діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства. Вона необхідна для 
ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань і тому в центрі її уваги 
стоять потреби людини, а людина являється об’єктом і суб’єктом управління 
персоналом. 

Над проблемами мотивації та оплати праці персоналу працювала та працює велика 
кількість вітчизняних та зарубіжних вчених,серед яких: І. Бланк, В.М. Андрієнко, Н.Ю. 
Круглова, А.М. Поддєрьогін, О.О. Терещенко та ін. На їх думку,результати досліджень, 
що проводяться у сфері мотивації праці є очевидними, проте не завжди можуть бути 
практично застосованими. У різних галузях прийоми та способи мотивації настільки 
різноманітні, як і потреби, інтереси, бажання, що визначають життєву діяльність 
людини. 

Добре спланована система мотивації дозволяє суттєво підвищувати ефективність 
роботи персоналу, збільшувати обсяги продажу, покращувати виробничий процес без 
особливо великих матеріальних затрат з боку підприємства. Цікавим способом 
удосконалення мотивації праці є мотивація вільним часом або модульна система 
компенсації вільним часом. Особливість мотивації вільним часом полягає в тому, що 
розходження в навантаженні працівників, які обумовлені роботою в різний час доби і дні 
тижня, компенсуються безпосередньо наданням вільного часу, а не грошовими 
надбавками, як це прийнято в традиційній системі. Ця форма мотивації поки не одержала 
поширення у практиці українських підприємств, але досвід використання її зарубіжними 
фірмами свідчить про необхідність впровадження системи компенсації вільним часом на 
підприємствах. 

Мотивація персоналу як чинник підвищення ефективності управління не може не 
позначитися на результатах виробничої діяльності підприємства, що і необхідно 
обов'язково використовувати при виборі стратегії мотивації.  

При формуванні механізму мотивації персоналу для посилення його самовіддачі у 
виробничій діяльності, особливу увагу слід приділяти соціальній політиці підприємства. 
Можна припустити, що на підприємствах необхідно реалізовувати пільги і гарантії в 
рамках соціального захисту працівників (соціальне страхування через старість, на 
випадок хвороби, в разі безробіття і т.д.). 

Потрібно зазначити, що механізм управління ефективним функціонуванням 
підприємства повинен формуватися на основі поєднання і взаємодії його основних еле-
ментів: контролю, планування, комунікації, координації і мотивації. Основними 
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інструментами механізму управління є оцінка управління ефективної діяльності і важелі 
управлінського впливу на систему забезпечення ефективної роботи підприємства. 
Розвиток трудового потенціалу колективу підприємствавнаслідок ухвалених 
управлінських рішень є передумовою отримання додаткового результату від виробничої 
діяльності. Саме цей додатковий результат і є джерелом ефекту, який може мати різну 
форму і оцінюватися різними показниками. Зокрема, до можливих форм прояву ефекту 
відносяться: 

- збільшення обсягу продажів товару внаслідок зростання продуктивності праці, 
підвищення її якості; 

- задоволеність працею, особливо якщо у роботі з персоналом враховувалися 
соціальні аспекти трудових відносин тощо. 

Одним із потужних факторів розвитку будь-якого підприємства є система 
стимулювання працівників. Щоб цей інструмент застосовувався роботодавцями з 
максимальною ефективністю, необхідно мати чітке уявлення про механізми поведінки 
людей та формування мотивів до продуктивної праці. Для забезпечення такої мотивації 
необхідно знати інтереси людей та визначати їх потреби, розробити чітку та зрозумілу 
для працівників систему стимулювання, використовувати нематеріальні стимули, 
намагатись створити команду людей, а не групу розрізнених індивідів, які не здатні 
прийняти певне рішення. 

Тому, на нашу думку, основними шляхами підвищення мотивації працівників на 
підприємстві є: застосування як матеріальних, так і нематеріальних стимулів; 
формування чіткого графіка кар’єрного росту працівників; встановлення рівня заробітної 
плати на рівні,який забезпечить достойний рівень життя працівника; регулювання 
робочого часу та заохочення працівників у підвищенні свого рівня професійної 
майстерності. 

Отже, ефективне управління виробничою діяльністю підприємства значною мірою 
залежить від використання вміло налагодженого мотиваційного механізму. 

 
 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ В 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АГРОРОСЬ» ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 
І.В. ВЛАСЮК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: д.е.н., професор ШКОЛЬНИЙ О.О. 
 
На сучасному етапі в українській економіці відбуваються значні зміни форм 

власності, систем управління, механізму господарювання, характеру зв’язків між 
виробниками та споживачами. На зміну централізованому плануванню діяльності 
підприємства приходять ринкові взаємовідносини, що орієнтуються на взаємну користь. 

За умови становлення цивілізованих ринкових відносин та непередбачуваності їх 
розвитку зростає значення науково обґрунтованого вибору стратегії маркетингової 
діяльності підприємства [2]. 

Вивченню проблематики формування та реалізації маркетингових стратегій в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності займалися такі відомі зарубіжні вчені, як І. Ансофф, Г. 
Ассель, Б. Карлофф, Ф. Котлер, М. Портер. Серед вітчизняних науковців варто 
виокремити праці Л. Балабанової,А. Войчака, С. Гаркавенко, В. Немцова, С. 
Покропивного та ін. [3].  

Метою даної статті є дослідження основних особливостей формування 
стратегіїмаркетингу в зовнішньоекономічній діяльності, а також пошук шляхів її 
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удосконалення.  
Сучасні маркетологи та вчені-економісти під поняттям «стратегія маркетингу» 

розуміють комплекс домінуючих принципів, конкретних цілей маркетингу на тривалий 
період і відповідних рішень з вибору засобів організації та здійснення на ринку 
орієнтованої на встановлені цілі ділової активності. Провідні маркетингові стратегії 
окремих підприємств відрізняються індивідуалізмом і оригінальністю. Об’єкт даного 
дослідження – товариство з обмеженою відповідальністю «АгроРось» – не є 
виключенням. Нині маркетингова стратегія фірми набуває комплексного характеру, 
охоплюючи всі напрями її діяльності, і формується на довгостроковий період. Якщо 
раніше на досліджуваному підприємстві могли обходитися планами на 3-5 років, то зараз 
вони змушені планувати принаймні на 10 вперед.  

ТОВ «АгроРось» - один із досить успішних суб’єктів господарювання, що здійснює 
зовнішньоекономічну діяльність близько 15 років. Основним напрямком діяльності 
підприємства «АгроРось» є постачання засобів захисту рослин виробництва провідних 
компаній світу, вирощування високоврожайних культур на посівний матеріал, 
постачання сільськогосподарської техніки. 

Не дивлячись на те, що фірма вже завоювала авторитет як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках, все ж не планує в майбутньому керуватись пасивною стратегією 
виживання. ТОВ є активним прихильником використання різних рекламних 
інструментів:   

1) Випуск буклетів з короткою інформацією про асортимент продукції; 
2) Реклама на особистому сайті; 
3) Створення агроцентру в рамках співпраці з компанією «Syngenta»;  
4) Влаштування виставок, навчальних тренінгів на базі агроцентру. 
Утримувати лідерство на внутрішньому ринку і збільшувати поставки на зовнішніх 

підприємство має змогу, діючи в напрямі стратегії підвищення ринкової частки за 
існуючої місткості ринку. Дана стратегія реалізується фірмою «АгроРось» за рахунок 
низки наступних заходів (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Заходи щодо реалізації стратегії маркетингу в зовнішньоекономічній 

діяльності ТОВ «АгроРось» 
Враховуючи все вищезазначене, і не дивлячись на прибутковість і таку рідкісну на 

сьогоднішній день стабільність функціонування, фірмі все ж необхідний поштовх, у 
вигляді масштабної рекламної кампанії, який би в подальшому спричинив не лише 
довгоочікуване розширення поставок до Росії, Білорусі, Грузії, а й удосконалення 
стратегії маркетингу в цілому. Це може забезпечити створена в майбутньому служба 
маркетингу. 

Найбільш доцільно буде створити її за територіальним принципом. Адже саме 
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територіальна структура повністю враховує різноманітність ринків реалізації продукції 
[1]. Основна її перевага полягає у спрямованості маркетингової діяльності на 
задоволення потреб певних груп покупців. В такому разі організаційна структура 
управління маркетингом у ТОВ «АгроРось» матиме вигляд, відображений на рис. 2.  

Не дивлячись на відсутність у досліджуваного товариства особистої служби 
маркетингу, воно керується у своїй господарській діяльності саме територіальним 
принципом збуту. 

 
Рис. 2. Організаційна структура управління маркетингом в ТОВ «АгроРось» 

 
Компанія, вирощує продукцію, що продається у багатьох регіонах з різними 

вимогами. ТОВ «АгроРось» збуває посівний матеріал на внутрішньому ринку країни та 
на зовнішніх ринках, створює свої торговельні представництва у формі, зручній для 
організації діяльності, на регіональних ринках. 

Ще одним заходом, що дозволить удосконалити маркетингову стратегію на 
підприємстві, є організація нарад з питань маркетингу, при залученні керівників 
провідних відділів підприємства [4]. Загальним завданням такоїнаради буде координація 
зусиль керівників різних відділів товариства для здійснення ефективної програми з 
визначення нових видів сільськогосподарських культур з урахуванням становища 
підприємства на ринку в даній сфері бізнесу. Вона необхідна для вироблення єдиної 
маркетингової політики на підприємстві, оперативного прийняття управлінських рішень 
щодо вирощування нових сортів культур за допомогою проведених маркетингових 
досліджень, що, у свою чергу, дозволить підприємству ефективно реагувати на тиск 
зовнішнього середовища.  

Таким чином, необхідно підсумувати, що запропонована до створення за 
територіальним принципом служба маркетингу зможе скоординувати діяльність 
представництв і підтримувати вже існуючі ринки, а залучення власних маркетологів до 
проведення маркетингових досліджень на цільових глобальних маркетингових нішах 
дозволить знизити витрати товариства.  
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УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ НА ПАТ «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР» 
В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Р.І. ВОЛИНЕЦЬ, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент АЛЬОШКІНА Л.П.  
 
Управління збутом посідає основне місце при просуванні товару на ринок, зокрема 

продукції на закордонний ринок.Зважаючи на це, особливої актуальності набуває 
дослідження управління збутом продукції в умовах здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності. 

Варто зазначити, що окремі проблемні аспекти управління збутовою діяльністю 
підприємств досліджували як іноземні, так і вітчизняні науковці: Л. Балабанова, Г. Болт, 
С. Гаркавенко А. Дейян, Д. Джоббер, Дж. Ланкастер, Ф. Котлер, В. Наумов, І.С. 
Земляков, О.Л. Каніщенко, Р. Ланкар, А.Ф. Павленко, Т.О. Примак, І.Б. Рижий,С.В. 
Скібінський, Т.М. Циганкова та ін. 

Управління збутом продукції включає в себе аналіз ринків збуту і попиту на 
продукцію підприємства. Управління збутом слід розглядати як інструмент для 
досягнення поставлених збутових цілей і стратегій, іншими словами, для досягнення 
завдань збутової політики. 

Для прикладу розглянемо особливості управління збутовою діяльністю 
конкретного підприємства. ПАТ «Уманський завод «Мегомметр»» є одним з провідних 
підприємств в Україні з випуску електровимірювальних приладів. Продукцію даного 
підприємства експортується до таких країн: Російська Федерація, Білорусія, Казахстан, 
Молдова, Узбекистан та деяких інших країн. Управління збутом продукції в 
досліджуваному підприємстві проводиться на досить низькому рівні. 

Управлінням збутом продукції в ПАТ «Уманський завод «Мегомметр»»займається 
відділ постачання і збуту, основними завданнями якого є: 

- робота з постачальниками сировини (металів, пластику та ін) і устаткування; 
- робота з посередниками на зарубіжному ринку; 
- пошук нових покупців на внутрішньому ринку; 
- вивчення цін підприємств-конкурентів на аналогічну продукцію; 
- планування асортименту залежно від вимог ринку. 
Для забезпечення ефективного управління збутовою діяльністю підприємству 

необхідно розробити маркетингові стратегії спрямовані на залучення й утримання 
покупців. При цьому вагомим елементом будутьстратегії управління збутовим 
потенціалом підприємства. Їх доцільно розробляти залежно від стадії життєвого циклу 
підприємства, оскільки на різних стадіях життєвого циклу різні підсистеми збутового 
потенціалу мають різне пріоритетне значення. 

ПАТ «Уманський завод «Мегомметр»» здійснює зовнішньоекономічну діяльністьу 
формі експорту та імпорту. Динаміку експорту продукції розглянемо на прикладі 
таблиці 1. 

В 2012 році експорт продукції становив 50,0% від загального обсягу випуску 
електровимірювальних приладів на підприємстві. В 2013 р. експорт збільшили на 4%, а в 
2014 заплановано збільшити даний показник на 3%, також заплановано розширити 
ринки збуту і покращити якість продукції . 

Отже, збутова політика підприємства за умов здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності повинна бути спрямована на підвищення ефективності господарської 
діяльності підприємства, тому що в сфері збуту остаточно виявляються всі зусилля 
маркетингу по підвищенню прибутковості.  
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Таблиця 1 
Динаміка експорту продукції на ПАТ «Уманський завод «Мегомметр» 

2011р 2012р 2013 
Продукція тис. 

грн. % тис. 
грн. % тис. 

грн. % 

Мегаомметри 8561 22,79 8975 20,07 9568 19,24 
Мікроометр 7203 19,17 7820 17,49 8254 16,60 
Вимірювач опору заземлення 950 2,53 2568 5,74 2986 6,01 
Омметр 3568 9,50 3568 7,98 3625 7,29 
Вимірювач пареметрів ланцюга 
фази-нуль 1250 3,33 2250 5,03 3568 7,18 

Вимірювач відстанні до місця 
пошкодження кабелю 1563 4,16 2568 5,74 2558 5,15 

Вимірювач струму короткого 
замикання 1003 2,67 2581 5,77 2547 5,12 

Вимірювач напруги прискорення і 
струму короткого замикання 

2458 6,54 2458 5,50 3586 7,21 

Пристрій контролю ізоляції 1986 5,29 1986 4,44 1586 3,19 
Автотрансформатори 2568 6,84 2568 5,74 3568 7,18 
Трансформатори струму 4562 12,14 4562 10,20 4658 9,37 
Амперметри 865 2,30 1002 2,24 1456 2,93 
Вольтметри змінного струму 466 1,24 962 2,15 802 1,61 
Частотоміри 564 1,50 842 1,88 956 1,92 
Всього по господарству 37567 100,00 44710 100,00 49718 100,00 

 
 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В 

ПРАТ «НВФ УРОЖАЙ» КАТЕРИНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 
В.В. ВОСКРЕСА, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ПЕТРЕНКО Н.О. 
 
Раціональне управління матеріальними ресурсами є одним із резервів зниження 

собівартості продукції, й відповідно фактором збільшення прибутку та рентабельності 
сільськогосподарського підприємства. Окрім цього, ефективне управління рухом 
матеріальних ресурсів забезпечує підприємству додаткові переваги, такі як створення 
доцільних резервів, мінімізація витрат на заморожені кошти у виробничих запасах, 
економія витрат від правильного використання складських приміщень, тощо. Тобто 
ефективне управління матеріальними ресурсами створює реальні передумови 
економічного зростання і визначає конкурентоспроможність сільськогосподарських 
підприємств. 

Питанням підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на 
підприємстві займалися такі науковці як: Д.Д. Бауерокс, Є.В. Крикавський, Л.Б. 
Миротин, Л.С. Сєргеєв, О.М. Тридід, А.Д. Чудаков, Т. Девенпорт, М.В. Бородатов, Е. 
Майер, Л.Н. Анікіна, Л.А. Сударєва та інші. Проте кожен з них наводить свій 
категоріальний апарат щодо управління матеріальними ресурсами, який різниться від 
інших. Умови господарювання, наростаюча гострота проблеми дефіциту ресурсів 
вимагають подальшого осмислення їх економічної природи, способів більш ефективного 
господарського використання. 
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Конкретне завдання підприємства – досягти зниження матеріальних витрат на 
одиницю продукції. Проте рішення цієї значною мірою технологічної задачі вимагає і 
врахування всіх змістовних аспектів використання матеріальних ресурсів підприємства. 
В умовах ринкового господарювання підприємства створюють не лише продукт в 
натуральній формі, але і його вартість, за допомогою чого підприємство вступає в 
загальногосподарський оборот. Разом з тим мотиви виробничої діяльності, 
господарський механізм, розподіл доходів від продуктивного використання ресурсів 
визначаються соціальною формою виробництва, його суспільними умовами. У зв'язку з 
цим поняття матеріальних ресурсів підприємства необхідно розглядати всесторонньо з 
урахуванням принаймні трьох його змістовних аспектів, що охоплюють натурально-
речову, вартісну і соціально-економічну форми їх руху. 

Відповідно це дає можливість виділити три напрями дослідження проблеми 
підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства: 

– технологічний – пошук способів зниження питомих затрат матеріалів на одиницю 
продукції в процесі її виробництва, поглиблення переробки сировини, зменшення 
відходів; 

– вартісний – забезпечення безперервного обертання вартісної форми матеріальних 
ресурсів, стійке фінансове забезпечення процесу їх формування і використання; 

– соціальний – стимулювання ефективного використання матеріальних ресурсів в 
умовах нових форм власності, усунення негативних наслідків такого використання, 
створення більш високого рівня мотивації дбайливого ставлення до ресурсів. 

Нині реальне економічне та матеріальне становище більшості сільських 
товаровиробниківнестійке. ПрАТ «НВФ Урожай» Катеринопільського району  

Черкаської області у своєму розпорядженні має 2801 га сільськогосподарських 
угідь та зерно-технічний виробничий напрямок. За досліджувальний період 
підприємство працювало прибутково. Так, у 2013 році рівень рентабельності складав 
33,4%.  

Проаналізувавши структуру операційних витрат відмітимо, що матеріальні затрати 
у 2013 році були на рівні 15058 тис. грн. (або 79,6%). Матеріалоємкість продукції вища 
допустимого рівня. Найбільшою статтею витрат серед матеріальних ресурсів є 
нафтопродукти – 2390 тис.грн., насіння та посадковий матеріал – 1763 тис. грн., запасні 
частини, ремонтні та будівельні матеріали – 1455 тис. грн. У 2013 році коефіцієнт 
споживання матеріалів був нарівні 1. Якщо розглянути індивідуальні (часткові) 
показники ефективності використання матеріальних ресурсів у ПрАТ «НВФ Урожай», 
то найбільшу матеріаломісткість мають такі види продукції, яккукурудза 0,7 грн. 
тасоняшник 0,73грн. Оборотність матеріальних запасів була нарівні 4,6 рази у рік та 
термін зберігання матеріальних запасів становив130 днів. 

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів свідчить про їх високу 
частку у собівартості продукції, тому підприємству необхідно застосовувати новітні 
технології щодо системи управління. Інтенсивним методом управління матеріальними 
ресурсами є – логістика. Вона покликана оптимізувати витрати матеріальних ресурсів. 
Економне використання сировини, матеріалів і енергії рівнозначне збільшенню прибутку 
підприємства. 

Впровадження логістичної системи управління матеріальними ресурсами в ПрАТ 
«НВФ Урожай» забезпечуватиме загальну мету підвищення ефективності виробництва і 
якості продукції. Застосування науково-обгрунтованих методів логістики дозволяє 
знизити рівень витрат на 20%, запаси – на 30%. 

Отже, розробка ефективної логістичної системи управління матеріальними 
ресурсами є запорукою успішного функціонування підприємств в умовах економічних 
обмежень. Для її реалізації необхідно впроваджувати систему контролю за 
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використанням запасів у виробничому процесі з метою оптимізації витрат на 
транспортування, зберігання і підготовку до запуску у виробництво. 

 
 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

 
Ю.П. ГАВАЗА, студ. V курсу  
Науковий керівник: к.е.н., ст.викладач НЕЩАДИМ Л.М.  
 
Одним із «секретів фірми» у гарному стратегічному менеджменті є об’єднання 

технологічних і маркетингових «ноу-хау» компанії в центральні переваги, що 
збільшують її конкурентоспроможність. Центральні переваги - це те, що компанія 
виконує особливо добре в порівнянні з конкурентами. Практично існує безліч типів 
центральних переваг: майстерність у виробництві високоякісної продукції, «ноу-хау» у 
створенні і керуванні системою для виконання замовлень покупців акуратно і швидко, 
здатність забезпечити краще після продажне обслуговування. Іноді простіше побудувати 
конкурентну перевагу, коли фірма має центральну перевагу у виконанні діяльності, 
важливої для ринкового успіху, коли конкуруючі компанії не мають переваг, що 
компенсують, і коли для вирівнювання цієї переваги конкурентам потрібно багато часу і 
грошей, Таким чином, центральні переваги є цінними конкурентними активами, 
здатними забезпечити підйом успіху компанії. 

В свою чергу, ринкові можливості - це сприятливі обставини, які підприємство 
може використати для одержанняпереваги. Однак слід зазначити, що можливостями з 
погляду SWOT-аналізу є не всі можливості, які існують на ринку, а тільки ті, які може 
використати наше підприємство. Ринкові загрози - події, настання яких може 
несприятливо вплинути на підприємство. Приклади ринкових загроз: зростання податків, 
вихід на ринок нових конкурентів, зміна смаків покупців тощо. Узагальнюючи попередні 
дані, спробуємо визначити сильні та слабкі сторони на прикладі конкретно взятого 
підприємства – ПАТ «Вітаміни». Спробуємо відобразити сильні та слабкі сторони 
даного підприємства за такими аспектами середовища, якфінанси, маркетинг, 
виробництво, та трудові ресурси ( табл.1). 

Таблиця1 
Сильні та слабкі сторони ПАТ «Вітаміни» 

Аспект 
середовища Сильні сторони Слабкі сторони 

1.Фінанси 

1.Наявність доходів у твердій валюті 
2.Можливості бартеру 
3.Залучення додаткових інвестицій 

1.Використання кредитів 
2.Нерозподілений прибуток 
3.Інфляційне знецінення 
4.Недостатність коштів 

2.Маркетинг 
1.Знання про ринок та потреби покупців 
2.Налагоджені зв’язки з покупцями та 
посередниками 

1.Відсутність маркетингової 
служби 2.Відсутність засобів 
реклами 

3.Виробництво 

1.Наявність сучасної техніки 
2.Використання технологій 
3.Сприйнятливість до розробок 
4.Ефективна система якості 

1. Дефіцит коштів 

4. Трудові 
ресурси 

1.Своєчасний розрахунок по заробітній 
платі 

1.Нестача молодих 
спеціалістів 

 
Сильні та слабкі сторони підприємства, виявлені в процесі аналізу дозволяють 
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скласти перелік погроз і можливостей, що зведені в табл.2. 
Таблиця 2 

Перелік погроз і можливостей ДП " Уманське лісове господарство" 
Погрози Можливості 
1.Соціально-політична нестабільність 1.Розвиток економіки країни 
2.Уповільнені темпи зростання ринку 2.Захоплення нових ринку 
3.Поява нових конкурентів 3.Розширення асортименту  
4.Зміна смаків і вподобань споживачів 4.Можливість покращити знання  
5.Несприятливі зміни на зовнішніх ринках 5.Впровадження нових технологій 
6.Зростаюча вимогливість споживачів 6.Поновлення технічної бази 
7.Інфляція 7.Залучення інвестора 
8.Законодавчі вимоги  

 
Для встановлення зв’язків між сильними й слабкими сторонами підприємства та 

загрозами і можливостями складемо матрицю SWOT (табл.3). Після складання списку 
сильних і слабких сторін потенціалу організації, а також можливостей і погроз із боку 
зовнішнього середовища між ними встановлюють зв’язок. 

Осмислення можливих ситуацій здійснюється за матрицею SWOT-аналізу. 
Матриця SWOT-аналізу будується на двох векторах: стані зовнішнього середовища 
(горизонтальна вісь) і стані внутрішнього середовища (вертикальна вісь). Кожний вектор 
розбивається на два розділи (рівні, стани): можливості й загрози, що виходять від стану 
зовнішнього середовища; сила і слабість потенціалу фірми. На перетинанні 2×2 виходять 
чотири поля (квадранти). Складаються наступні групи ситуацій 

Таблиця 3 
Матриця SWOT 

SWOT-аналіз 

Можливості (O) 
1.Розвиток економіки 
2.Захоплення ринку 
3.Розширення асортименту 
4.Покращення знань 
5.Нові технології 
6.Поновлення бази 
7.Зацікавленість партнерів 
8.Вихід на зовнішній ринок 

Загрози (T) 
1.Політична нестабільність 
2.Темпи зростання ринку 
3.Поява нових конкурентів 
4.Зміна смаків і вподобань  
5.Зміни на ринку 
6.Вимогливість споживачів 
7.Інфляція 
8.Законодавчі вимоги 

Сильні сторони (S) 
1.Повна компетенція 
2.Можливості виробництва 
3.Конкуренція  
4.Налагоджені зв’язки  
5.Система контролю якості 

SO Заходи 
1.Сстратегія підприємства 
2.Розширення асортименту 
3.Високоякісна продукція 
4.Пепутація підприємства 

ST Заходи 
1.Потреби споживачів 
2.Випередити конкурентів і 
стабільно закріпитися на ринку 
3.Завчасно підготуватися до 
несприятливих дій з боку уряду 

Слабкі сторони (W) 
1.Використання 
короткострокових кредитів 
2.Нерозподілений прибуток 
3.Інфляційне знецінення 
4.Недостатність коштів 
5. Відсутність реклами 
6.Дефіцит коштів 

WO Заходи 
1.Організація розробки 
стратегічних напрямків 
діяльності 
2.Залученння спеціалістів 
3.Введення маркетингової 
служби на підприємстві 
4.Використання засобів 
стимулювання збуту 

WT Заходи 
1.Недостатність ресурсів 
2.Покращення темпів зростання 
підприємства 

 
SWOT-аналіз в порівнянні з іншими методами має як переваги, так і недоліки. 

Основною його перевагою є простота і можливість витрачати невеликі кошти на його 
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проведення, а також гнучкість і наявність безлічі варіантів. Також, це систематизація 
знань про внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на процес стратегічного 
планування; можливість визначити конкурентні переваги підприємства та сформувати 
стратегічні пріоритети, періодично проводити діагностику ринку та ресурсів 
підприємства. Недоліками SWOT-аналізу, які потрібно враховувати є: неможливість 
врахування всіх сил і слабкостей, можливостей і загроз; суб'єктивність вибору та 
ранжування факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; погана адаптація до 
середовища, що постійно змінюється. 

Отже, проведення SWOT-аналізу має важливе значення для здійснення 
стратегічного планування, оскільки його методика - ефективний, доступний, дешевий 
засіб оцінки стану проблемної та управлінської ситуації в установі. Він дозволяє 
систематизувати проблемні ситуації; краще розуміти структуру ресурсів, на які слід 
опиратися в удосконаленні діяльності та розвитку компанії на перспективу; відстежувати 
загальний стан зовнішнього бізнес-середовища; виділяти і використовувати нові 
потенційні можливості швидше, ніж конкуренти; вибрати оптимальну дорогу розвитку і 
уникнути небезпек; приймати зважені рішення, що стосуються розвитку бізнесу. 
Правильно і вчасно прийняті стратегічні рішення грають сьогодні ключову роль в 
успішній діяльності організації. Саме вони роблять вирішальний вплив на 
конкурентоспроможність продукції і підприємства в цілому.  
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Ю.Ю. ГАЙДАМАКА, студ. ІV курсу  
Науковий керівник: к. психол. н., доцент ОСАДЧА Л.А. 
 
В сучасному світі роль мотивації в управлінні персоналом відіграє дуже важливу 

роль в розвитку суспільства, оскільки від правильного вибору мотиваторів залежить 
управління організацією в цілому. За допомогою людських ресурсів керівники 
досягають поставлених цілей та завдань, використовуючи працю, інтелект і мотиви 
поведінки інших людей. У зв’язку з цим,  оволодіння основами організації процесу 
управління персоналом набуває особливої актуальності. 

На думку доктора економічних наук Ю.Д. Красовського, існують такі типи 
мотивації персоналу:  

- Прагнення до творчої самореалізації – працівник цінує в роботі можливість 
реалізувати свій потенціал, розкрити себе, отримати задоволення від професійного росту. 
Для таких важливе соціальне визнання їх професійних успіхів. При відсутності визнання 
приходить розчарування.  

- Почуття обов'язку по відношенню до роботи – означає, що працівник віддає 
себе всього, але якщо керівник не цінує його відданості, то може виникнути гірке 
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розчарування.  
- Забезпечення достатку –це праця заради грошей (прагматичний підхід) -  якщо 

недооцінили та недоплатили, працівник може «виступити» на захист своїх прав, а за 
гідну заробітну плату він готовий терпіти часом навіть приниження.  

- Кар'єра – характеризує працю заради кар'єри, а фірма при цьому виступає як 
умова і можливість її побудови. При цьому працівник не дуже чутливий до оцінок 
результатів своє роботи, тому що для нього важливо протриматися в організації будь – 
яким чином для накопичення професійного досвіду.  

Слід відмітити, що перед керівництвом будь якого підприємства  постає 
першочергова проблема вибору методу мотивації персоналу, оскільки від правильності 
обраного шляху мотивування працівників залежить підвищення продуктивності праці та 
прибутковості організації в цілому. 

Існує дві системи мотивації персоналу. Матеріальне стимулювання має два 
основних види, з огляду на предмет потреби. 

1)   Матеріальне грошове стимулювання використовує грошові кошти, як стимул. 
Сюди відносяться оплата за тарифами і окладами, премії, депреміювання, штрафи та ін.  
Предмет потреби – гроші. 

2) Матеріальне негрошове стимулювання. Управляє об’єктом за 
допомогою матеріальних благ, які за будь – яких причин утруднені для придбання за 
гроші (житло, путівки, ін матеріальні блага). Тобто предмет потреби – набір життєво 
важливих для об’єкта матеріальних благ. 

Існують різні форми організації матеріального стимулювання. 
Під формою організації стимулювання розуміється спосіб взаємозв'язку результатів 

діяльності і стимулів. Ці форми можуть бути виділені за різними ознаками, зокрема: 
- за ступенем інформованості об’єкта управління про взаємозв’язок результатів 

діяльності та стимулів розрізняють випереджальну і підкріплювальну форми 
стимулювання; 

- з обліку результату діяльності при визначенні стимулу: колективну та 
індивідуальну; 

- з обліку відхилення результату діяльності від норми: позитивну (оцінюються 
тільки досягнення або перевищення норми) і негативну (оцінюється негативне 
відхилення від норми); 

- з розриву в часі між результатом і отриманням стимулу: безпосередню, поточну 
(стимул відстає від результату до року) і перспективну (стимул вручається межами за 
роки від досягнутого результату); 

- за ступенем і характером конкретності умов отримання стимулу: загальну 
(конкретність в оцінці результатів відсутній), еталонну (стимул вручається за досягнення 
заздалегідь обумовленого результату), змагальну (стимул вручається за зайняте місце). 

Винагорода може бути моральна та матеріальна, форми і розмір її мають 
відповідати затраченим зусиллям. І лише тоді можна говорити про спонукальні мотиви 
до подальшої ефективної роботи працівника. 

Моральні способи мотивації задовольняють психологічні потреби працівників 
через публічне визнання перед керівництвом і колективом особливих результатів, 
навичок, здібностей, знань і зусиль працівника. Для цього використовують: вітання 
керівництва, грамоти, занесення у списки ліпших працівників підприємства та інше. 
Деколи підсилюється вплив мо-ральних стимулів матеріальними: особистою премією, 
оплатою оздоровчих чи туристичних путівок, скеруванням на навчання чи стажування.  

Матеріальне стимулювання праці задовольняє, насамперед, первинні (фізіологічні) 
потреби працівників, а також матеріалізовані психологічні: престижне авто, дорогий 
курорт, концерти відомих артистів та інше. Матеріальне стимулювання має своє 
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відображення у розмірі та складових заробітної плати. 
Дослідження вітчизняних зарубіжних вчених свідчать, що за умови повного 

матеріального достатку лише 20% людей не бажають працювати а ні за яких обставин, 
36% – готові працювати в разі виконання цікавої й змістовної роботи, 21% – щоб 
уникнути самотності й нудьги, 14% – щоб не втратити себе як особистість, 9% - тому що 
робота приносить радість. 

При анкетуванні працівників управлінської сфери виявилось, що лише 12% з них 
основним мотивом діяльності вважають гроші. Водночас майже 38% основним 
мотиваційним елементом вважають славу, 35% – задоволення від змісту роботи, а 
близько 15% владу. 

Залежно від необхідності стимулювання діяльності як такої чи її результату, 
мотивація управлінської праці може виступати у двох формах : поточного стимулювання 
й винагороди за досягнення кінцевого результату роботи. 

Планування кар'єри безпосередньо пов'язане з мотивацією трудової діяльності 
менеджерів. Так, згідно з теорією Маслоу, до первинних потреб людини належать 
потреби безпеки, впевненості, що фізіологічні та інші пріоритетні потреби (у тому числі 
потреби зайнятості, стабільної роботи), будуть задоволені як у поточному періоді, так і в 
майбутньому. Теорія очікувань свідчить, що працівники прагнуть у будь-якій ситуації 
досягти максимуму бажаного. Саме тому, в процесі роботи працівники прагнуть до 
отримання різноманітних винагород і максимального задоволення потреб. До таких 
потреб належать просування по службі та впевненість щодо реальності перспектив 
службового просування. За теорією справедливості, працівники вбачають залежність між 
рівнем ефективності роботи й просуванням по службі, що підвищує їхню трудову 
активність. Водночас, менеджери приділяють підвищену увагу перспективам свого 
професійного зростання й просуванню по службі. 

Однією з потреб кожної людини є потреба у вільному часі й сприятливому режимі 
робочого часу. З урахуванням цього до пріоритетних напрямів посилення мотивації 
трудової діяльності управлінців відносять регулювання робочого часу та заохочення їх 
вільним часом. Світовий і вітчизняний досвід свідчать, що за останні роки в практиці 
роботи підприємств готельно-ресторанного бізнесу запроваджено ряд моделей гнучкої 
організації робочого часу з індивідуалізацією їх застосування та з метою підвищення 
ролі вільного часу. 

Отже, ми прийшли до висновку, що мотивація є ключем до поведінки людини. 
Вмотивована на успіх, людина прагне до нього і, як правило, багато працює для 
досягнення успіху, а для недостатньо мотивованої людини успіх не є таким необхідним, 
тобто у неї низький рівень розвитку мотивації досягнення.  

Мотивовані на невдачу, люди проявляють невпевненість у собі, обтяжене 
виконуваною роботою. Виконання важких завдань, коли недостатньо часу, викликає у 
них дискомфорт.  

 
 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГОВИРОБНИЦТВА ТОВ «НЕСТЕРІВКА» ПРИ 

ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Р.Л. ГЕРАСИМЧУК, студ. ІV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент КЛИМЕНКО Л.В. 
 
Протягом останніх років економіка аграрного сектору України характеризується 

постійним спадом ділової активності товаровиробників, поглибленням економічних 
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диспропорцій, посиленням фінансової і платіжної кризи. Одна з головних причин такого 
стану полягає в тому, що в аграрній політиці України система господарювання, яка 
заснована на соціально зорієнтованих ринкових відносинах, ініціативній, творчій 
діяльності підприємницьких структур ще недостатньо розвинена. Одним із шляхів її 
вирішення є обрання сільськогосподарськими підприємствами нового для сільського 
господарства стратегічного напрямку розвитку – диверсифікації виробництва. Даний 
напрямок не потребує значних капіталовкладень ззовні, зокрема – державних, але 
гарантує отримання власних економічно вигідних  результатів як для приватного сектору 
економіки, так і для суспільства в особі держави. Більш того, диверсифікація аграрного 
виробництва щільно пов'язана з проблемами забезпечення населення робочими місцями, 
ефективного використання фінансових ресурсів, охорони навколишнього середовища, 
що значною мірою залишається предметом теоретичних і методологічних досліджень у 
галузі суспільного виробництва.  

У вітчизняній економічній літературі розвиток підприємництва в аграрній сфері 
економіки на основі диверсифікації досліджується в різних аспектах, що знайшло 
відображення в наукових працях В.Г. Дудінова, М.Й.Маліка, Т.В. Пестрякової, П.Т. 
Саблука, О.М. Оніщенка, А.Б. Чудакова, А.В. Чупіса, В.В. Юрчишина. Питання 
диверсифікації виробництва, особливо у сфері зовнішньоекономічної діяльності, і досі не 
знайшло достатнього висвітлення у вітчизняній економічній літературі. Тому розробка 
принципів та методологічних основ диверсифікації сучасного сільськогосподарського 
виробництва в Україні набуває актуальності як для економічної науки, так і для практики 
господарювання. 

Об'єктом дослідження обрано ТОВ «Нестерівка» Черкаської області, яке 
спеціалізується на вирощуванні та реалізації пшениці, сої, ячменю. Основу виробничого 
потенціалу у 2012 р. займала озима пшениця (34,1%), кукурудза на зерно (23, 2%) та 
соняшник ( 14,2%).  

Для забезпечення можливості залишатися на внутрішньому та зовнішньому ринку 
збуту ТОВ «Нестерівка» повинно обрати стратегію диверсифікації, проведення якої 
полягає у випуску якісно нових товарів, пошуку нових споживачів, перспективних 
каналів збуту та торгівлі, активних методів просування товарів.  

Диверсифікація виробництва в сільському господарстві на відміну від інших 
галузей економіки має свої особливості, які обумовлені особливостями 
агропромислового виробництва. Ці особливості призводять до того, що вплив виробника 
на результати виробництва у сільському господарстві (особливо у землеробстві) є 
обмеженим, що обумовлює нездатність саморегуляції ринкового механізму у сільському 
господарстві, досягнення стабільного рівня цін і доходів, підтримання стабільної 
раціональної структури виробництва. Диверсифікацію аграрного виробництва можна 
розглядати як процес переорієнтації або ведення різнобічної діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 

В сільськогосподарських підприємствах диверсифікація може бути двох видів: 
диверсифікація виробництва і диверсифікація номенклатури та асортименту продукції. 
Під першою розуміють організацію багатогалузевого господарства або отримання 
доходів з декількох джерел. Під диверсифікацією номенклатури та асортименту 
продукції – розширення асортименту товарів, що виробляються в господарстві.  

Диверсифікація виробництва у ТОВ «Нестерівка» може проводитися в наступних 
формах: вертикальна – використання різних засобів збуту, надання різних послуг 
(сервісне обслуговування, ремонт); горизонтальна – одночасний випуск різних видів 
продукції та її оновлення з орієнтацією на різні категорії споживачів. Крім того, слід 
зазначити, що межі диверсифікації змінні: чим більше напрямків діяльності у 
господарстві, тим вище рівень диверсифікації. Процес диверсифікації можна пов'язати як 
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з коригуванням основної діяльності (відносна (вузькоспекторна) диверсифікація), так і з 
суттєвою переорієнтацією його стратегії розвитку (безвідносна (широкоспекторна) 
диверсифікація). 

Стратегія диверсифікації у ТОВ «Нестерівка» передбачає розробку нових видів 
продукції одночасно з освоєнням нових ринків. При цьому товари можуть бути новими 
для всіх підприємств, працюючих на цільовому ринку, або тільки для даного 
підприємства. Така стратегія забезпечує прибуток, стабільність і стійкість підприємства 
у віддаленому майбутньому. Вона є найбільш ризикованою та потребує значних витрат. 
Займатися диверсифікацією підприємства змушує ряд причин, серед яких одними з 
головних є прагнення зменшити або розподілити ризик, а також прагнення піти з ринків, 
що стагнують та отримати фінансові вигоди від роботи в нових областях. Останні два 
чинники – стагнуючий ринок і прагнення освоїти нові області діяльності – є головними 
причинами диверсифікації у ТОВ «Нестерівка». 

Основними факторами, що негативно впливають на розвиток диверсифікації 
виробництва в сільському господарстві, є диспаритет цін на промислову і аграрну 
продукцію, незабезпеченість засобами виробництва по основній діяльності, 
невирішеність фінансово-кредитного забезпечення, нерозвиненість одержаної в спадок 
виробничої та соціальної інфраструктури, необізнаність з механізмами диверсифікації, 
стереотипність мислення багатьох спеціалістів в тому, що диверсифікація призводить до 
деспеціалізації, знижує ефективність інвестицій, веде до розпилення ресурсів, 
виробництва не завжди доброякісної продукції, насаджує неконкурентоспроможне і 
неефективне виробництво. 

З метою підвищення ефективності виробництва керівництву ТОВ «Нестерівка» слід 
звернути увагу на наступні стратегії диверсифікації: 

а) стратегія концентрованої диверсифікації яка базується на пошуку і використанні 
додаткових можливостей виробництва нових продуктів, що укладені в існуючому 
бізнесі; тобто існуюче виробництво залишається в центрі бізнесу, а нове виникає 
виходячи з тих можливостей, що укладені в освоєному ринку, використаній технології 
або ж інших сильних сторонах функціонування фірми; 

б) стратегія горизонтальної диверсифікації припускає пошук можливостей росту на 
існуючому ринку за рахунок нової продукції, що вимагає нової технології, відмінної від 
використаної; за даної стратегії фірма повинна орієнтуватися на виробництво таких 
технологічно не зв’язаних продуктах, які б використовували вже наявні можливості 
фірми; тому що новий продукт має бути орієнтований на споживача основного 
продукту, по своїх якостях він має бути супутнім продуктам, що вже виробляються; 

в) стратегія конгломеративної диверсифікації полягає в тому, що фірма 
розширюється за рахунок виробництва технологічно не пов’язаних товарів, що 
реалізуються на нових ринках; це одна з найскладніших для реалізації стратегій 
розвитку; дуже часто ця стратегія реалізується шляхом придбання підприємств, а не 
створенням нових підприємств для роботи на незнайомому ринку. 

Ефективність стратегії диверсифікації у ТОВ «Нестерівка» визначатиметься не 
тільки співвідношенням прибутку та витрат, але й тим, наскільки ця стратегія відповідає 
потребам стійкого, збалансованого розвитку підприємства в усіх сферах господарювання 
та функціонування; рівнем використання ринкових можливостей; прийнятністю рівня 
ризику, пов’язаного з реалізацією стратегії (щодо ключових ресурсів: персоналу, 
менеджменту, фінансових, матеріальних); відповідністю реальним ресурсним 
можливостям; результативністю, а також і потребами споживачів та застосуванням 
технологій. 

Отже, формування стратегії диверсифікації ТОВ «Нестерівка», поряд з вирішенням 
внутрішньогосподарських проблем шляхом активного використання 
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зовнішньоекономічної діяльності може буди досягнуто за рахунок: формування і 
реалізації державної регіональної програми підтримки технічного і наукомісткого 
експорту; прискорення розвитку системи страхування зовнішньоторговельних операцій; 
організації державної підтримки в просуванні зразків нової продукції на зовнішні ринки, 
зокрема, через надання допомоги в дослідженні ринків збуту; створення сприятливих 
умов для впровадження закордонних технологій; цілеспрямоване формування 
експортно-орієнтованих галузей АПК, здатних забезпечити експорт готової продукції. 
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Динамічний розвиток ринкових процесів в Україні, реформування усього 

комплексу виробничих відносин вимагають створення принципово нової системи 
управління підприємствами. Це пов’язано з тим, що входження України до світового 
економічного простору як рівноправного економічного партнера ставить перед 
вітчизняними промисловими підприємствами проблеми, створені як їх тривалою 
роботою в умовах командно-адміністративної системи, так і необхідністю становлення 
сучасної ринкової економіки та зміною цільової орієнтації підприємств [1].  

Для досягнення стійкої конкурентоспроможності на ринку актуальним є питання 
пошуку інноваційних моделей розвитку й управління підприємством, однією з яких є 
застосування логістичного підходу до управління підприємством. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дослідженням проблем, пов’язаних з 
управлінням логістичною діяльністю підприємств, присвячені праці О. Амоші, М. 
Білопольського, В. Геєця, А. Грандберга, М. Гордона, Б. Данилишина, С. Дорогунцова, 
Л. Зайцевої, А. Кальченко, Є. Крикавського, Р. Ларіної, В. Мамутова, О. Мошенця, М. 
Окландер, В. Смиричинського, Н. Чухрай та інших. Необхідність подальшого 
теоретичного обґрунтування та розроблення практичних рекомендацій щодо 
формування логістичної стратегії управління промисловим підприємством потребує 
подальшого розроблення, що й зумовило тему статті.  

Метою статті  є визначення економічної сутності логістичного управління та 
обґрунтування його основних принципів в умовах сучасної української економіки. 

Управлінню підприємствами на засадах логістичних підходів приділяється поки що 
недостатньо уваги порівняно із розвиненими  країнами. Зарубіжні компанії давно й 
успішно використовують логістичні підходи, тоді як  українські підприємці роблять 
тільки перші кроки в цьому напрямі. 

Труднощі імплементації основних положень логістики  на вітчизняних 
підприємствах полягають, насамперед, у нестабільності економіки України, а 
найважливіші проблеми, пов’язані з ефективним використанням логістики у 
вітчизняному підприємництві, на думку науковців, можна поділити на об’єктивні й 
суб’єктивні. 

Об’єктивними причинами є: недосконалість методологічної бази впровадження 
логістики в реальний сектор економіки України; невизначеність меж використання 
логістики в існуючих господарських системах; нестійке правове поле діяльності 
підприємницьких структур, а також непродумана система оподаткування; відсутність 
необхідної структуризації діяльності господарських систем, яка потрібна для 
впровадження логістики. 

Суб’єктивними причинами є відсутність кваліфікованих фахівців з логістики і 
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потенційне небажання менеджерів змінювати сталі стереотипи роботи на тлі загальної 
низької правової й управлінської культури. Начальники служб постачання, доставки, 
продажів, які звикли виконувати свої традиційні функції, перешкоджають 
упровадженню наскрізної схеми управління матеріальними потоками підприємства, 
оскільки цілі логістики не збігаються з цілями окремих функціональних підрозділів [2]. 

Основні передумови входження економіки України у сферу логістичного 
управління мають свою специфіку, зумовлену як тимчасово діючими факторами, 
пов’язаними з перехідним характером української системи господарювання, так і з більш 
тривалими та постійно діючими факторами, зокрема такими, як розміри і географічне 
розташування країни; види, обсяги, якість і доступність природних ресурсів; наявність 
інтелектуального потенціалу і кваліфікованих трудових ресурсів; розміри, спеціалізація і 
розподіл по території країни виробничих комплексів і центрів; рівень інтеграції  у 
світовий економічний простір [3].  

Незважаючи на багатоаспектність і широту цілей логістичного управління, 
науковці-логісти виділяють спільні цілі, властиві всім учасникам логістичних систем. 
Головними серед них вважаються: удосконалення процесів фізичного переміщення 
ресурсів і готової продукції в усіх структурах, охоплених логістичним  управлінням; 
гармонізація стратегічних, тактичних і оперативних логістичних цілей із загальними 
цілями і стратегіями підприємств або інших учасників логістичного ланцюга;  
спрямування  інтегрованої діяльності учасників логістичного ланцюга на ефективне 
обслуговування клієнта за принципом “висока користь – допустимі витрати” [4].  

Логістичний підхід до управління підприємством націлений на забезпечення 
раціоналізації потокових процесів у рамках керованої системи з позиції єдиного 
матеріалопровідного ланцюга, інтеграція окремих частин якого здійснюється на 
технічному, технологічному, економічному, методологічному рівнях, а мінімізація 
витрат часу і ресурсів досягається шляхом оптимізації наскрізного управління 
матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками. Таким чином, логістичне 
управління полягає в цілеспрямованому впливі на логістичні потоки з метою 
синхронізації їхньої взаємодії і досягнення ефекту синергізму. 

Як головна підсистема загальної системи управління  підприємством логістичне 
управління спрямоване на досягнення стратегічних і  тактичних цілей розвитку 
підприємства. Логістичне управління інвестиційною, інноваційною,  виробничою, 
фінансовою, кадровою та інформаційною сферами діяльності сприяє реалізації  
стратегічних, а всіма потоковими процесами в ланцюзі «закупівля ресурсів – 
транспортування – виробництво – складування – реалізація – сервісне обслуговування 
кінцевих споживачів» – тактичних цілей підприємства.  

Загальною метою логістичного управління є реалізація й узгодження економічних 
інтересів безпосередніх і опосередкованих учасників підприємницьких процесів через 
найефективніше використання ресурсів в існуючих на  даний час умовах 
господарювання. 

Діяльність будь-якого підприємства можна охарактеризувати як процес, що 
постійно повторюється, тому логістичне управління можна розглядати як замкнений 
управлінський цикл, який також постійно повторюється. Як циклічний процес 
логістичне управління розглядають з позицій структурного, процесного та 
функціонального підходів, які тісно пов’язані між собою. 

Діяльність підприємства як логістичної системи, тобто такої, що підлягає 
логістичному управлінню, може бути подана за фазовим поділом трьома блоками: 1) 
логістика постачання, 2) логістика виробництва; 3) логістика збуту [1]. 

Відмінною рисою логістичного управління є системний, цілісний підхід до 
організації та здійснення переміщень матеріалів і готових виробів на всьому шляху від 
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виготовлення до кінцевого споживання. Логістичний підхід надає можливість 
розглядати рух вантажу від постачальника до споживача як систему, що становить 
поєднання взаємодіючих логістичних ланцюгів. 

Характерне для логістичної концепції мислення системними категоріями вимагає 
трактування логістичних завдань як комплексу залежностей, а логістики – як єдиного 
замкненого в собі простору завдань підприємства. У  теорії управління підприємством 
така сфера завдань визначається як важлива функція підприємства, тобто логістика 
трактується як одна з важливих функцій, які реалізуються на підприємстві, серед яких 
можна виділити основні й допоміжні. До допоміжних відносяться:  дослідження і 
розвиток; постачання; виробництво; збут, маркетинг. Основні: персонал; фінанси; 
інформатика; логістика. 

Основними концептуальними положеннями логістичного  підходу до управління 
внутрішньовиробничими потоками промислового підприємства є сучасні тенденції в 
галузі управління потоками сировини та матеріалів, що передбачають перехід до 
гнучких планів виробництва, обміну та споживання. Наявність гнучких планів дозволяє 
уникнути проблем, пов’язаних із використанням традиційних методів управління 
внутрішньовиробничими потоками промислового підприємства. Перш за все стає 
можливим складання більш збалансованих та внутрішньо узгоджених планів управління 
виробничими потоками й виробничо-господарською діяльністю промислового 
підприємства. Крім того, до таких планів значно легше і простіше вносити необхідні 
корективи.  

Найдоцільнішим у сучасних умовах господарювання є логістичний підхід до 
формування стратегії інноваційного розвитку великих багатопрофільних промислових 
підприємств, під яким пропонується розуміти процес побудови механізму, за допомогою 
якого усі можливі стратегії діяльності окремих елементів логістичної системи 
підприємства повинні бути тісно пов’язані між собою та забезпечувати якомога скоріше 
досягнення загальної мети підприємства. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЗЕРНА В ТОВ 
«ЧОРНА КАМ’ЯНКА» МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
К.В. ГОЛУБ, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., старший викладач САКОВСЬКА О.М. 
 
Основною галуззю рослинництва є зернове господарство. Постійне нарощування 

виробництва зерна - важлива умова розвитку народного господарства, зміцнення 
економічної могутності нашої країни, підвищення життєвого рівня народу і його 
продовольчого забезпечення. Від загального обсягу виробництва зерна залежить рівень 
забезпечення населення хлібом і хлібопродуктами, тваринництва - концентрованими 
кормами, різні галузі промисловості - сировиною, а торгівлю - продовольчими товарами. 
Від розвитку зернового господарства залежить розвиток інших галузей сільського 
господарства і найбільше тваринництва. 

Об’єктом дослідження обрано ТОВ «Чорна Кам’янка». ТОВ «Чорна Кам’янка» 
було засновано у 2004 році компанією «НемексПропертізЛімітед», 
(«NemexPropertiesLTD»). Статутний фонд товариства складає 1 000 000 (один мільйон) 
гривень і сформований за рахунок внесків у вигляді майна, обладнання, грошових 
коштів. ТОВ «Чорна Кам’янка»  господарює на території трьох районів: Уманського, 
Тальнівського, Маньківського та охоплює села Вікторівка, Чорна Кам’янка, Старі 
Бабани, Романівка, Мошурів, Іваньки. 

Підприємство безпосередньо виробляє продукцію рослинництва: 
озима пшениця –117932  ц, кукурудза на зерно –94445ц, ячмінь озимий –4756ц, 

соняшник – 22127 ц, соя –26878ц, ріпак озимий – 19763 ц. 
Підприємство прибуткове (рівень рентабельності в 2012 році становив 42%). 
На основі таблиці 1 розглянемо динаміку основних показників розміру ТОВ «Чорна 

Кам’янка». 
Проаналізувавши дані таблиці 1 можна зробити висновок, що валова продукція в 

порівнянних цінах 2010 року в 2012 році зменшилась порівняно з 2010 роком на 
25272,748 тис. грн.. В 2012 році порівняно з 2010 роком збільшилася загальна земельна 
площа на 496 га.  

Таблиця 1 
Динаміка основних показників розміру ТОВ «Чорна Кам’янка» 

Показники 2010р 2011р 2012р В середньому за 3 роки 

1.Вартість валової 
продукції, тис. грн. 39377,317 37147,89 14104,569 30209,925 

у т.ч. рослинництві 39377,317 37147,89 14104,569 30209,925 
2.Вартість основних 
засобів виробництва - 
всього, тис. грн. 

7818 6086 4238 6047,3 

3. Середньорічна 
вартість оборотних 
коштів, тис. грн. 

49837 83782 105981 79866,6 

4.Кількість 
середньорічних 
працівників, чол. 

173 176 155 168 

у т.ч. рослинництві 173 176 155 168 
5. Загальна земельна 
площа, га 8429 8046 8925 8466,6 

в т.ч. сільгоспугідь 8429 8046 8925 8466,6 
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Середньорічна вартість основних засобів виробництва у 2012 році порівняно з 2010 
роком зменшилась на 3580 тис. грн. Чисельність працівників  на протязі трьох років 
зменшилась на 18 чоловік. 

За допомогою таблиці 2 розглянемо рівень інтенсивності та результати 
виробництва. 

Таблиця 2 
Рівень інтенсивності та результати виробництва ТОВ «Чорна Кам’янка» 

показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Основні виробничі фонди у розрахунку 
(грн.):     

На 1 га с/г угідь 9359,35 7756,65 494,45 
На 1 га ріллі 940,117 779,3 494,45 
Виробничі фонди с/г призначення  у 
розрахунку (грн.):    

На 1 га с/г угідь 975,798 1323,515 1153,05 
На 1 га ріллі 980,217 1329,779 1153,05 
Виробничі затрати у розрахунку (грн.)    
На 1 га с/г угідь 2884,21 4305,86 4875,29 
На 1 га ріллі 2897,271 4326,30 4875,29 
Вироблено продукції на 100 га с/г угідь, 
тис. грн.: - - - 

валової 467,103 461,694 158,034 
товарної 665,82 399,045 138,45 

 
Дані таблиці 2 свідчать про зростання інтенсивності виробництва у аналізованому 

господарстві. Зростає виробництво валової та товарної продукції в розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь у 2012 році порівняно з 2010 роком виробництво валової 
продукції зменшилось на 309,069 тис. грн., а товарної  продукції на 527,37 тис. грн. 
Збільшується концентрація основних засобів та обсяг виробничих витрат в розрахунку 
на одиницю площі.  

Здійснені нами дослідження показали, що попри все, наявний виробничий 
потенціал ТОВ «Чорна Кам’янка»  має змогу забезпечити істотне збільшення 
виробництва сільськогосподарської продукції, в тому числі зерна. 

Тому ми запропонували підприємству ряд заходів для удосконалення управління 
виробництвом зерна, а саме: 

1. Посилити контроль за своєчасною і якісною підготовкою ґрунту, запровадити 
поверхневий обробіток в умовах засухи, посилити технологічну дисципліну. 

2. Оптимізувати структуру посівних площ відповідно потреб ринку, в той же час 
запобігати виснаженню ґрунтів надмірним посівом технічних культур (соняшник, соя та 
ін.), вдосконалити систему хімізації ґрунту за рахунок поєднання органічних і 
мінеральних добрив. 

3. Створити досконалу систему економічних відносин між виробниками і 
споживачами продукції, добитись доступу до каналу реалізації - продаж продукції на 
біржах тощо. 

Отже, як з метою забезпечення раціонального використання земель 
сільськогосподарського призначення, так і для збалансованого формування пропозиції 
на ринку зерна та забезпечення продовольчої незалежності держави, використання у 
системі стратегічного управління розвитком сільського господарства управління 
виробництвом є доцільним. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
С.В. ГРУЗДЄВ, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ПЕТРЕНКО Н.О. 
 
В умовах зростаючого дефіциту матеріальних ресурсів практичною проблемою є 

управління ними на підприємствах. Вирішення цієї проблеми вимагає від системи 
управління нових підходів щодо організації внутрішніх потоків інформації про рух 
матеріальних ресурсів, які формуються функцією контролю задля задоволення 
різноманітних потреб користувачів. За таких обставин, необхідна більш оперативна, 
гнучка, пристосована до ринкових умов, надійна система менеджменту, яка б стала 
фундаментом оновленого управління матеріальним забезпеченням.  

Питання удосконалення управління матеріальними ресурсами завжди розглядалися 
багатьма вченими, різноманітним їх аспектам присвячені праці: І.А. Белобжецького, В.В. 
Виноградова, Ю.Т. Воротнікова, І.В. Герасимової, З.В. Гуцайлюка, В.А. Єрофеєвої, Л.В. 
Жилкіної, А.М. Кашаєва, З.В. Кірьянової, Н.О. Русак, І.О. Сингаївського, В.В. Сопка, 
В.Г. Швеця й багатьох інших авторів. Проте, ряд методично-організаційних аспектів 
управління матеріальними ресурсами продовжують залишатися дискусійними й 
потребують подальшого дослідження. 

Узагальнення наукової літератури свідчить, що при визначенні категорії 
«матеріальні ресурси» мають місце різні підходи. На нашу думку, найбільш вдало 
розкриває категорію таке тлумачення: матеріальні ресурси – це складова виробничих 
ресурсів, які беруть участь у господарській діяльності протягом одного виробничого 
циклу, при цьому повністю змінюють свою форму та переносять свою вартість на 
витрати підприємства. 

Матеріальні ресурси в свою чергу поділяються на оборотні і необоротні. До 
оборотних ресурсів входять: незавершене виробництво і напівфабрикати власного 
виготовлення, витрати майбутніх періодів, виробничі запаси, а до необоротних 
відносять: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, 
споруди, передавальні пристрої, робочі, силові машини і обладнання, транспортні засоби 
та інші матеріальні і нематеріальні активи довготривалого використання. 

У загальному русі матеріалів за стадіями виробничого процесу матеріальні ресурси 
слід класифікувати як запаси предметів праці, що вже придбані, але ще не брали участі у 
виробництві продукції. 

Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси», п. 6 
матеріальними ресурсами треба вважати запаси предметів праці, які включають 
сировину, основні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріали, що призначені для 
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва 
та адміністративних потреб і наявність яких є необхідною умовою ритмічної роботи 
підприємства. 

Зрозуміло, що запаси матеріальних ресурсів треба постійно поповнювати. Нині 
підприємство самостійно визначає доцільність створення різних виробничих запасів і, 
оцінюючи структуру попиту і пропозиції щодо окремих груп матеріалів у поточному 
періоді, купує матеріальні ресурси.  

Об’єктом нашого дослідження є процес управління матеріальними ресурсами в 
СВК ім. Богдана Хмельницького Ульяновського району Кіровоградської області. СВК 
ім. Богдана Хмельницького мале за розмірами господарство  Кіровоградської області. 
Виробничий напрямок – зерно-технічний із слаборозвиненим скотарством. В середньому 
за досліджуваний період площа сільськогосподарських угідь становила 1872 га. У 2013 
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році в СВК ім. Богдана Хмельницького працювало 32 особи, у тому числі 27 у 
рослинництві та 5 у тваринництві. Вартість валової продукції була на рівні 9621,2 тис. 
грн. За результатами 2013 року рівень рентабельності господарства дорівнював – 20,8%. 

Вартість основних засобів у 2013 році збільшилась порівняно з 2011 роком на 65 
тис. грн. і становила 5111 тис. грн. Чистий дохід від реалізації продукції в 2013 році зріс 
порівняно з 2011 роком на 53 тис. грн. і дорівнював 5005 тис. грн. Варто відмітити, що 
даний показник чистого доходу за аналізований період має тенденцію до збільшення. 

Характеризуючи ефективність використання матеріальних ресурсів слід відмітити, 
що в структурі витрат  вони займають 69,6 % або 3806,5 тис. грн.  Матеріаловіддача 
становить 1,31 коп., це означає, що на 1 гривню затрачених коштів на сировину, 
матеріали, паливо, електроенергії отримано 1,31 коп. виручки від реалізації. Показники 
фондоозброєності та фондозабезпеченості щорічно збільшуються на 33,5 тис.грн. та на 
0,03 тис. грн. відповідно. У 2013 році становили 159,72  тис. грн. та 2,73 тис. грн. 
відповідно. 

Щороку СВК ім. Богдана Хмельницького здійснює купівлю матеріально-технічних 
ресурсів для виробничих потреб. У 2013 році підприємство закупило: нафтопродукти, 
мінеральні добрива, засоби захисту рослин, сільськогосподарську техніку, та запчастини 
до сільськогосподарської техніки на суму 1934,2 тис.грн., що на 253,7 тис. грн. більше 
ніж у 2011 році. Витрати на матеріально-технічні ресурси в 2013 році збільшилися у 
зв’язку із закупівлею більшої кількості добрив та засобів захисту рослин, а також 
зернової пневматичної сівалки DL KvernelandAccord (4,5 робоча ширина, 36 сошників, 
12,5 см міжряддя, ВВП 540 об/хв., ємкість бункера 1000 л). 

Проаналізувавши матеріально-технічне забезпечення СВК ім. Богдана 
Хмельницького, слід відмітити, що переважна більшість технічних засобів 
експлуатується поза межами амортизаційних термінів. У 2011-2012 рр. за рахунок 
амортизаційних відрахувань проводили лише поточний ремонт техніки. Керівництву 
підприємства необхідно більше уваги приділити оновленню машино-тракторного парку. 
Основними джерелами фінансування якого можуть бути агролізинг та іпотека. Отже, в 
сільськогосподарському підприємстві необхідно впроваджувати гнучку технологію 
раціонального використання матеріальних ресурсів та застосовувати сучасні наукові 
підходи до управління ними.  

 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В СВК ІМ. БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УЛЬЯНОВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 
О.В. ГРУЗДЄВ, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент СВІТОВИЙ О.М. 
 
Оперативне управління виробництвом в СВК ім. Богдана Хмельницького має на 

меті забезпечення чіткого виконання заданого плану випуску продукції за кількістю 
кожної номенклатури і в заданий час на основі раціонального використання виробничих 
ресурсів, а також за допомогою виявлення та мобілізації внутрішніх виробничих 
резервів. 

Можна сказати, що зміст оперативного управління виробництвом в СВК ім. 
Богдана Хмельницького полягає: 

♦ у визначенні місця (дільниця, робоче місце) і часу (квартал, місяць, декада, зміна) 
виготовлення виробів; 
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♦ в обліку фактичного часу виробничого процесу; 
♦ у встановленні відхилень від раніше наміченого плану; 
♦ у регулюванні ходу виробництва для ліквідації наслідків відхилень і забезпеченні 

своєчасного виконання основних завдань оперативного управління. 
Оперативне управління виробництвом продукції являє собою складну 

організаційно-планову систему, до складу якої входять такі підсистеми: функціональна, 
поелементна, організаційна. 

Оперативне планування в СВК ім. Богдана Хмельницького пов'язане з первинним 
обліком виготовлення продукції та рухом виробничого процесу. У процесі виконання 
плану треба постійно здійснювати оперативний облік, контроль і поточне оперативне 
регулювання ходу виробництва. 

Для цього в підприємстві запровадимо диспетчерську службу. 
Диспетчеризація передбачає неперервність нагляду і контролю за ходом 

виробництва на основі точної інформації про фактичне виконання планів-графіків 
змінно-добових завдань і про всі відхилення від плану. 

Оперативність управлінських рішень забезпечує своєчасність передачі початкової 
інформації про хід виробництва, швидке її опрацювання, своєчасне прийняття 
необхідних рішень і вплив на хід виробництва. 

Землі СВК ім. Богдана Хмельницького знаходяться в с. Данилова Балка 
Ульяновського району Кіровоградської області і відносяться до агропромислового 
району правобережного південного Лісостепу. 

Клімат Ульяновського району помірно континентальний. Для нього характерні 
тривале, нежарке літо з достатньою кількістю вологи, порівняно коротка, помірна зима. 

В сільському господарстві головним засобом виробництва, без якого неможливий 
сам процес виробництва продукції рослинництва і тваринництва, є земля. Земельні 
угіддя СВК ім. Богдана Хмельницького є придатними для посіву та вирощування 
зернових, технічних, кормових та овочевих культур, плодоягідних насаджень. 

СВК ім. Богдана Хмельницького створено відповідно Закону України „Про 
підприємства в Україні”, „Про власність”.  

Всі земельні угіддя досліджуваного підприємства є орендованими. Оренда 
земельних та майнових паїв здійснюється у встановленому чинним законодавством 
порядку. Зокрема, при оренді земельної частки між підприємством та власником 
земельного паю укладається договір оренди земельної частки (паю). В даному документі 
визначаються такі питання, як мета використання земельної ділянки, розмір орендної 
плати. термін дії договору, визначаються права та обов’язки сторін. 

Таблиця 1 
Основні показники діяльностіСВК ім. Богдана Хмельницького 

Ульяновського району Кіровоградської області. 

Показник 2011р. 2012р. 2013р. 2013 р. до 
2011р. у % 

Площа с.-г. угідь, га 1934 1868,72 1872 96,79 
в т. ч. рілля 1914 1868,72 1872 97,81 
Середньорічна чисельність працюючих, 
чол. 48 40 32 66,67 

Вартість валової продукції, тис. грн. 5187,4 4479,4 9621,2 185,47 
Вартість товарної продукції, тис. грн. 3585,8 4839,4 4678,4 130,47 
Чистий прибуток, тис. грн. 375,00 913,00 782,00 208,53 
Рівень рентабельності, % 10,6 28,0 20,8 195,98 
 
За користування орендованою земельною ділянкою та майновим паєм 

підприємство сплачує орендодавцю відповідну орендну плату. Протягом останніх років 
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орендна плата в досліджуваному господарстві виплачувалась переважно в натуральній 
формі.  

Проведений аналіз господарськоїдіяльності підприємства показує що в 
підприємства зменшилась площа угідь на 4% та площа ріллі на 3%. Відповідно до цього 
зменшилась чисельність працівників на 34%. Проте зросла вартість валової продукції на 
85,47%. Також зросла вартість товарної продукції на 30,5%. Зріс і чистий прибуток на 
108,5 %. Рівень рентабельності підвищився на 95,98 %. 

Такимчином,проведенідослідженнядаютьпідставустверджуватипро необхідність 
створення ефективного механізму управління виробничими витратами, на основі 
удосконалення оперативного управління виробництвом продукції, що є внутрішнім 
фактором досягнення успіху господарювання в СВК ім. Богдана Хмельницького. 

 
 

ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕРНОВОГО РИНКУ 
УКРАЇНИ 

 
Т.П. ГУТЕНКО, студ. ІV курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент ТИМЧУК С.В.  
 
Експортний потенціал – спроможність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

постійно виявляти та відтворювати свої конкурентні переваги на світовому ринку 
відповідно до умов середовища, що постійно змінюється.   Зерновий експортний 
потенціал є найважливішою складовою частиною експортного потенціалу економіки 
зерносіючих країни. Це пов'язано з тим, що експорт зерна виступає важливим фактором 
забезпечення самофінансування сільгосптоваровиробників, а частка експорту зерна 
визначається ще й специфікою економічного потенціалу країни в цілому, наявності в ній 
запасів мінеральних ресурсів, загальним рівнем економічного розвитку і т.д. 

Одним з пріоритетних завдань формування експортного потенціалу є розробка 
фінансово-економічного механізму інноваційно-інвестиційного розвитку. Для його 
виконання особливої актуальності набуває розроблення заходів спрямованих, з одного 
боку, на формування суто інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України, а з 
другого дієвого фінансово-економічного механізму цієї моделі. 

Результати дослідження даної проблеми оприлюдненні в наукових роботах 
вітчизняних науковців: Вернадський В.І, Саблук П. Т, Яснюк Т.Є., М. Портера, П. 
Самуельсона, М. Сейфуллаєвої, Р. Буттєва, О. Волкодавової, В. Михайловського, В. 
Рогачова, Д. Лук’яненка, А. Поручника, Л. Антонюк, Т. Циганкової, В. Гейця, Б. 
Кваснюка, Т. Скорнякової, М. Якубовського. 

На думку В. Рогачова, експортний потенціал є здатністю національної економіки, її 
секторів, галузей і підприємств виробляти конкурентоспроможності на світовому ринку 
товари та послуги на основі використання наявних порівняльних національних переваг, 
що ґрунтуються на досягненнях НТП [2]. 

Скорнякова Т. визначає експортний потенціал як здатність економічного суб’єкта 
виробляти конкурентоспроможну на світовому ринку продукцію, яка може подолати 
існуючі експортні бар’єри та бути ефективно проданою за кордон [1]. У зв'язку з цим 
можна виділити основні принципи формування та розвитку експортного 
потенціалу зерновиробництво: 

1. Принцип кращого стимулювання експорту пов'язаний з тією особливістю 
зернового ринку, що державі економічно вигідніше, щоб зерновий сектор мав високі 
стимули для саморозвитку, виходу на зовнішній ринок, заробляння валюти і тим самим 
забезпечення високого рівня саморозвитку. 
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 2.  Принцип екологічного балансу при стимулюванні експорту. Мова йде про те, 
що держава повинна мати на увазі, що надмірна інтенсифікація сільськогосподарського 
ринку в цілях зростання експорту здатна порушити екологічне та соціальне рівновагу. 

3. Принцип переваги економічних методів митно-тарифних випливає з 
попереднього і нами вже зазначено, що експортні мита мають значним недоліком 
непередбачуваних наслідків. 

4. Принцип забезпечення рівних умов виходу на зовнішній ринок. Дотримання 
цього принципу важливо з тієї точки зору, що на ринку зерновиробництва, так само як і 
на інших ринках, великі компанії можуть чинити тиск на дрібних виробників. 

5. Принцип жорсткого державного контролю за якістю продукції. Справа в тому, 
що дрібні або недобросовісні експортери, які постачають на світовий ринок зерно 
низької якості, можуть серйозно зіпсувати імідж республіки як експортера зерна і це 
відіб'ється на інших сумлінних експортерах [2]. 

У зв'язку з цим основним елементом, що впливає на формування експортного 
потенціалу, є конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність – здатність певного 
об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах. Тому найбільша увага з 
боку держави повинна приділятися конкурентоспроможності й експорту як основним 
елементам формування і використання експортного потенціалу. 

Чинники, які впливають на конкурентоспроможність національної економіки, 
справляють дію і на формування та розвиток експортного потенціалу. З метою 
характеристики цих чинників слід виокремити внутрішні і зовнішні. Тому до внутрішніх 
чинників слід віднести, передусім, ресурсно-сировинний потенціал, можливості 
промислового виробництва і кадрове забезпечення; науковий та інвестиційно-
інноваційний потенціал, законодавчу і нормативну базу та діяльність державних установ. 
Зовнішні чинники – це чинники ринкової дії – ємність та кон’юнктура ринку і умови 
конкуренції на ньому та інституціональний чинник як система міжнародних інститутів з 
координації світових торговельних потоків. Експортний потенціал зернового ринку є 
здатність аграрного сектора економіки здійснювати щорічні поставки на зовнішній 
ринок зерна відповідної якості з урахуванням кліматичних, природних і інших 
об'єктивних чинників. 

Аналіз формування і розвитку експортного потенціалу показав, що сьогодні в 
реальній економіці складаються два основних напрямки його розвитку: статичний, який 
за своїм характером базується на порівняльних національних перевагах в природно-
ресурсній сфері, та динамічний, що враховує конкурентні переваги, засновані на 
науково-технічних досягненнях та інноваціях на всіх стадіях виробничого циклу - від 
створення товару до просування його до зарубіжного споживача. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Нелеп В. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу 

України / В.Нелеп // Економіка України. - 2011.- №9. - С.54-63. 
2. Експортний потенціал України на ринку зерна в 2013/14 МР оцінюється на рівні 

від 30 млн т до 32 млн т, - ДП «Держзовнішінформ» [Електронний ресурс] 
режим доступу: http://dzi.gov.ua/pres-relizi/eksportniy-potencial-ukrayini-na-rinku-
zerna-v-201314-mr-ocinyuetsya-na-rivni-vid-30-mln-t-do-32-mln-t-dp-
derzhzovnishinform 
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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
ЕКСПОРТУПАТ «УМАНЬФЕРММАШ» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
А.Д. ДЖУГОСТРАНСЬКА, студ. V курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент КЛИМЕНКО Л.В. 
 
Визначення правильного стратегічного курсу є найбільш відповідальною справою 

для підприємства, оскільки формує пріоритети його діяльності на відносно 
довгострокову перспективу. Тому менеджменту компанії вкрай важливо підійти зважено 
до процесу розробки та реалізації стратегії, врахувавши багато внутрішніх і зовнішніх 
чинників. Глибоке розуміння важливості даного процесу дасть можливість своєчасно 
реагувати на зміни в бізнес-середовищі, забезпечувати формування та підтримання 
конкурентних переваг у ринкових умовах, максимально використовувати стратегічний 
потенціал підприємства. У зв’язку з цим, питання оптимізації процесу розробки та 
реалізації конкурентної стратегії підприємства є актуальним. 

Вагомий науковий внесок щодо розробки теоретико-методичних засад формування 
та реалізації стратегії конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку 
висвітлюють у своїх праця такі вчені: А. Сміт [3], М. Портер [2], А. Юданов [5], Й. 
Шумпетер [4], Ф. Хайєк, В. Новиков та інші. 

Стратегія міжнародної конкурентної боротьби – це прагнення країни зайняти 
конкурентну ринкову позицію в галузі.  

За М.Портером, розробка стратегії конкуренції підприємства значною мірою 
визначається чітким розумінням суті бізнесу, його цілей та шляхів їх досягнення [1]. На 
вибір та успішну реалізацію конкурентної стратегії компанії, на думку вченого, 
впливають: 

- характер її активів і досвіду, порівняно з конкурентами; 
- мотиваційні установки і потреби топ-менеджменту та інших працівників, які 

задіяні у процес впровадження обраної стратегії; 
- внутрішні та зовнішні межі стратегії конкуренції, яку компанія може успішно 

взяти на озброєння; соціально-політичні фактори. 
ПАТ «Уманьферммаш» Черкаської області є успішним підприємством 

машинобудівної галузі, яке здійснює свою діяльність на внутрішньому і зовнішніх ринка 
(Росії, Білорусі, Польщі, Молдови, Азербайджану). 

Експортна діяльність є невід’ємною складовою господарської діяльності ПАТ 
«Уманьферммаш» (табл. 1). Зниження частки експорту із 25% у 2010 р. до 14% у 2013 р. 
зумовлена високою конкуренцією між виробниками сільськогосподарської техніки, 
відсутністю інформації про виробника, загальною кризою сільського господарства на 
пострадянському просторі. Варто також зазначити, що на сьогодні зовнішньоторговельні 
операції, які здійснюєПАТ «Уманьферммаш», носять епізодичний характер, оскільки 
підприємство орієнтується не на попит у тих країнах, у які здійснюється експорт, а на 
власні виробничі можливості, без адаптації продукції до вимог споживачів. 

Таблиця 1 
Динаміка та структура товарної продукції ПАТ «Уманьферммаш»* 

Напрям реалізації 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Всього, тис. грн. 94150 122780 112420 130860 
у т. ч. Україна 70480 98170 103260 112200 
Експорт 23670 24617 9160 18660 
Частка експорту у загальній структурі, % 25 20 8 14 

*Джерело: розроблено автором з використанням річних звітів ПАТ «Уманьферммаш» 
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Основними конкурентами підприємства є:  
- українські товаровиробники: ПАТ «Борекс» (м. Городянка), ПАТ «Червона зірка» 

(м. Кіровоград), ПАТ «Одессільмаш», ПАТ «Білоцерківсільмаш»,ПАТ «Київсьмаш», 
ПАТ «Уманьферммаш», ПАТ «Первомайський завод сільгоспмашин»;  

- російські товаровиробники: ПрАТ «Седін-Агро» (м. Краснодар),ПрАТ 
«Бєлагромашсервіс» (м. Бєлгород), ПрАТ «Сибсільмаш»(м. Новосибірськ), ТОВ 
«Сільмаш» (м. Краснодар).  

Продукція ПАТ «Уманьферммаш» не поступається продукції жодного 
вітчизняного конкурента за показниками конкурентоспроможності, особливо у дисковій 
сфері виробництва. Однак потребує врегулювання процес формування цінової політики 
підприємства, тому що висока ціна призводить до втрати реальних та потенційних 
споживачів, що негативно позначається на розширенні ринків збуту продукції 
підприємства та фінансовому положенні підприємства.  

При розробці експортної стратегії формування конкурентних переваг,ПАТ 
«Уманьферммаш» враховує свій експортний потенціал, вибирає ринки, визначає 
стратегічні цілі експорту, виробляє тактику, розподіляє ресурси за формами експортної 
діяльності.  

Таким чином, для того, щоб ПАТ «Уманьферммаш» мало змогу ефективно 
працювати на міжнародному ринку, доцільно розробити комплекс заходів для 
досягнення кожної з визначених цілей досліджуваного підприємства. 

Перш за все, необхідно здійснити посилення маркетингової орієнтації 
підприємства. Доцільним є, створення рекламних каталогів та буклетів українською, 
англійською, російською та німецькою мовами, переклад сайту на відповідні іноземні 
мови, а також участь у міжнародних виставках та салонах. 

По-друге, запровадити у діяльність ПАТ «Уманьферммаш» енергозберігаючих 
технологій. Саме висока залежність від енергоресурсів є на сьогодні однією з основних 
витрат вітчизняного машинобудування, а отже, для збереження конкурентних позицій, 
необхідним є пошук джерел зниження собівартості виробництва. 

Ефективним напрямком розвитку ПАТ «Уманьферммаш» є розроблення нових 
зразків продукції та системи сертифікації, яка дозволить розширювати коло надійних 
партнерів і підвищувати конкурентоздатність продукції.  

Наступним вагомим кроком для досягнення цілей ПАТ «Уманьферммаш» має 
стати підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємства. 
Доцільно щороку обирати декількох працівників для стажування за кордоном або 
підвищення кваліфікації у зарубіжному навчальному закладі. Умовою стажування буде 
підписання цими працівниками договору, що, у випадку їх переходу на іншу роботу 
протягом трьох років вони будуть зобов’язані відшкодувати ПАТ «Уманьферммаш» 
вартість навчання та виплатити визначену суму компенсації. 

Керівництву ПАТ «Уманьферммаш» доцільно розробити та впровадити гнучку 
систему знижок та кредитування для оптових покупців, систематично проводити оцінку 
ефективності діяльності організації та проведення сезонних розпродажів. 

Отже, процес формування конкурентної стратегії підприємства на зовнішньому 
ринку повинен характеризуватися комплексністю та завершеністю. Саме тому доцільно 
розглянути основні етапи розробки та реалізації конкурентної стратегії ПАТ 
«Уманьферммаш» на зовнішньому ринку. В даному випадку доцільно розглянути три 
основних параметри: провести оцінку зовнішнього середовища підприємства; 
проаналізувати сильні і слабкі сторони підприємства; враховувати інтереси та 
очікування всіх зацікавлених осіб (акціонерів, менеджерів, працівників, покупців) при 
розробці цілей підприємства. 

Проведення заходів у межах міжнародної конкурентної стратегії ПАТ 
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«Уманьферммаш» має здійснюватися у два етапи, при чому на першому мають бути 
здійсненні менш витратні заходи, пов’язані з реалізацією стратегії поступового 
проникнення на міжнародні ринки, а на другому, до якого доцільно переходити лише у 
випадку ефективного перебігу першого, необхідно здійснити оновлення виробничого 
процесу на підприємстві у контексті зниження його енергозатратності та підвищення 
рівня інноваційності. 
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Рівень розвитку лісозаготівлі є одним з показників промислового розвитку країни. 

Для укріплення позицій українських лісозаготівельних підприємств на зовнішніх ринках 
збуту необхідно забезпечити експортну орієнтацію. У свою чергу, орієнтація на 
зарубіжні ринки має бути визначена маркетинговою стратегією підприємства. 

Дослідженню питань зовнішньої торгівлі на ринку лісопродукції присвячено праці 
вітчизняних вчених, таких як Гунчак Н.В., Дишко І.Ю., Карпук А., Овчарук В.В., 
Стегній О. та інших,де здійснено розгляд питань конкурентоспроможності лісової 
продукції на зовнішніх ринках та аналіз поточних тенденцій експортно-імпортної 
діяльності. Проте подальший розвиток ринку лісопродукції України на світовій арені 
потребує докладного вивчення тенденцій у всіх сегментах. Тому дослідження 
особливостей стратегічного маркетингу підприємств на зовнішніх ринках є актуальним 
як з практичної, так і наукової точки зору.  

ДП " Уманське лісове господарство"виконує всі роботи по веденню лісового 
господарства і лісоексплуатації, починаючи зі збору лісового насіння, вирощування 
посадкового матеріалу, посадки лісу, закінчують вирубкою лісу проміжного та 
головного користування, переробкою деревини.  

Загалом зовнішньоекономічна діяльність ДП «Уманське лісове господарство» 
здійснюється у формі експортупродукції. Так, питома вага експорту в структурі 
зовнішньоекономічних операцій становить 97%. Підприємство експортує на зовнішній 
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ринок лісопродукцію в обробленому та необробленому виді, зокрема: дрова, заготовки 
пиляні, фансировину, паркетні заготовки, будівельний ліс. Лісове господарство на 
зовнішньому ринку співпрацює з такими країнами: Болгарія, Туреччина, Латвія, Польща, 
Данія, Німеччина, Білорусь та Молдова [3]. 

У 2012 році обсяг експортної продукції становить 9505,3 тис. грн., що на 873,3 тис. 
грн. більший, ніж в попередньому році. Виручка від реалізації продукції має тенденцію 
до збільшення протягом трьох останніх років, що свідчить про позитивне 
функціонування підприємства. Чистий прибуток досліджуваного підприємства у 2012 
році становить 698 тис. грн.., що значно перевищує попередні роки.  

Аналіз структури продажу підприємства показує, що найбільшу питому вагу, яка 
постійно зростає, займає лісопродукція. Пріоритетність даного напряму пояснюється 
високою прибутковістю і відносно невеликими поточними витратами (обсяг реалізації в 
2011 р. складав 27904 тис. грн.., а у 2012р. – 30959 тис. грн.). 

Маркетингова діяльність єоб'єктивною необхідністю орієнтації науково-технічної, 
виробничої і збутової діяльності підприємства на врахування ринкового попиту, потреб 
і вимогспоживачів. 

Стратегія маркетингу – це комплекс базових рішень, спрямованих на досягнення 
генеральної мети фірми та оцінку ринкової ситуації (дослідження та прогнозування 
кон'юнктури товарного ринку, вивчення товарів, покупців, конкурентів та ін.) і власних 
можливостей, а також інших факторів та сил навколишнього середовища маркетингу 
[1].  

Основне призначення маркетингової стратегії полягає в тому, щоб узгодити 
маркетингові цілі фірми з її можливостями, вимогами споживачів, використати слабкі 
позиції конкурентів та свої конкурентні переваги. Маркетингова стратегія 
підпорядкована корпоративній стратегії діяльності фірми. Її вибір залежить від багатьох 
зовнішніх та внутрішніх факторів, найбільш важливими серед яких є вибір країни і 
ринку для постачання продукції, визначення ринкової концепції товару, визначення 
ризиків при виході на ринок, визначення маркетингової стратегії підприємства, оцінка 
можливостей реалізації даної стратегії. При визначенні найбільш типових форм 
реалізації стратегії ураховуються фактори, що характеризують стан галузі та умови 
конкуренції в ній, та фактори, що характеризують конкурентні можливості фірми, її 
ринкову позицію і потенціал [1]. 

На рис. 1 наведеносхему діючої маркетингової стратегії на ДП«Уманське лісове 
господарство». 

Вибір зовнішньоекономічної маркетингової стратегії ДП «Уманське лісове 
господарство» здійснюється в декілька етапів. Перш за все виявляються глобальні 
конкурентні переваги підприємства, що допомагають керівництву виділити ті напрямки, 
в яких підприємство може досягти успіху; а потім оцінюються можливості та загрози 
потенційних ринків, що допомагають визначити фактори, які є необхідними для успіху 
на зарубіжному ринку. Для оцінки можливостей успішного виходу компанії на ринок 
порівнюються дані аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища і на їх основі 
проводиться порівняння характеристик даного підприємства з характеристиками 
конкурентів, а також з очікуваннями споживачів та партнерів [2].  

Далі розробляється базова маркетингова стратегія – довгостроковий план 
підприємства, що повинна регулярно корегуватися та уточнюватися в залежності від 
змін, що відбуваються на ринку, та результатів діяльності підприємства.  

ДП «Уманське лісове господарство» виробляє всі свої товари належного рівня 
якості, пропонуючи їх на експорт у модифікованому або в не модифікованому вигляді. 
Перевага даної стратегії полягає в тому, що вона вимагає мінімальних змін в товарному 
асортимент фірми, його структури, капітальних витрат та програми діяльності.  
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Напрямки зовнішньоекономічної маркетингової стратегії  
ДП «Уманське лісове господарство» 

Організація реклами та 
стимулювання збуту 
продукції (розробка 
заходів, які забезпечують 
участьу виставках та 
ярмарках; організація 
зовнішньої та внутрішньої 
реклами; організація 
виготовлення рекламної 
продукції. 

Проведення 
стратегічних 
маркетингових 
досліджень. 

Складання та 
оформлення звітів за 
результатами 
маркетингових 
досліджень 

Аналіз та дослідження 
зразків продукції 
конкурента та 
інформування служб, 
розробка рекомендацій 
щодо покращення 
якості деревини та 
виробів з неї . 

Визначення вимог 
споживача на 
основі проведення 
аналізу контрактів, 
потреб ринку та 
попиту. 

Підготовка 
маркетингових 
документів та участь в 
розробці перспективних 
планів технічного 
розвитку підприємства 

Визначення ринкового 
попиту та сфер реалізації 
продукції (потрібної 
якості, кількості, вартості) 
та послуг. 

 
Рис. 1. Cхема зовнішньоекономічної маркетингової стратегії на 

ДП«Уманське лісове господарство» 
 
Для ДП «Уманське лісове господарство» найдоцільнішим стратегічним рішенням 

для розширення та поліпшення діяльності є вихід підприємства на нові ринки країн 
колишнього СНД. Таке рішення пояснюється найменшими розбіжностями та 
протистояннями кроc-культурних параметрів країн - суб’єктів ЗЕД. ДП «Уманське 
лісове господарство» вже має досвід діяльності на даному ринку.  

Отже, для подальшого розвитку зовнішньоекономічної діяльності ДП «Уманське 
лісове господарство» необхідно розширювати асортимент експортної продукції, 
збільшуючи її частку, налагоджувати партнерські відносини з втраченими клієнтами та 
застосовувати повний набір інструментів глобального маркетингу.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇТОВ 
«АГРОФІРМА «НАДІЯ» ГОЛОВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 
І.В. ЗОЗУЛЯ, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ГОМЕНЮК М.О. 
 
В умовах трансформації економіки менеджмент як виробничий ресурс аграрних 

підприємств набуває особливого значення. При цьому принципово змінюється 
управління аграрним підприємством. Поряд з трьома іншими виробничими ресурсами – 
землею, працею і капіталом – менеджмент стає ключовим елементом економічної 
системи підприємства. Понад те, наявні проблеми в менеджменті перетворюють цей 
елемент на обмежувальний чинник системи, тобто такий, що стримує її розвиток. 
Питанню вивчення значення управління в аграрних формуваннях присвятили свої праці 
такі вітчизняні вчені, як С. Дем’яненко, Й. Завадський, В. Нємцов, І. Степаненко, П. 
Саблук та ін. 

Удосконалення управління сільськогосподарським виробництвом є важливим 
резервом підвищення його ефективності. Необхідність удосконалення управління 
обумовлена також кількісними і якісними змінами, що відбуваються в умовах 
господарської діяльності господарств, в умовах ринкової економіки.  

Метою написання статті є оцінка та аналіз управління виробництвом продукції у 
ТОВ«Агрофірма «Надія» Голованівського району Кіровоградської області.  

Загальна земельна площа господарства становить 879 га, в т.ч. 838 га ріллі. 
В структурі товарної продукції ТОВ«Агрофірма «Надія» найбільшу питому вагу 

займає рослинництво (98%), а саме соняшник (38%) та кукурудза на зерно (25%). 
Суттєву питому вагу займає озима пшениця – 22%.Галузь тваринництва (свинарство) 
займає незначну питому вагу – 1,3%.Отже, ТОВ«Агрофірма «Надія» має зерново-
технічний напрямок спеціалізації. 

Обсяг виробництва валової продукції в 2013 роцізбільшився на 223,5тис. грн. в 
порівнянні з 2011 роком. В 2011 – 2013 роках господарство було прибутковим. Сума 
прибутку в 2013 році склала 491 тис. грн. Відповідно, господарство було рентабельним, 
хоч рівень рентабельності зменшився в 2013 році в порівнянні з 2011 на 3 п.п. і становив 
24,2%. Найбільшу питому вагу в структурі посівних площ господарства займали зернові 
культури – 75% або 576 га, в тому числі озима пшениця 203 га (26,5%), кукурудза на 
зерно –162 га (21%). Серед технічних культур найбільшу площу за аналізований 
періодзаймав соняшник – 158 га (20,6% загальної площі). В середньому за три 
аналізовані роки урожайність озимої пшениці склала42,2 ц/га, ярого ячменю – 30,2 ц/га, 
кукурудзи на зерно – 44,6 ц/га.  

Собівартість зернових культур у ТОВ«Агрофірма «Надія» останніми роками 
збільшується. Так, собівартість 1ц озимої пшениці в 2013 році становила 63,5 грн., що на 
29,1% більше рівня 2011 року. Підвищення собівартості в 2013 році у порівнянні з 2011 
роком прослідковується також і по іншим культурам: гречка (на 140,0%),ячмінь озимий 
(на 72,0%), ячмінь ярий (на 31,6%), соняшник (12,0%). Таке підвищення спричинене 
підвищенням вартості паливо-мастильних матеріалів, міндобрив та засобів захисту 
сільськогосподарських культур. Виробництво зернових культур у господарстві в 2013 
році було рентабельним. Так, рівень рентабельності зернових склав 55,0%, що на 65% 
вище рівня 2011 року. Найбільшою мірою зросла рентабельність ярого ячменю, 
соняшнику та сої (більше, ніж вдвічі). 

Апарат управління ТОВ«Агрофірма «Надія» складають висококваліфіковані 
фахівці з вищою освітою і стажем роботи більше 10 років, отже, воно має всі підстави 
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для здійснення управління кваліфіковано, результативно та ефективно. Очолює 
господарство директор Топольник Володимир Іванович. Для аналізу економічної 
ефективності системи управління у ТОВ«Агрофірма «Надія», оцінимо ефективність 
управління виробництвом за методикою І.Ф. Піскуненка, визначивши показники 
результативності управлінської праці і проаналізувавши їх у динаміці. Так, вихід валової 
продукції на 1 управлінського працівника в 2013 році збільшився у порівнянні з 2011 на 
65,8 тис. грн. (або на 25%), а прибуток на 1 управлінського працівника збільшився на 16 
тис. грн. Вихід валової продукції в розрахунку на 1 грн. затрат на управління в 2013 році 
збільшився у порівнянні з 2011 роком на 7,4 грн., а вихід прибутку на 1 грн. затрат на 
управління – на 1,8грн. Показник питомої ваги управлінського персоналу в загальній 
кількості працівників за досліджуваний період має тенденцію до збільшення (з 19,6% в 
2011 році до 22% в 2013). Це сталося тому, що відбулося скорочення кількості 
працівників на 3 особи, а кількість управлінського персоналу залишилася незмінною на 
рівні 7 осіб. Питома вага фонду оплати праці управлінського персоналу в загальному 
фонді оплати праці на підприємстві по рокам зменшилася на 11,5 п.п., що спричинено 
підвищенням заробітної плати не управлінцям. 

Отже, можна зробити висновок, що ефективність системи управління у 
ТОВ«Агрофірма «Надія» в 2013році підвищилася у порівнянні з 2011, але керівництву та 
працівникам апарату управління підприємства необхідносистематично аналізувати 
діяльність кожного спеціаліста, визначати проблеми та окреслювати шляхи їх 
вирішення, адже висока ефективність організації досягається завдяки ефективній системі 
управління, націленій на раціональне використання усіх організаційних ресурсів і їх 
постійне вдосконалення через відповідні організаційні зміни. Для ефективної та 
результативної організації управлінської праці керівництву ТОВ«Агрофірма «Надія» 
слід дотримуватися таких правил: 

1. Організовувати досягнення результату, а не виконання завдань. 
 2. Удосконалювати процес повинні тi, хто створює результати процесу. 
3. Поєднувати рівнобіжні види діяльності. 
4. Приймати рішення в процесі poботи i вводити контроль у сам процес. 
 
 
ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ДП ДГ «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ» 

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
О.В. КАСЯНЧУК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.с.-г.н., професор РОЄНКО А.В. 
 
Однією з головних проблем, що постають перед сільськогосподарськими 

підприємствами, є проблема низького рівня оплати праці. Через це остання не повною 
мірою виконує свою відтворювальну, стимулюючу, регулюючу та соціальну функції. 
Тому головним завданням для власників і менеджерів сільськогосподарських 
підприємств є пошук шляхів вирішення даної проблеми.  

На формування фонду оплати праці впливає ряд чинників. До них, зокрема, 
відносяться: 

− політика держави, яка встановлює мінімальні гарантії в оплаті праці, умови 
оподаткування та розмір нарахувань на фонд заробітної плати.Через це фонд оплати 
праці не може бути меншим, ніжсума розмірів мінімальної заробітної плати різних 
професійно-кваліфікаційних груп працівників підприємства; 

−  фінансові можливості підприємства; 
− бажання і готовність власника забезпечувати справедливий розподіл 
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новоствореної вартості; 
− стан соціально-трудових відносин між роботодавцем та колективом найманих 

працівників, інтереси яких представляє профспілковий комітет підприємства. 
Серед факторів, які впливають на рівень індивідуальної заробітної плати 

працівників, можна назвати складність роботи та її відповідальність, умови виконання 
роботи, напруженість, якої робота вимагає від працівника,професія та кваліфікаційний 
рівень працівника, індивідуальна продуктивність та якість праці тощо. На диференціацію 
заробітків може істотно впливати і система оплати праці. 

В практичній діяльності сільськогосподарських підприємств названі вище фактори 
впливу на формування як фонду оплати праці підприємства, так і розмірів 
індивідуальних заробітків працівників спрацьовують по-різному. Багато що тут залежить 
не лише від власника, а й від активності профспілки у відстоюванні інтересів 
працівників, від дотримання вимог чинного законодавства та інших нормативно-
правових актів з питань оплати праці. 

Метою наших досліджень було дати оцінку ступеню впливу окремих факторів на 
формування розміру фонду оплати праці конкретного підприємства. 

Об’єктом дослідження було обране державне підприємство дослідне господарство 
«Шевченківське» Тетіївського району Київської області. 

ДП ДГ «Шевченківське» спеціалізується на виробництві зерна в галузі 
рослинництва та виробництві молока в галузі тваринництва. Охарактеризувати розмір 
підприємства можна за допомогою системи показників, які склалися в період з 2009 р. по 
2013 р. Так, обсяг товарної продукції у 2013 р. становив 29295 тис. грн., що на 7211 тис. 
грн. більше ніж у 2009 р. Обсяг валової продукції мав тенденцію до збільшення від 
29732,3 тис. грн. у 2009 р. до 38499 тис. грн. у 2013 р. Площа сільськогосподарських 
угідь за досліджуваний період суттєво не змінилась і становила у 2013 р. 3653 га. Лише у 
2011 р. та 2012 р. її збільшували на 397 га. Середньорічна чисельність працівників 
коливалась в межах від 235 чол. у 2009 р. та 245 чол.у 2013 р. Збільшення земельної 
площі у 2011 р. та 2012 р. обумовило збільшення кількості працюючих у ці ж роки 
відповідно до 258 та 257 чоловік. Поголів’я ВРХ коливалось від 1681 гол. у 2009 р. до 
1584 гол. у 2013 р. Поголів’я свиней мало тенденцію до зменшення і в 2013 р. становило 
587 гол. Вартість основних виробничих фондів протягом 2009-2013 рр. суттєво не 
змінювалась і становила у 2013 р. 14800 тис. грн., що свідчить про деякий застій у 
розвитку матеріально-технічної бази. Про проблеми розвитку останньої у ці роки 
свідчать низькі показники прибутковості господарства, що вказує на не досить 
ефективне використання основних виробничих ресурсів. Так, чистий прибуток у цей 
період коливався в межах 83-750 тис. грн., а рівень рентабельності – в межах 0,5-2,99%. 
Цей фактор, безумовно, негативно вплинув на можливості збільшення основних 
виробничих фондів.  

Виходячи з наведених вище даних, можна зробити висновок, що досліджуване 
господарство є середнімза розмірами підприємницьким формуванням і достатньо 
забезпечене основними виробничими ресурсами. 

На результати виробництва і його ефективність великий вплив справляє рівень 
оплати праці працівників. Розмір коштів, які виділяються в досліджуваному господарстві 
на оплату праці, істотно залежить від характеру розподілу новоствореної вартості. Про 
ситуацію, яка склалась з розподілом валового доходу в ДП ДГ «Шевченківське» свідчать 
дані наведені в таблиці 1. 

Судячи із питомої ваги фонду оплати праці і розміру чистого прибутку в валовому 
доході, його розподіл у господарстві в 2009-2013 рр. здійснювався на користь фонду 
оплати праці. Як розмір чистого прибутку, так і фонд оплати праці із року в рік 
збільшувались. Проте, якщо фонд оплати праці з 2009 р. по 2013 р. зріс у 1,93 рази, то 
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сума чистого прибутку за цей час збільшилась аж у 9,04 рази. Тобто, суть змін, які 
відбувались в господарстві при розподілі валового доходу, полягала у пріоритетному при 
формуванні фонду оплати праці, але при поступовому зменшенні його частки, і 
одночасному збільшенні частки чистого прибутку. Такий розподіл дозволяв поступово 
збільшувати величину фонду оплати праці і нарахувань на нього та прискорити 
зростаннячистого прибутку, який необхідний підприємству для росту основних фондів 
та задоволення інших потреб господарства. 

Таблиця 1 
Співвідношення розмірів чистого прибутку та фонду оплати праці в ДП ДГ 

«Шевченківське» Тетіївського району Київської області 
Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Фонд оплати праці, тис. грн. 3591,00 3679,00 4293,00 6499,00 6944,00 
Нарахування на оплату праці, тис. грн. 1065,00 1339,00 1597,00 2417,00 3264,00 
Чистий прибуток, тис. грн. 83,00 232,00 388,00 643,00 750,00 
Валовий доход, тис. грн. 4739,00 5250,00 6278,00 9559,00 10958,00 
Частка фонду оплати праці у валовому 
доході, % 75,78 70,08 68,38 67,99 63,37 
Частка чистого прибутку у валовому 
доході, % 1,75 4,42 6,18 6,73 6,84 

 
Зростання фонду оплати праці в останні роки дозволило помітно підвищити рівень 

середньомісячної заробітної плати (табл. 2). Слід відмітити, що в досліджуваний період 
середньомісячна заробітна плата в господарстві завжди була вищою, ніж розмір 
мінімальної оплати праці. Уже в 2009 р. вона перевищувала мінімальну заробітну плату 
на 40,6%. Але в наступні два роки темпи росту середньомісячної заробітної плати були 
нижчими, ніж темпи росту мінімальної заробітної плати, про що свідчать як базисні, так і 
ланцюгові індекси цих показників. А вже починаючи із 2012 р. темпи росту 
середньомісячної заробітної плати істотно перевищували темпи росту мінімальної 
зарплати. 

Таблиця 2 
Співвідношення розмірів мінімальної і середньомісячної заробітної плати та 

продуктивності праці у ДП ДГ «Шевченківське» Тетіївського району Київської області 
Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1046,00 1042,00 1246,00 1900,00 2030,00 
Базисні індекси заробітної плати 1,00 0,996 1,191 1,816 1,941 
Ланцюгові індекси заробітної плати 1,00 0,996 1,196 1,525 1,068 
Мінімальна заробітна плата, грн. 744,00 922,00 1004,00 1134,00 1218,00 
Базисні індекси заробітної плати 1,00 1,239 1,349 1,524 1,637 
Ланцюгові індекси заробітної плати 1,00 1,239 1,089 1,129 1,074 
Продуктивність праці, тис. грн. 126,52 120,17 131,89 133,59 157,14 
Базисні індекси продуктивності праці 1,00 0,950 1,042 1,056 1,242 
Ланцюгові індекси продуктивності праці 1,00 0,950 1,098 1,013 1,176 

 
Що ж стосується темпів росту оплати праці у порівнянні з темпами росту 

продуктивності праці у господарстві, то в усі роки досліджуваного періоду мало місце 
перевищення темпів росту оплати праці над темпами росту продуктивності праці. Це 
негативне з точки зору економічної теорії явище виправдовується об’єктивною 
необхідністю істотного підвищення рівня оплати сільськогосподарської праці. 

З метою посилення матеріального стимулювання працівників і підвищення 
ефективності господарської діяльності в ДП ДГ «Шевченківське», ми пропонуємо: 
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− зберегти існуючий порядок розподілу новоствореної вартості в господарстві та 
тенденції у співвідношенні темпів росту фонду оплати праці і чистого прибутку; 

− за рахунок зростання прибутку удосконалити матеріально-технічне забезпечення 
виробництва продукції з метою підвищення темпів росту продуктивності праці; 

− за рахунок 10% чистого прибутку створити в господарстві фонд матеріального 
стимулювання; 

− для збільшення фінансових можливостей підприємства посилити контроль за 
використанням виробничих ресурсів з метою більш раціонального їх використання, 
розробити і запровадити систему преміювання працівників за економію прямих витрат. 

 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «УМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО» 
 
С.В. КИРИЛЮК, студ. V курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент АЛЬОШКІНА Л.П. 
 
На сьогоднішній день головною умовою проведення зовнішньоекономічної 

операції є її ефективність. В сучасних умовах поняття ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності має комплексний і багатоаспектний характер. Воно 
може виражатись за допомогою різноманітних економічних показників, більшість яких 
демонструє переваги розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. При цьому варто 
враховувати те, що зовнішньоекономічні зв'язки сприяють забезпеченню оптимальних 
розмірів виробництва окремих видів товарів, упровадженню світових досягнень в 
області науки техніки, отриманню необхідної сировини і матеріалів, розширенню 
номенклатури продукції, яка реалізується на внутрішніх ринках тощо. Все це визначає 
необхідність ретельного узгодження відповідних видів діяльності, забезпечення єдності 
критеріїв параметрів, які використовуються відповідно із реальними потребами 
народного господарства. 

Питання оцінки економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства висвітлені в роботах зарубіжних та вітчизняних науковців. Проблемами 
ефективності зовнішньоекономічної діяльності займаються такі вчені: Миролюбова Т.В., 
Яковлєв А.І., Дем’яненко А.Г. та інші[1]. 

Основною метою статті є наукове обґрунтування основних положень та визначення 
економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві ДП 
«Уманське лісове господарство». 

Під ефективністю зовнішньоекономічної діяльності в узагальненому вигляді 
розуміють співвідношення сукупності затрат і доходів від цієї діяльності. Для 
досягнення найбільшого економічного ефекту від зовнішньоекономічної діяльності слід 
розвивати виробництво експортної продукції, яка дозволяє одержати найбільшу валютну 
виручку на одиницю затрат, та імпортувати ті товари, власне виробництво яких 
викликало б найбільші затрати на одиницю вкладених валютних коштів. Аналіз 
економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності проводять для того, щоб 
обгрунтувати пропозиції про продаж товарів, оцінити структуру, що склалася, напрямки 
зовнішньоторгового обороту підприємства. 

Особливе значення має оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства в сучасних умовах, коли господарська самостійність і незалежність 
неминуче мають привести до підвищення відповідальності й обґрунтованості прийнятих 
управлінських рішень. 
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Економічне обґрунтування прийнятих рішень щодо керування 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств виробляється шляхом розрахунку різних 
показників економічної ефективності. 

Всю систему показників економічної ефективності ЗЕД можна поділити на дві 
групи: 

1. Показники ефекту - абсолютні величини, що виражаються у відповідних 
грошових одиницях як різниця між результатами і витратами. 

2. Показники ефективності, обумовлені співвідношенням результатів до витрат, як 
правило, відносні й виражаються у відносних одиницях: %, грн/грн, дол./дол., частках 
одиниці та ін [2]. 

У ДП «Уманське лісове господарство», як виробника експортної продукції 
(товарів), яка безпосередньо орієнтована на зовнішній ринок, показники ефективності 
ЗЕД розраховують на основі таких даних: 

- затрати на виробництво експортної продукції; 
- вартість експортної продукції у відпускних (внутрішніх) цінах; 
- вартість експортної продукції у зовнішньоторгових цінах або валютна виручка від 

продажу продукції на зовнішньому ринку; 
Також для визначення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

у ДП «Уманське лісове господарство» аналізують наступні складові [4]. 
1. Оцінка рівня і якості виконання підприємством зобов’язань по контрактах з 

іноземними партнерами, дослідження ефективності, переваг і недоліків укладання 
контрактів і договорів; 

2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності 
продукції і ринку збуту в зовнішньоекономічній діяльності; 

3. Аналіз динаміки (розвитку) зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 
4. Вивчення раціональності використання ресурсів з метою усунення небажаних 

відхилень від намічених завдань; 
5. Аналітична оцінка виконання угод і виробничо-фінансових результатів 

зовнішньоекономічної діяльності. Виявлення чинників, які позитивно чи негативно 
вплинули на кінцеві показники роботи підприємства; 

6. Оцінка результатів господарської діяльності за попередні та поточний роки; 
7. Аналіз фінансового стану підприємства. 
Незаперечним залишається той факт, що найважливішим джерелом отримання 

прибутку даного підприємства залишаються експортні операції, котрі є складовою 
зовнішньої торгівлі. Досвід та набуті знання створюють сприятливі умови для 
максимально ефективних експортних операцій. Але питання розвитку деревообробної 
галузі в Україні в умовах жорсткої конкуренції вимагає сучасних підходів, використання 
новітніх технологій та конкретно визначених перспектив. Процес високої ефективністі у 
сфері ДП «Уманське лісове господарство» потребує постійного проведення та 
удосконалення ряду необхідних робіт, які спрямовані на покращення результатів 
виробництва. З цією ж метою у лісогосподарській діяльності використовують 
лісоексплуатацію, тобто так зване «пожинання» створених природою лісових ресурсів, 
яке доповнює стандартне проведення рубок проміжного користування [3]. 

Отже, для визначення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства, потрібно проаналізувати ряд складових які на неї впливають. До них 
потрібно віднести конкурентоспроможність підприємства, його динаміку за останні 
роки, ефективність використання ресурсів та інше. Не менш важливим елементом є 
використання новітніх технологій на підприємстві. Адже завдяки цьому зменшується 
затрати на виробництво експортної продукції, а, отже, прибуток від її реалізації буде 
збільшуватись. Завдяки використанню комплексу запропонованих заходів, підприємство 
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зможе збільшити економічну ефективність зовнішньоекономічної діяльності. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТОМ ПРОДУКЦІЇ 

ЛІСОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ 
 
А.В. КЛИМЧУК, студ. V курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент КЛИМЕНКО Л.В. 
 
Сучасні тенденції зміни міжнародного економічного середовища, які 

характеризуються глобалізацією, лібералізацією й високим рівнем конкуренції 
визначають складність процесів, що відбуваються в лісовому комплексі, зумовлюючи 
необхідність проведення наукових досліджень, спрямованих на вивчення розвитку галузі 
під впливом вказаних чинників. У цьому контексті особливого значення набувають 
дослідження регулювання системи експорту лісопродукції з точки зору забезпечення 
економічних інтересів держави, еколого-економічної збалансованості та підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних лісових підприємств на зовнішніх ринках.  

Проблема регулювання системи експорту лісопродукції займає провідне місце в 
роботах Т.Алексєєвої, С. Арутюнян, І. Бураковського, В. Волощенко, В. Геєця, 
Н.Георгіаді, Н. Горін, О. Гребельника, М. Каленського, та інших учених.  

Незважаючи на наявність численних досліджень проблем управління системою 
експорту лісовими ресурсами, окремі аспекти зовнішньої торгівлі лісопродукцією 
розроблені неповною мірою, зокрема, недостатньо уваги приділено економічним 
інструментам збалансованого виробництва та експорту лісопродукції, факторам впливу 
на її експорт з України. Крім того, формування державної політики щодо виробництва та 
експорту лісопродукції залишає чимало дискусійних питань й загострює протиріччя між 
державними, приватними та суспільними інтересами. Виходячи з особливостей цього 
сегмента ринку, виникла об’єктивна необхідність проведення наукового дослідження 
щодо економічного регулювання системи експорту лісопродукції України та впливу на 
нього за допомогою економічних інструментів зовнішньої політики.  

Основним законом про ліси і ведення лісового господарства в нашій країні є 
Лісовий кодекс України, аналізуючи його, було визначено, що виконання державного 
контролю дублюється, що знижує рівень управління лісовим фондом. В свою чергу, 
система реалізації усієї необробленої деревини, яку заготовляють державні підприємства 
регулюється Положенням «Про організацію та проведення аукціонів з продажу 
необробленої деревини». Дане Положення підтверджує, що реалізації на аукціонах не 
підлягає деревина, яка за технічними характеристиками віднесена до дров паливних, а 
також деревина, що використовується для будівництва і ремонту та деревина, 
використання якої здійснюється відповідно до колективного договору [1]. 

Загалом, управління системою експорту лісопродукції в нашій країні знаходиться 
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на мінімальному рівні і навіть не досягає нетарифних інструментів, що застосовуються в 
багатьох країнах світу, що розвиваються. Зокрема, такі країни як Індонезія, Камерун 
використовують експортні податки; Бразилія, Філіппіни, Таїланд – заборони експорту 
круглого лісу; Камерун, Габон та Малайзія користуються квотами на експорт колод.  

Відповідно до чинного законодавства України, експортери лісопродукції не 
сплачують мита, митних зборів та податків. Проте, в нашій країні діє заборона на 
експортування лісо- і пиломатеріалів, що вироблені з цінних порід деревини. Також, при 
реалізації лісопродукції за межі митного кордону України є проходження екологічного і 
радіологічного контролю та отримання сертифікату походження, фітосанітарного 
сертифіката [2]. 

Серед економічних процесів управління системою експорту відносять 
спеціалізацію, кооперування, комбінування виробництва, маркетингову діяльність, 
менеджмент, фінансово-кредитні інструменти, податки, регулювання цін і тарифів, 
дотації, пільги, а також амортизаційну та бюджетну політику.  

В цілому, механізм управління системою експорту, зокрема і лісопродукції 
залежить від сукупності форм, методів та інструментів, що стимулюють, координують та 
регламентують діяльність господарських суб’єктів.  

Основні складові механізму удосконалення регулювання системою експорту 
лісопродукції згруповано в шість основних методів: митно-тарифні; еколого-економічні; 
бюджетно-податкові; інфраструктурні; інформаційно-маркетингові; промислової 
політики. Удосконалення еколого-економічних інструментів набуває вагомого значення, 
адже вони не аби яким чином впливають на розвиток виробництва та систему реалізації 
лісопродукції [3]. 

Вітчизняна галузь потребує удосконалення процедури сертифікації лісів, 
екомаркування, екобудівництва, збільшення штрафних санкцій за порушення лісового та 
екологічного законодавства, а також поліпшення системи управління відходами.  

Отже, з огляду на те, що Україна входить до десятка країн світу за експортом 
лісопродукції нелегального походження саме до країн Європейського Союзу, важливого 
значення набуває посилення ролі перелічених інструментів в нашій країні, які на даний 
момент використовуються неповністю. Використання таких методів сприятиме 
зменшенню нелегального обігу деревини та сталому використанню лісових ресурсів, 
прозорості виробництва та найголовніше сприятиме покращенню управління системою 
експорту лісопродукції. 
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ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ВИД ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В 
МАЛОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ УКРАЇНИ 

 
А.В. КЛИМЧУК, студ. V курсу  
Науковий керівник: к. е. н., доцент НОВАК І.М. 
 
Сучасна тенденція розвитку діяльності підприємства така – немає інновацій – немає 

доходів. Як з’ясували економісти, обмежений доступ до позикового фінансування 
знижує можливості компаній здійснювати інновації.  

Метою інноваційної реформи є активізація інноваційних процесів, повноцінне 
використання потенціалу науки в процесі технологічної модернізації економіки.  

Індикаторами досягнення мети в період 2010–2014 років визначено збільшення 
частки інноваційно активних промислових підприємств з 10,7 до 25 %, підвищення 
наукоємності ВВП з 0,95 до 1,5 % [4]. 

За під індексом «Інновації» у 2011–2012 рр. Україна посідає лише 74 місце серед 
142 країн. У списку найбільш інноваційних країн планети, який був оприлюднений на 
початку 2013 року агентством Bloomberg, Україна увійшла до 50 кращих країн і посіла 
42 місце. При цьому агентство Bloomberg розглянуло показники понад 200 країн і 
суверенних регіонів, щоб визначити їхній інноваційний фактор. Остаточний список було 
скорочено до 96, з якого вибрано 50 [5]. 

Проте, варто зауважити, що Україна, на сучасному етапі, ще далека від реалізації 
амбітних планів бути рівною серед інноваційно розвинених країн. 

Тому малі підприємництва шукають все нові і нові види інноваційного бізнесу. 
Одним із них, на сьогодні, є венчурний бізнес. 

Дослідження наукових праць, присвячених інвестуванню та технологіям 
венчурного менеджменту, зокрема авторів: А. М. Поручника, Л. Л. Антонюка [1] К. 
Кемпбелл [1], Е. М. Рогової, А. Е. Ткаченко, Э.А. Фиякселя [3], Гулькина П. Г. [2] та ін., 
свідчить про те, що венчурне підприємництво виконує функцію прискорювача 
інноваційного розвитку й спроможне не лише підняти економіку країни на вищий 
рівень, а й забезпечити прорив вітчизняних технологій на світові ринки. 

Кошти приватних інвесторів, інвестиційні інститути, пенсійні фонди, страхові 
компанії, різні урядові агентства і міжнародні організації – це традиційні джерела 
формування інвестиційних фондів у більшості країн світу. Проте,наслідком 
особливостей законодавчого регулювання і укоріненими у фінансовій сфері нормами є 
структура джерел венчурного капіталу, що відрізняється сильною специфікою країн. 

За даними досліджень, проведених Державним комітетом статистики України, із 
майже десяти тисяч опитаних, 85% керівників підприємств відповіли, що не проводять 
інноваційні процеси на підприємстві у зв’язку з відсутністю відповідних фінансових 
можливостей, а також називали інші причини, такі як великі фінансові витрати – 40,3%, 
високі кредитні ставки – 38,7%, відсутність коштів замовника – 39,8% [4, с. 133]. 

Малі інноваційні підприємства є ефективною формою реалізації інноваційних 
проектів. Залежно від характеру поєднання науки і виробництва можна виділити малі 
інноваційні підприємства наукового (розроблення нових виробів і технологій), 
виробничого (освоєння нових виробів і технологій) і мішаного (науково-виробничого) 
профілю [2, с. 243]. 

Перевагами малих інноваційних підприємств є скорочення інноваційного циклу 
діяльності, гнучкість та оперативність у процесі прийняття рішення, високий ступінь 
інноваційності та конкурентоспроможності продукції, вмотивованість виконавця та 
інвестора. 

Венчурне фінансування є одним із доступних джерел фінансування для 
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інноваційної діяльності. Саме такий тип інвестування для малих інноваційних 
підприємств є більш зручним та фінансово-вигідним. 

Для практичного втілення венчурного інвестування українського бізнесу з 
урахуванням сучасного стану фінансування інноваційної діяльності в Україні необхідна 
термінова розробка концепції розвитку цільового венчурного фінансування, 
врегулювання відносин в сфері венчурної діяльності, прийняття закону про венчурну 
діяльність. Також, виходячи із досить нового характеру ринку бізнесу, підприємства-
об’єкти такого інноваційного середовища повинні мати можливість отримувати 
інформацію про суб’єкти венчурного середовища, та функції які можуть виконувати 
венчурні фонди та фірми.  

Вимагає уваги та вдосконалення нормативно-правове регулювання діяльності 
венчурних фондів та венчурного фінансування інноваційних підприємств зокрема.  

Загалом, венчурне підприємництво в Україні перебуває на початковій стадії 
розвитку, але в той же час воно має перспективу росту, щоб зіграти роль каталізатора 
подальшого розвитку інноваційного бізнесу. Для цього потрібно активізувати розвиток 
фондового ринку, оскільки його капіталізація в Україні досить незначна, ухвалити на 
законодавчому рівні Закон про венчурні компанії, а також підвищити кваліфікацію 
фахівців в інноваційній сфері, які б змогли забезпечити ефективне управління 
венчурного бізнесу. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КАНАЛІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Д.С. КЛОЧКО, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., викладач КОВАЛЕНКО Л.Г. 
 
Сільськогосподарська продукція із сфери виробництва до споживача доходить за 

безпосередньою участю каналів маркетингу. Маркетингові канали утворюють суб’єкти 
ринку, які називаються посередниками і які приймають участь в процесі переміщення 
створеного продукту з місця його виробництва до місця його переробки і продажу. 

Аналіз останніх досліджень. У розробку теоретичних і практичних аспектів 
проблеми формування та розвитку маркетингових каналів руху сільськогосподарської 
продукції значний внесок зробили Андрійчук В.Г., Коваленко Ю.С., Месель-Веселяк 
В.Я.,  Саблук П.Т., Топіха І.Н., Царенко О.М., Шпичак О.М. та інші.   

Результати досліджень. У сільському господарстві існує багато способів 
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постачання продуктів покупцям або багато можливих каналів маркетингу. 
Саме з’ясування видів маркетингових каналів в сільському господарстві і 

покладено в основу написання даної публікації. 
Маркетинговий канал – це набір підприємств, фірм, які співпрацюють між собою в 

процесі переміщення продукції сільського господарства з місця її виробництва до місця 
кінцевого споживання. 

Можна виділити два основних типи каналів: канал без посередників та канал з 
посередниками. Якщо виробник сільськогосподарської продукції не використовує 
жодної посередницької ланки, то ми маємо справу з каналом без посередників. В такому 
випадку виробник продукції сам за власні кошти реалізує всі види виробленої продукції. 
Тут існує зв'язок між виробником та кінцевим споживачем, тобто виробник сам реалізує 
свій товар. 

Канали з посередниками можна поділити на короткі і довгі. Короткий канал 
маркетингу – це коли кількість посередницьких ланок, які знаходяться між виробником 
продукції і кінцевим споживачем є невелика. В такому каналі маркетингу діють один-два 
посередники або одна-дві ланки маркетингового каналу. Схематично такий канал можна 
представити: виробник – закупівельне підприємство – роздрібна торгівля – кінцевий 
споживач. Цей вид каналу використовується для продажу продукції особистих 
підсобних господарств. 

 Довгий канал – це коли сільськогосподарська продукція проходить через велику 
кількість посередників, а саме маркетингових ланок. Такий канал схематично можна 
зобразити так: виробник – закупівельне підприємство –  підприємство з переробки 
сільськогосподарської продукції – гуртова торгівля -  роздрібна торгівля – кінцевий 
споживач. Цей тип маркетингового каналу може мати кілька варіантів, тобто може 
включати додаткову ланку, або одна з його ланок може бути відсутня. За іншим 
критерієм канали класифікуються в залежності від кількості фірм-посередників на 
кожній ланці. З точки зору цього критерію можна виділити вузький і широкий 
маркетингові канали. Вузький маркетинговий канал – це такий канал, при якому на 
кожній ланці присутня мала кількість посередників, тобто один виробник, два оптових 
продавці та кілька роздрібних. У сільськогосподарському виробництві такий канал 
практично не існує. Важливу роль відіграє маркетинговий канал в рослинництві. 
Вирощування зернових культур є без перебільшення одним з найважливіших напрямів 
виробництва продукції рослинництва, а зерно – найважливішим елементом 
сільськогосподарського виробництва. Зернові доходять до кінцевих споживачів у вигляді 
продуктів харчування, таких як хліб, борошно, макарони, печиво, крупи тощо. З цього 
погляду маркетинговий канал можна поділити на два етапи: зернові маркетингові 
канали, маркетингові канали переробних підприємств зернової галузі. 

В перших трьох ланках маркетингового каналу (рис. 1), а саме виробника 
сільськогосподарської продукції, підприємства закупівлі зернової продукції, 
підприємства переробки зернових, спостерігаємо зменшення кількості фірм –
посередників, які реалізують продукцію маркетингу. Перша ланка «виробництво» 
представлена найбільшою кількістю учасників. Значно менша є кількість закупівельних 
підприємств, які закуповують зерно від виробника. Аналізуючи характеристику цих 
ланок маркетингового каналу виділяємо ще меншу кількість підприємств, які 
займаються зберіганням та переробкою зернових. 

Частка маркетингового каналу, яка займає перші три ланки називається стадією 
концентрації, яка складається з виробництва сільськогосподарської продукції і 
подальшої її реалізації переробним підприємствам, а саме пекарням, кондитерським 
тощо. Після переробки зерна продукція в більшості випадків попадає до роздрібної 
торгівлі. 
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Рис. 1 Канали маркетингу в зерновому секторі 
 
Канал зернової переробки називається стадією розподілу сконцентрованої 

пропозиції ринку. Виробник для продажі зерна може використовувати кілька 
маркетингових каналів, наведені маркетингові канали є скороченими. Поєднання 
виробників зерна із сферою зерново борошномельної переробки є коротким 
маркетинговим каналом і найбільш поширеним в зерновій ланці. Він може мати кілька 
варіантів залежно від типу і форми власності підприємств, використаних транспортних 
засобів. Цей тип каналу може бути ефективно використаний для великих 
сільськогосподарських підприємств. 

Не дуже короткий маркетинговий канал, який може бути використаний для менш 
індивідуальних господарств, виглядає так: сільськогосподарське виробництво – пункти 
закупівлі – приватна переробка (власні млини, виробництво кормів). При ринковій 
економіці значення цього типу каналу зменшується. Головною причиною є криза 
економіки та організації, яка охопила діяльність накопичення сільськогосподарської 
продукції та її збуту. 

Наступний маркетинговий канал виглядає так: сільськогосподарське виробництво – 
спілки, приватні фірми, фізичні особи – власна переробка або подальший продаж. Це є 
радикально новий канал, який має великі перспективи розвитку в міру зміцнення 
ринкової економіки.  

Також існує ще інший вид каналу в зерновому напрямку, який придатний тільки 
для великих господарств, котрі виставляють на продаж якісне зерно великими партіями. 
Схематично його можна зобразити так: сільськогосподарське виробництво 
(рослинництво) – товарна біржа (м'ясо-зернова), торгівля – переробні підприємства, 
експортери та інші покупці. 

Найкоротшим маркетинговим каналом є такий, який функціонує між виробником 
та кінцевим споживачем без участі посередників, а саме: сільськогосподарське 
виробництво – сусідські позики, базари, ярмарки – кінцевий споживач. В цьому випадку 
кількість торговельного обороту важка для визначення. 

Висновки. При організації і функціонуванні ринку сільськогосподарської продукції 
належить передбачати динамічний розвиток інфраструктури зернового ринку, а саме 
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елеватори, склади, товарні біржі тощо. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ У СФГ 

«КОНДОР» УЛЬЯНОВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
З.С. КЛЮЙКО, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ГОМЕНЮК М.О. 
 
В умовах ринкових відносин потрібно забезпечити високу ефективність діяльності 

трудових колективів, зацікавленість кожного працівника у досягненні найвищих 
результатів господарювання. Методи управління – це способи впливу на окремих 
працівників та виробничі колективи в цілому, необхідні для досягнення визначених 
менеджментом цілей. 

За допомогою методів управління керуюча система встановлює правила дій та 
поведінки, що є обов’язковими для всіх керованих об’єктів, які безпосередньо 
підпорядковуються цій системі, узгоджує, об’єднує, координує і регулює їх діяльність у 
часі та просторі, забезпечує безперервний та ритмічний розвиток у певному напрямку, 
виходячи із поставлених задач та цілей підприємства. Їх застосування повинно 
стимулювати підвищеннярентабельності, самоокупності, господарської самостійності, 
моральної та матеріальної зацікавленості, конкурентоздатності продукції, зниження 
собівартості тощо. 

З метою дослідження застосування методів управління в сільськогосподарських 
підприємствах, обрано СФГ «Кондор» Ульяновського району Кіровоградської області.  

Територія господарства розташована в межах лісостепової зони. Земельні ресурси 
складаються з орендованих (4415 га) та власних (50 га). Кількість працюючих – 30 осіб. 
СФГ «Кондор» має технічно - зерновий напрям виробництва з незначним розвитком 
свинарства. 

Аналізуючи дані підприємства, можна відмітити, що за період 2011 – 2013рр. 
збільшилось виробництво валової продукції і в 2013 році її вартість становила 7394 тис. 
грн. Зміни відбулися за рахунок таких факторів якзбільшення площі посівів окремих 
культур, збільшення середньорічної вартості основних і оборотних фондів, збільшення 
поголів’я тварин, використання новішого обладнання. 

Чистий прибуток господарства в 2013 році становив 3140тис. грн., рівень 
рентабельності – 40,8%. 

В СФГ «Кондор»значна увага приділяється економічним методам управління. 
Економічні методи управління реалізують матеріальні інтереси участі людини у 
виробничих процесах шляхом використання товарно-грошових відносин. Економічні 
методивиступають також як премії і доплати, що виплачуються в кінці року кожному 
працівнику окремо за вклад в розвиток господарства. Розмір премії визначається в 
залежності від вкладеної праці працівника, а також від обсягу прибутку за звітний рік. 
Фонд оплати праці на 2013 рік складав 450,6 тис. грн., що є меншим ніж попередні роки, 
за рахунок зменшення кількості працівників. Проте, рівень середньомісячної заробітної 
плати, навпаки, зріс в 2013 році в порівнянні з 2011 роком на 25% і становив 1102 грн. 
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Керівництво СФГ «Кондор» широко використовують адміністративні та соціально-
психологічні методи управління. Адміністративні методи становлять систему прямого 
адміністративного впливу на підлеглих, що здійснюється окремим керівником для 
досягнення своїх повноважень та поставлених цілей. Соціально-психологічні методи 
управління направлені на формування і використання певних психологічних 
властивостей особистості, цілеспрямоване використання психічних процесів, управління 
психічним станом людей, доцільне використання емоційної енергії працівників, 
формування соціально-політичних і загальнокультурних інтересів і потреб, моральне 
стимулювання на інші. 

Вдосконалення застосування економічних методів в управлінні СФГ «Кондор» 
направлене на здійснення матеріального стимулювання працівників. 

Для удосконалення системи матеріального стимулювання в СФГ нами 
пропонується використовувати метод дискретного стимулювання. Він полягає в тому, 
що керівництво платить не єдину премію за єдиний масив роботи «в цілому», а розділяє 
виконувану роботу на трудові функції і оплачує кожну функцію окремо. Чи не оплачує – 
якщо вона в даний момент невиконана. Зовнішньо, по грошам, це аналогічно штрафу, 
але внутрішньо, по психологічному змісту, зовсім інше. Наприклад, можна застосувати 
схему, по якій половина зарплати виплачується завжди (оклад), а інші 50% поділяються 
на декілька функцій.  

Ефективність системи менеджменту СФГ «Кондор» у значній мірі залежить від 
наявного соціально-психологічного мікроклімату у виробничих підрозділах. Необхідно 
прийняти до уваги і соціометричний статус колективу, тобто моральні нормативи, якості, 
яким віддають перевагу співробітники. У СФГ «Кондор» для ефективного управління 
необхідно використовувати метод переконання як метод впливу на наявні у працівника 
стимули з використанням логічних та психологічних прийомів з метою перетворення 
завдання у свідомий обов'язок, внутрішню потребу працівника виконувати доручення. 
Для успішного адміністрування необхідна чітка трудова дисципліна і висока 
відповідальність працівників за своєчасне та якісне виконання завдання. 

У СФГ «Кондор» для ефективного управління необхідно використовувати метод 
переконання як метод впливу на наявні у працівника стимули з використанням логічних 
та психологічних прийомів з метою перетворення завдання у свідомий обов'язок, 
внутрішню потребу працівника виконувати доручення. 

 
 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ «АГРО-
АСТРА» НЕМИРІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
В.С. КОРЕЦЬКА, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ВЕРНЮК Н.О. 
 
Сучасні ринкові умови господарювання, які характеризуються невизначеністю, 

динамічністю, ризикованістю, підвищенням інтенсивності  конкурентної боротьби 
обумовлюють зміщення акцентів уваги на персонал підприємства, що є стратегічним 
ресурсом і вимагає пошуку нових механізмів управління ним для забезпечення 
результативності діяльності підприємства у довгостроковій перспективі.  Аспекти 
визначення цінності персоналу та його ролі в реалізації стратегії підприємства 
досліджуються в роботах таких вчених, як Л.В. Балабанової, І. О. Галиці, О.А. 
Грішнової, Д.Є. Козенкова, І.Л. Петрова, К. М. Соломенко. 

Головною метою системи управління персоналом є забезпечення підприємства 
кадрами, організація їх ефективного використання, професійного та соціального 



 211 

розвитку, а також досягнення раціонального рівня мобільності персоналу. 
Формування сучасної ефективної системи управління персоналом потребує не 

лише підвищення ефективності та продуктивності його праці, але й переорієнтації  на 
кожного конкретного працівника з метою підвищення його трудової мотивації та 
задоволення потреб через систему матеріальних стимулів. 

Об'єктом дослідження обрано ТОВ «Агро-Астра», яке розміщене у селі 
КіровоНемирівського району Вінницької області і було створене згідно рішення 
засновників 1 серпня 2005 року.  

Виробничий напрям підприємства – зерново-технічний з розвинутим молочно-
м’ясним скотарством. Крім того, до основних видів діяльності підприємства належать 
надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту, розведення ВРХ, розведення 
свиней. 

ТОВ «Агро-Астра» на належному рівні забезпечене ресурсами для ведення 
сільськогосподарського виробництва. Так, загальна площа сільськогосподарських угідь 
складає 2151,1 га, з них 2080,6 га – рілля. Середньооблікова чисельність працівників 
становить 108 осіб, з них: зайняті у рослинництві – 91 особа, у тваринництві – 17 осіб. 
Середньорічна вартість основних засобів становить 2712 тис. грн. Вартість валової 
продукції у 2013 році складала 12957,21 тис. грн., прибуток – 3183 тис. грн., а рівень 
рентабельності – 29,11%. 

ТОВ «Агро-Астра» має лінійно-функціональну структуру управління. Його очолює 
генеральний директор Букальцев Євген Вікторович, який здійснює керівництво 
поточною діяльністю підприємства і лінійну дію на керівників функціональних 
підрозділів, які, у свою чергу, надають функціональне сприяння працівникам нижчих 
рівнів ієрархії. 

Аналізуючи структуру персоналу ТОВ «Агро-Астра», можна зробити висновок, що 
основну частку займає персонал основної діяльності (80,6%), питома вага управлінських 
працівників у загальній чисельності працюючих становить 19,4%. У структурі кадрів 
переважають спеціалісти, кваліфікація персоналу  відповідає займаним посадам. На 
підприємстві працює 69,4% працівників з вищою освітою, 26,9% – з середньою 
спеціальною та 3,7% – з середньою. Проте в подальшому потрібно підвищувати рівень 
освіти працівників.  

Ефективність використання персоналу у ТОВ «Агро-Астра» характеризують 
показники продуктивності праці. Виробництво валової продукції  на одного працівника 
протягом 2011-2013 років в аналізованому підприємстві зменшилось  з 221,04 тис. грн. 
до 199,97 тис грн., що відбулось як за рахунок  збільшення обсягів валового виробництва 
продукції, так і збільшення чисельності працівників, що свідчить про зниження 
продуктивності праці. Тому в подальшому важливий вплив на продуктивність праці 
повинні мати методи мотивації та оцінки персоналу на підприємстві. 

До недоліків системи управління персоналом на підприємстві слід віднести і високу 
плинність кадрів, яка у 2013 році порівняно з 2011 роком збільшилась на 37,3%. 
Причинами такої ситуації є те, що велика кількість працівників звільняється з 
підприємства через непривабливість праці, низький рівень заробітної плати, відсутність 
дієвих стимулів, малоефективний мотиваційний механізм, відсутність соціального 
захисту. Отже, для зменшення руху кадрів на підприємстві персонал потрібно 
зацікавити, мотивуючи їх діяльність. 

Система мотивації у ТОВ «Агро-Астра», на нашу думку, має ґрунтуватися на пев-
них вимогах, а саме: 

- надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадового просування 
за критерієм результативності праці; 

- узгодження рівня оплати праці з її результатами та визнання особистого 
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внеску в загальний успіх; 
- створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки праці та добробуту 

всіх працівників; 
- забезпечення можливостей для зростання професійної майстерності, реалізації 

здібностей працівників, тобто створення програм навчання, підвищення кваліфікації та 
перекваліфікації; 

- підтримування в колективі атмосфери довіри, заінтересованості в реалізації 
загальної мети, можливості двосторонньої комунікації між керівниками та 
працівниками. 

Як показують результати досліджень на підприємстві не ведеться робота з таких 
питань, як прогнозування і планування чисельності персоналу, його навчання, 
формування і підготовка кадрового резерву. Також відсутня комплексна система методів 
управління персоналом.  

Тому для вирішення даної проблеми слід регулювати кадровий потенціал 
підприємства, удосконалювати форми управління персоналом, розробити комплекс 
заходів, які спрямовані насамперед на зниження плинності кадрів і підвищення 
продуктивності праці.   

Тому, на наш погляд, до основних шляхів підвищення ефективності роботи з 
персоналом у ТОВ «Агро-Астра» належать: 

- здійснення кадрового планування та підготовка кадрів; 
- вдосконалення системи стимулювання і мотивації праці; 
- забезпечення навчання працівників; 
- чітке формування вимог та обов’язків працівників шляхом розробки 

посадових інструкцій для всіх категорій працюючих; 
- забезпечення об'єктивності відбору кандидатів на основі обліку професійно-

кваліфікаційних вимог до конкретних посад; 
- створення необхідних умов професійного зростання, зокрема кваліфікації 

працівників та їх перепідготовку; 
В цілому, побудова ефективної системи управління персоналом, вдалий вибір 

концепції, методів та стилю управління, забезпеченість підприємства трудовими 
ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці сприяють 
збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанню устаткування, 
обладнання, машин, механізмів, зниженню собівартості тапроектується на результат 
діяльності підприємства та отримання ним прибутків. 

 
 

СТРЕС У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
В.С. КОРЕЦЬКА, студ. ІV курсу  
Науковий керівник: к. психол. н., доцент ОСАДЧА Л.А. 
 
З 90-х років XX століття стрес на роботі став однією з актуальних психологічних 

проблем, пов'язаних із фізичним та психічним здоров'ям професіоналів, їх професійним 
благополуччям. Це стосується пошуку способів зниження негативних наслідків 
професійного стресу, пошуку детермінант, знання яких дозволило б передбачати, 
прогнозувати та управляти ймовірністю виникнення негативного професійного стресу, 
його проявів. 

В сучасному виробництві часто виникають ситуації, коли працівник, зустрічаючись 
з якоюсь складністю не може повноцінно реалізувати накопичену енергію, викликану 
адаптаційними процесами, фізіологічними механізмами стресу і тоді ця енергія може 
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руйнувати саму людину в умовах кар'єрної конкуренції, спілкування з керівництвом, 
тощо. 

Професійний стрес – це складна галузь дослідження стресових станів, як 
і психологічний стрес, який співвідноситься з негативними та позитивними емоціями і 
почуттями та створюється факторами, які носять характер загрози або перешкод. 

Г.С. Нікіфоров вказує, що для деяких професій фактор стресу є супроводжуючим. 
В напрямку професійного здоров'я спеціаліста вивчають професійний стрес Б.В. 
Овчинніков та А.І. Колчев, розглядаючи його як наслідок неперервної і тривалої дії 
специфічних стресорів, що викликають перевтомлення, професійні захворювання.  

Н.В. Самоукіна визначає професійний стрес як напружений стан працівника, який 
виникає під впливом емоційно негативних і екстремальних факторів при виконанні 
професійної діяльності, підкреслюючи його негативний прояв, як дистрес. М. 
Борневассер виділяє 6 джерел стресу при неспівпаданні вимог і можливостей: фізичні; 
соціальні; особистісні; особливості завдань; особливості структурні (індивідуальна чи 
групова діяльність); рольові особливості (ініціатива можлива або підкореність). 

Професійний стрес може розглядатись в контексті питання про професійну 
деформацію особистості як можливий наслідок розвитку особистості професіонала. Це 
плата, психологічна данина особистості, яку вона сплачує за високий рівень домагань, 
пристрасне захоплення діяльністю, ранню та надмірно вузьку професійну спеціалізацію. 

Проблема психічного вигорання як наукова проблема виникла в зарубіжній 
психології в 1970-х роках і по сьогодні вона широко вивчається в контексті професійних 
стресів. В найбільш загальному вигляді розглядається як довготривала стресова реакція, 
яка виникає внаслідок тривалих професійних стресів середньої інтенсивності. 

Найбільш розповсюдженою є трьохкомпонентна модель вигоран-ня американських 
дослідників К. Маслача та С. Джексона. Вона включає: 

- емоційне виснаження, як основну складову професійного вигорання, що 
проявляється в зниженому емоційному фоні, байдужості або емоційному пресичені; 

- деперсоналізацію, як деформацію відношень з іншими людьми, що 
проявляється в підвищенні негативізму, цинічності установок та почуттів по 
відношенню до клієнтів, підлеглих; 

- редукція власних досягнень, що може проявлятись або в тенденції до 
негативного оцінювання своїх професійних досягнень або в обмеженні своїх 
можливостей, редуціювання власної гідності. 

Таким чином, як ми бачимо з психологічних досліджень, тривале перебування 
людини у емоційній напрузі призводить до зниження працездатності, яке проявляється в 
постійному відчутті втоми, інколи сонливості. Одночасно понижується здатність до 
концентрації уваги, проявляється розсіяність і ускладнення запам'ятовування. В таких 
умовах людина працює механічно, без відповідної реакції на зовнішні впливи, без 
інтересу, а тому можна сказати, що і свої професійні обов'язки вона виконує не 
належним чином. 

Стрес, пов'язаний з роботою, – це можлива реакція організму, коли до людей 
ставляться вимоги, які не відповідають рівню їхніх знань і навичок. В ході недавно 
проведеного опитування в 15 країнах Європейського союзу 56% робітників відзначали 
високі темпи роботи, 60% – жорсткі терміни її виконання, 40% – її монотонність, понад 
третини не мали можливості надати будь-який вплив на порядок виконання завдань. 
Пов'язані з роботою стресові чинники сприяють розвитку проблем зі здоров'ям. Так, 15% 
працюючих скаржилися на головний біль, 23% – на біль в області шиї і плечей, 23% – на 
втому, 28% – на стрес і 33% – на біль у спині. Майже кожен 10-й повідомив, що до нього 
на робочому місці застосовують тактику залякування. 

Серед виробничих стрес-факторів можна виділити: фізичні (вібрація, шум, 
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забруднена атмосфера); фізіологічні (змінний графік, відсутність режиму харчування); 
соціально-психологічні (конфлікт ролей і рольова невизначеність, перевантаження або 
недовантаження працівників, міжособистісні конфлікти, висока відповідальність, 
дефіцит часу); структурно-організаційні («органі-заційний стрес»). 

Професійний стрес має надзвичайно негативні наслідки для як для професійної 
сфери діяльності особистості, продуктивності праці, так і для інших сфер її життя, 
зокрема особистої. Так, вчені-психологи визначають такі негативні наслідки до яких 
може призвести професійний стрес: 

- серцево-судинна патологія; 
-  патологія кістково-м’язової системи; 
- депресія, астенія; 
- виробничі травми та аварії;  
- швидка зміна кадрів; 
- суїцид; 
- рак; 
- виразка, хвороби та інші порушення діяльності шлунку та кишкової системи. 
Наслідком професійного стресу може стати псування сімейно-родинних стосунків, 

замкненість особистості, депресивні та інші негативні психічні стани. Тому, подолання 
професійного стресу, визначення стресогенеруючих виробничих факторів та їх усунення 
має не тільки важливе значення для покращення економічного ефекту діяльності 
організації,  а й для забезпечення гармонійного життя його працівників. 

Рівень  професійного стресу можна визначити за допомогою методики «Шкала 
професійного стресу» Дж. Грінберга. Використовуючи дану методику, ми провели 
дослідження, яке дало змогу виявити наскільки впливає робота, відносини з колегами та 
керівниками на формування та розвиток професійного стресу у працівників 
підприємства. 

Дослідження проводилось у ТОВ «Агро-Астра», що знаходиться у селі Кірово 
Немирівського району Вінницької області. В досліженні взяли участь групи працівників, 
які працюють у звичайних умовах праці та зайняті на роботах зі шкідливими умовами 
праці та важких роботах. 

Аналізуючи отримані результати, можемо зробити висновок, що для працівників 
першої групи рівень стресу є середнім, оскільки вплив професійних стресорів є 
оптимальним і не викликає надмірного фізичного і психічного напруження. Ця група 
працівників добре адаптована до професії, має високий рівень оволодіння професійними 
якостями, які дозволяють їм швидко знаходити оптимальні рішення у складних 
професійних ситуаціях. 

Проте  зі збільшенням професійного стажу працівників, які зайняті на роботах зі 
шкідливими умовами праці та важких роботах, відбувається підвищення показників 
професійного стресу, що у свою чергу призводить до внутрішньо-особистісних 
конфліктів, внутрішнього напруження. А це стає причиною непорозумінь та проблемної 
взаємодії з іншими людьми.    

Отже, можна зробити висновок про те, що стресовий характер професійної 
діяльності працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, негативно 
впливає на сферу їх міжособистісних стосунків та викликає порушення в даній сфері. 
Тому важливо створювати оптимальні умови роботи і поліпшувати соціально-
психологічний клімат в колективі. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС-

ВІЛЬШАНКА» 
 
М.В. КРИВА, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ГОМЕНЮК М.О. 
 
Стабілізація та подальше підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва в сучасних умовах посідає провідне місце в аграрній економіці. Адже 
головною метою будь-якого підприємства є досягнення високої прибутковості, 
максимізація доходів, які б забезпечували необхідні умови діяльності господарюючих 
суб’єктів. З досягненням цієї мети безпосередньо пов’язана система управління. 

Особливості управління підприємствами на сучасному етапі розвитку країни тісно 
пов’язані зі зміною стратегічних орієнтирів у їхній діяльності. Основними економічними 
цілями підприємств у ринкових умовах є: підвищення ефективності виробництва, 
максимізація прибутку, завоювання нових ринків і задоволення потреб колективу. Разом 
з тим зростає вплив фактора господарського ризику, з’являються переваги вільного 
ціноутворення, можливості самостійного вибору постачальників і споживачів, вводити 
адекватну систему оплати праці та матеріального стимулювання, на свій розсуд 
розпоряджатися чистим прибутком, створювати нові моделі управління. 

З метою дослідження існуючого стану управління виробництвом 
сільськогосподарської продукції та окреслення шляхів його удосконалення, нами обрано 
ТОВ «Агрокомплекс-Вільшанка» Уманського району Черкаській області. Загальна 
земельна площа господарства станом на 1.01.2013р. становила 866 га. Чисельність 
працівників - 23 особи. 

Виробничий напрям господарства – вирощування зернових та технічних культур з 
незначним розвитком свинарства.  

Вартість валової продукції в 2012 році становила 4345 тис. грн., в порівнянні з 2010 
роком вона зросла на 2365 тис. грн. Рівень рентабельності 2012 році становив 8,6%, що 
на 35,6 п.п. менше рівня 2010 року, що свідчить про погіршення результатів діяльності. 

Для характеристики ефективності управління ТОВ «Агрокомплекс-Вільшанка», 
нами розраховані показники за методикою І.Ф. Піскуненка. 

При аналізі показників економічності апарату управління нами визначено, що 
питома вага управлінських працівників в загальній кількості працюючих в 2012 році 
становила 28%, питома вага фонду оплати праці управлінського персоналу в загальному 
фонді оплати праці на підприємстві зменшилась на 2,4 % і становила 32 %. 

Розрахунки продуктивності управлінської праці свідчать, що вихід валової 
продукції на 1 управлінського працівника в 2012 році порівняно з 2010 зріс на 400,7 тис. 
грн. і становив 620,7 тис. грн., прибуток на 1 управлінського працівника, навпаки, 
зменшився на 121 тис. грн. і становив 58,6 тис. грн. Вихід валової продукції на 1 грн. 
затрат на управління становить 6,5 грн, що на 1,5 грн. менше ніж в 2010 році. Вихід 
валової продукції в розрахунку на 1 грн. оплати праці управлінського персоналу 
становив 17,4 грн, що на 8,8 грн більше ніж в 2010 році. Вихід прибутку на 1 грн. затрат 
на управління в 2012 році порівняно з 2010 зменшився на 3,5 грн. і становив 0,6 грн.  

Отримані дані показують . що в господарстві за аналізований період знизились 
показники ефективності управлінської праці. Тому керівнику і головним спеціалістам 
необхідно прийняти рішення про можливість його підвищення за такими напрямами: 

1) вдосконалення структури управління виробництвом; 
2) вдосконалення управління виробничими ресурсами; 
3) вдосконалення управління науково-технічним прогресом і якістю продукції; 
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4) поліпшення системи планування як основної ланки управління підприємством; 
5) запровадження постійного дієвого контролю за витратами на всіх стадіях 

виробничого процесу. 
Нами було розроблено комплекс заходів по підвищенню ефективності виробництва 

сільськогосподарської продукції в ТОВ «Агрокомплекс-Вільшанка». В перспективі 
планується розширення посівних площ, підвищення урожайності за рахунок 
використання якісного посівного матеріалу елітних, впровадження високопродуктивних 
гібридів та сортів рослин в комплексі з науково – обґрунтованими нормами внесення 
добрив, використання засобів захисту рослин, побудова правильних структур сівозміни, 
застосування енергонасиченої техніки, яка за 1 прохід здатна здійснювати декілька 
технологічних операцій, що зекономить кошти на виробництво, тобто знизить 
собівартість. 

Для покращення управління виробництвом продукції рослинництва ми 
рекомендуємо удосконалення мотивації праці на підприємстві; удосконалення системи 
планування, шляхом застосування ЕОМ при економічному аналізі, обліку, збору 
інформації, обробки даних. Особливу увагу приділити контролю якості продукції.  

 
 

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
М.В. КУЧЕРЕНКО, студ. ІV курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент КЛИМЕНКО Л.В. 
 
Управління зовнішньоторговельною діяльністю аграрних підприємств побудоване 

на підґрунті макроекономічних теорій і пов'язаних з ними загальноекономічних 
концепцій розвитку світового господарства. Сучасні концепції управління 
зовнішньоекономічною діяльністю характеризуються різноманітністю теоретичних 
підходів, які об'єднують принципи, методи та інструменти управління 
зовнішньоторговельною діяльністю з урахуванням їх різних аспектів і характеристик. 
Виникнення та розвиток теорій управління зовнішньоторговельною діяльністю 
обумовлене еволюцією системи ринкових відносин. При цьому більшість теорій і 
підходів до управління зовнішньоторговельної діяльності залишаються актуальними та 
дієвими для ефективного ведення діяльності підприємств і сьогодні. Тому дослідження 
основних теорій і підходів управління зовнішньоекономічною діяльністю, які є 
фундаментом для формування сучасних концепцій управління зовнішньоторговельної 
діяльності, надзвичайно актуальне. 

Проблеми еволюції теорій управління зовнішньоекономічною діяльністю станов-
лять предмет дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Так, О.А. Кири-
ченко і О.І. Кредісов обґрунтували існування трьох груп концепцій 
зовнішньоекономічної діяльності; сучасні концепції міжнародної торгівлі розвивали у 
своїх працях Л. Берталанфі, Р. Акофф, Ч. Хітч, В.В. Леонтьєв, В.Ю. Горчаков [1], О.А. 
Кириченко [2] та ін. Проте комплексним вивченням еволюції теорій 
зовнішньоторговельної діяльності від класичних концепцій до сучасних їх трактувань, 
виявленням міри їх впливу на формування сучасних концепцій управління більшість 
дослідників не займалися. 

Теоретичні концепції управління зовнішньоекономічною діяльністю є об'єднанням 
управлінських ідей і теорій міжнародної торгівлі. У ході аналітичного огляду економічної 
літератури з історії розвитку теорій зовнішньоекономічної діяльності було визначено три 
основні етапи еволюції поглядів на цю діяльність: 
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1. Класичні описові концепції міжнародної торгівлі (до XIX ст. включно). 
2. Регулятивні теорії розвитку зовнішньоекономічної діяльності (середина 70-х рр. XX 

ст.). 
3. Сучасні концепції системного підходу до управління міжнародним бізнесом (кінець 

XX ст.) [4, С. 182]. 
Характерною особливістю етапів є різноманітне співвідношення між концепціями: 

власне міжнародної торгівлі та міжнародного менеджменту. 
Таблиця 1. 

Історичні етапи та теорій управління  
зовнішньоторговельною діяльністю [2, с. 15-18] 

Етап теорій управління Діючі теорії 
1. Класичні описові концепції 
міжнародної торгівлі (XIX ст. 
включно) 

Теорія абсолютної переваги А. Сміта; теорія 
відносної переваги Д. Рікардо, Р. Торренса; теорія 
міжнародної вартості Дж.Ст. Мілля. 

2. Регулятивні теорії розвитку 
зовнішньої торгівлі (середина 70-х 
рр. XX ст.) 

Школи Кейнса, монетаризму, теорія Хекшера-Оліна, 
парадокс Леонтьєва 

3. Сучасні концепції системного під-
ходу до управління міжнародним 
бізнесом (кінець XX ст.) 

Концепції експортних і імпортних можливостей 

 
На першому етапі управління зовнішньоторговельною діяльністю не було первинно 

важливим, оскільки сам предмет почав формуватися наприкінці минулого століття. Як 
відомо, розвиток економічної теорії (А. Сміт, Д. Рікардо та ін.) більше ніж на два століття 
випередив теорію менеджменту (Ф. Тейлор, А. Файоль та ін.). Крім того, у той період не 
було особливої необхідності використовувати менеджмент для міжнародних 
торговельних операцій [1, с. 23]. 

Відмітною особливістю другого етапу еволюції зовнішньої торгівлі є активне 
втручання держави в міжнародні ділові операції. Значною мірою на це вплинули дві 
світові війни та розкол світу на дві протилежні соціально-економічні системи. Є 
очевидним, що кожна з них вдавалася до активного використання держави як важливого 
інструменту реалізації своїх інтересів у сфері міжнародного бізнесу. На цьому етапі різко 
зросла роль управління на рівні держав.  

Міжнародні ділові операції стали об'єктом ретельного планування. Для 
забезпечення успіху цих операцій обидві системи створили різноманітні державні та 
міжнародні інститути, а також реалізували ряд значних міжнародних планів і програм.  

Східні країни втілили плани соціалістичної економічної інтеграції (створення Ради 
економічної взаємодопомоги та ін.).  

Західні країни реалізували в Європі план Маршалла, в Японії - план Макартура, 
створили Європейський Союз, ряд інших міжнародних об'єднань [4, с. 183]. 

Особливістю третього (сучасного) етапу розвитку управління зовнішньоеконо-
мічною діяльністю є усунення соціально-політичного протистояння двох систем у сфері 
міжнародного бізнесу.Нині різко зростає роль корпоративного менеджменту в 
зовнішньоекономічній діяльності.  

Багато українських підприємств активно діють на зовнішніх ринках. Саме 
корпоративний менеджмент міжнародних компаній стає вирішальним фактором 
розвитку міжнародного бізнесу та розширення зовнішньоекономічної діяльності. 

Сучасні концепції міжнародної торгівлі базуються на сучасному підході до управ-
ління діяльністю підприємств, в основі якого лежить системний підхід у сфері високих 
технологій. Цей підхід дістав назву «Нова школа наукового управління». 
Представниками цієї школи можна назвати таких вітчизняних і зарубіжних учених, як Л. 
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Берталанфі, В.М. Геєця, Б.М. Рапопорта, Р. Акоффа, Ч. Хітча, Л. Клейна, В.В. Леонтьєва, 
О.І. Пушкаря, Ю.Г. Лисенка, В.Ю. Горчакова, М.О. Кизима, Ю.В. Макогона та ін. Сучасні 
погляди на міжнародну торгівлю включають концепції експортних і імпортних 
можливостей [3, с. 157]. 

Отже, теорії управління зовнішньоторговельною діяльністю на кожному з трьох 
основних етапів своєї еволюції ґрунтувалися на сучасних реаліях, і сьогодні мають 
теоретичну цінність, складаючи ядро сучасних концепцій зростання та розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності. Прикладом є класичний напрям економічної теорії, 
який і сьогодні складає методологічну основу для розробки міжнародних і національних 
стратегій, політик і механізмів. Система інститутів, органів і механізмів регулювання 
зовнішньої торгівлі як на національному, так і на міжнародному рівні характеризує також 
досягнення та проблеми кейнсіанства, інших сучасних шкіл і течій економічної науки.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Горчаков В.Ю. Формированиеорганизационно-экономического механизма 

управления внешнеэкономической деятельностью крупной компании: 
монография / В.Ю. Горчаков. - Донецк: Ин-тэкономикипром-сти НАН Украины, 
2007. - 181 с.  

2. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / 
О.А. Кириченко. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с. 

3. Фененко П.О. Генезис та еволюція державного регулювання зовнішньої торгівлі 
сільськогосподарською продукцією в Україні / П.О.Фененко // Формування 
ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12(139). – С. 157-163. 

4. Цопа Н.В. Еволюція теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю/ Н.В. 
Цопа // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. 
М. Туган-Барановського. - 2009. - № 3. - С. 15-22.  

 
 

УПРАВЛІННЯМАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮТА ШЛЯХИЇЇ 
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Становлення і розвиток ринкових відносин в Україні обумовлюють необхідність 

удосконалення системи управління торговельними підприємствами, орієнтації системи 
менеджменту на ринкові умови господарювання, здатності швидко і гнучко реагувати на 
зміни в маркетинговому середовищі. В даний час тільки незначна частка підприємств 
використовує маркетингові методи управління в процесі господарювання, і лише деякі з 
них - системний підхід в управлінні на основі маркетингу. У цілому ряді випадків 
маркетингова діяльність розглядається як елемент діяльності підприємства, який існує 
окремо і є самостійним об'єктом управління. Але ринкові економічні трансформації 
вимагають розгляду всіх сфер діяльності підприємства через призму маркетингу. 
Внаслідок цього вся система управління діяльністю підприємства повинна мати 
маркетингову орієнтацію. Виникає необхідність розгляду і вирішення проблемних 
питань розробки стратегій переходу підприємств від застарілих форм і методів 
управління і господарювання до нових, науково - обґрунтованих ринкових методів, 
зокрема таких, як системне управління маркетингом. Управлінню маркетингом 
присвячено досить багато наукових праць зарубіжних і вітчизняних учених: О.М. 
Азарян, Р. Асселя, Л.В. Балабанової, А.В. Войчака, В.В. Герасимчука, Е.Н. Голубкової, 
Е.П. Голубкова, П. Діксона, П. Друкера, Ф. Котлера, І.І. Кретова, Н.В. Куденко, Ж. 
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Ламбена, Д. Макконелла, А.Ф. Павленко, І.В. Петенко, Л.О. Попової, А.Н. Романова, 
В.Д. Секеріна, Э.А. Уткіна, О.О. Шубіна. 

Маркетинг є вирішальним напрямком у діяльності підприємства. Його 
застосування сприяє досягненню відповідності між очікуваннями споживачів і 
можливостями (ресурсами) підприємства. Нині є багато не вирішених питань щодо 
розроблення механізмів ефективного збуту сільськогосподарської продукції, 
налагодження взаємодії суб’єктів аграрного ринку, ролі і місця маркетингової служби в 
сільськогосподарських підприємствах. Недостатнє вивчення цих питань та їх важливість 
для забезпечення ефективного розвитку національної аграрної економіки зумовили вибір 
теми дослідження. 

Об’єктом дослідження є процес формування системи сільськогосподарського 
маркетингу в ТОВ «Промінь-АА»Тальнівського району Черкаської області в сучасних 
умовах розвитку ринкових відносин, фактори, процеси та явища, які визначають його 
розвиток. 

ТОВ “Промінь -АА” займається вирощуванням зернових,технічних та кормових 
культур та виробництва молока,м'ясавеликої рогатої худоби та свиней. Найбільшу 
питому вагу в структурі товарної продукції в господарстві займає рослинництво(79,2%), 
воно і приносить найбільші прибутки, тваринництво(20,8%) приносить прибутки дещо 
менші. Останні 4 роки господарство мало стабільне економічне зростання, де 2010, 2011, 
2012 та 2013 роки були рентабельними, був достатній рівень для розширеного 
відтворення виробництва, що повною мірою забезпечує конкурентоспроможність даного 
суб’єкта господарювання. Сильною стороною ТОВ «Промінь-АА» є те, що підприємство 
само фінансується, не має кредитів у банках і стабільно отримує прибутки від 
господарської діяльності. 

Одним з основних показників, які характеризують збутову діяльність підприємства 
є виручка від реалізації продукції. За досліджуваний період даний показник має 
тенденцію до збільшення. Так, у 2013 році підприємство реалізувало продукції на суму 
23284,9 тис. грн., що є меншим на 17532,4 тис. грн. як в 2012 році. Плануючи обсяг і 
структуру реалізації, ТОВ «Промінь АА» виходить з досягнення таких показників 
товарообігу, що максимально забезпечили б ефективність використання наявного 
ресурсного потенціалу підприємства, максимально забезпечили б раніше обумовлений 
обсяг прибутку, достатнього для реалізації цілей розвитку в плановому періоді. Отже, 
плануючи обсяг і структуру реалізації товарів в умовах ризику керівництво передбачає 
результати різних альтернатив. Невідома лише ймовірність досягнення кожного 
результату. Завдання полягає в тому, щоб виявити ймовірність кожного результату і на 
цій основі приймати рішення, маючи на увазі кінцевий стан бажаного результату. 
Позитивну роль в управління діяльністю підприємством відіграє інформаційно-
комп'ютерне забезпечення персоналу. Підприємство застосовує традиційний тип 
маркетингової системи розповсюдження. Цей тип дозволяє для підприємства уникати 
зайвих витрат на збут, одночасно специфіка продукції та ринок на якому працює 
Товариство не дозволяє (недоцільно) застосовувати інший тип маркетингової системи 
розповсюдження.  

За аналізований період в ТОВ «Промінь-АА» збільшились обсяги виробництва 
основних видів продукції. Збільшення обсягів виробництва пов’язане з збільшенням 
урожайності сільськогосподарських культур. Відповідно відбулося і збільшення обсягів 
реалізації сільськогосподарської продукції. 

Так, за досліджуваний період збільшились обсяги реалізації пшениці в 1,79 разиабо 
на 39500 ц, ячменю на 88% або 7284 ц, ріпаку в 4,36 рази, або на 11454 ц, яловичини на 
24,4% або 144 цце пов'язано з достатніми вкладеннями фінансових коштів у розвиток 
цієї галузі в ТОВ, а також зкількістю врожаю зернових в досліджуваному періоді., 
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молока на 39,9% або на 3135 ц пов'язано з поліпшенням якості молока та умов 
утримання молочної худоби на підприємстві.. Зменшення обсягів реалізації продукції 
відбулося по ячменю ярому на 3993 ц 23,1 %, соняшнику в 2,3 рази. що пояснюється 
скороченням їх площ посіву. 

Таблиця 1 
Реалізація продукції підприємства ТОВ «Промінь-АА» Тальнівського району 

Черкаської області 

2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 
Відхилення 
2013р. Від 

2010 р 
Галузь, продукція 

ц ц ц ц ц 
Зернові та зернобобові 49582 83748 99938 89082 39500 
у т.ч. озима пшениця 4465 21055 48618 6747 2282 
Кукурудза на зерно 16201 32790 25220 49347 33146 
ячмінь озимий 8265 11278 16496 15549 7284 
ячмінь ярий 17263 15664 8749 13270 -3993 
горох 2228 1755  1310 -918 
соя 732 2301 3527 10680 9948 
ріпак озимий 3410  8094 14864 11454 
Соняшник 8682 17904 45761 3636 -5046 
Скотарство 590 724 758 734 144 
у т.ч. молоко 7841 10126 11563 10976 3135 
Свинарство 266 315 333 266 0 

 
Оцінюючи показники продажів, можна зробити висновок, що аналізованих 

підприємство має порівняно невеликий обсяг реалізації продукції для своїх розмірів. Це 
пов'язано з тим, що на ринку сільськогосподарської продукції зазвичай має місце 
практично досконала конкуренція, то є досить багато виробників з однорідною 
продукцією. Ці причини, можливо, стали причинами скорочення обсягу деякої продукції 
на підприємстві.  

З проведеного аналізу маркетингової діяльності підприємства був зроблений 
висновок, що воно займає міцні позиції, має досить велику кількість постійних клієнтів, 
її співробітники чудово обізнані про ринкову ситуацію і продукцію, з якою вони 
працюють. Крім того підприємство володіє власним офісним та складським 
приміщеннями, розташованими вигідно з територіальної точки зору, а такожпрограмним 
забезпеченням. Підприємство володіє можливостями щодо входження на нові 
регіональні ринки, однак, його позиції на ринку піддаються погрозам з боку сильних 
конкурентів, нестабільної економічної ситуації, а також змінного в часі споживчого 
попиту на продукцію. На даному етапі розвиткуринкових відносин будь-яке 
підприємство не може нормально функціонувати без застосування маркетингу для 
визначення свого положення на ринку, аналізу своїх можливостей, вивчення ринкового 
середовища, визначення стратегії розвитку тощо. Тому необхідність розробки 
ефективної технології маркетингу в умовах переходу до ринку об’єктивно зростає, в 
зв’язку з тим, що система маркетингу ще не отримала належного теоретичного 
обґрунтування, вкрай мало теоретичних розробок по її проектуванню, організації та 
раціональному функціонуванню, внаслідок чого концепція маркетингу досить повільно 
входить в господарчий менеджмент керівників, спеціалістів, власників тощо. 
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С.М. ЛУБЧЕНКО, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: професор БУРИК А.Ф. 
 
В Україні історично і традиційно склалося так, що при всіх змінах державного 

устрою і форм господарювання на селі, молочне скотарство незмінно продовжує 
залишатися ведучою галуззю тваринництва. Але в силу того, що ця галузь є складною, 
вона продовжує бути трудо- і капіталомісткою. Тому економічний успіх можливий лише 
при комплексному використанні біологічних, технологічних, технічних, організаційних 
та інших факторів. 

Значний внесок у вивчення проблем розвитку і підвищення ефективності 
виробництва продукції молочного скотарства присвячено ряд наукових праць та 
досліджень провідних українських вчених, зокрема В. Г. Андрійчука, О. І. Здоровцова, 
В. В. Зіновчука, М. В. Зось-Кіора, В. Я. Месель-Веселяка, І. І. Лукінова, П. Т. Саблука та 
ін. В роботах даних фахівців було детально проаналізовано проблеми, що склалася в 
скотарстві, а також намічено заходи виведення його з кризи. Однак, питання, які і в 
подальшому виникають в скотарстві ставлять перед науковцями та провідними 
фахівцями все нові й нові виклики, на які вони повинні своєчасно реагувати. 

Метою даної статті є вивчення проблем, що супроводжують галузь скотарства, а 
також визначення рекомендацій щодо підвищення ефективності виробництва молока у 
ТОВ «Світанок Агросвіт». Загальна земельна площа ріллі становить 3081га, середній 
розмір земельного паю становить 2,13га, середня грошова оцінка земельного паю 
становить25798грн. 

Необхідно відмітити, що в даному господарстві провідною є галузь рослинництва, 
питома вага якої в структурі товарної продукції в середньому за 2008-2013 рр. становила 
68,61 %, в той час, коли продукція тваринництва – 29,49%. 

В силу заходів з підвищення економічної ефективності галузі молочного скотарства 
важливе значення має низька трудомістка і раціональна ресурсозберігаюча 
технологія.Матеріальні, трудові, енергетичні і інші ресурси, виражені в грошових 
витратах направлені на максимальне отримання якісного і доступного для масового 
споживача продукту, який продукує молочна корова. 

За рядом суб’єктивних і об’єктивних причин збереженню ресурсів як в цілому по 
тваринництву, так і по молочному скотарству, в попередні роки приділялось недостатньо 
уваги. Більше стосувалось затрат кормів, менше праці, а що стосується економного 
використання енергетичних, технічних та інших матеріальних ресурсів і послуг, то на 
них не звертали уваги. А між іншим в скотарстві на їх долю приходиться майже 
половина всіх грошових витрат.  

В умовах сьогодення виробництво молока, молочних продуктів та їх споживання 
населенням не можна визначити цілком задовільним.  

Обсяг виробництва молока на одну особу протягом останніх одинадцяти років 
зменшився з 257 до 245 кг, або на 4,7%. Це незважаючи на невпинне зменшення 
чисельності населення країни. З урахуванням цієї динаміки досліджуваний показник був 
би набагато більшим. Споживання на одну особу зросло на 6 кг, або 3%. Хоча така 
тенденція є позитивною, але рівень споживання не можна вважати задовільним. За 
рекомендаціями Київського науково-дослідного інституту гігієни харчування 
споживання молока та молочних продуктів (у перерахунку на молоко) на душу 
населення доцільно довести до 390 кг. Забезпеченість молоком у 2013 році знаходилась 
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на рівні 52,6% від науково обґрунтованої потреби.  
В умовах ринкової економіки визначними факторами, що впливають на 

ефективність розвитку, є обсяги попиту та пропозиції. Обсяг виробництва залежить від 
поголів’я корів та їх продуктивності. Динаміка цих показників в країні нестабільна.  

Кількість поголів’я великої рогатої худоби і, в тому числі, молочного стада в ТОВ 
«Світанок – Агросвіт» невпинно зменшується. Так з 2008 по 2013р воно зменшилось з 
496 до 324 голів, внаслідок чого знизилось валове виробництво молока на 12,4% 

За аналітичний період загальна чисельність великої рогатої худоби по 
господарствах усіх категорій скоротилась на 4998 тис. голів, або на 53,0%, у тому числі 
корів відповідно на 2376 тис. голів, що складає 47,9%. Найбільше скорочення загального 
поголів’якорів спостерігається у сільськогосподарських підприємствах. Така ж ситуація 
відбувається і в господарствах населення, але питома вага поголів’я корів залишається 
більш стабільною. Це пояснюється тим, що на селі корова є годувальницеюі основним 
джерелом доходу більшості селян. Позитивна тенденція, яка відбувається в 
господарствах населення, в деякій мірі пом’якшує ситуацію, але кардинально вирішити її 
не може 

Протягом 2008-2013 років середньорічний надій від однієї корови зріс на 2521 кг, 
проте збільшенняпродуктивності корів на 158,8% і зменшення поголів’я майже 
наполовину призвело до зниження валового виробництва молока на 12,4%. Тобто, 
середньорічний темп приросту становив близько 14,4%.Слід зазначити що така 
тенденція просліджується за всімакатегоріями господарств. Проте, в порівнянні з 
розвинутимикраїнами світу, де продуктивність корів сягає рівня 8-11 тисяч кілограмів, в 
Україні цей показник залишається низьким. Тому необхідно докладати всіх зусиль, щоб 
наблизити вітчизняні позиції до світових.  

У зв’язку з цим необхідно приділяти більше уваги формуванню виробничих витрат 
у галузі на макрорівні, аналізу основних чинників та їх впливу на рівень і структуру, 
організації й розмірів виробництва. Крім витрат на корми, на собівартість виробництва 
молока впливають трудомісткість виробництва молока на основі технологічних варіантів 
утримання корів, доїння та його кратності, типу доїльних апаратів, способу роздавання 
кормів тощо. Тому важливим чинником підвищення ефективності є удосконалення 
системи виробництва. Так, за даними В.І. Смоляра та Т.А. Коломієць при застосуванні 
доїльної установки «Тандем» продуктивність корів зростає на 16,9%, а показник 
жирності молока – на 4,11%. Витрати зменшуються майже на 12%, в основному завдяки 
скороченню витрат на оплату праці через підвищення продуктивності. В результаті 
собівартість виробництва 1ц молока знижується майже на 30%. Тобто, при застосуванні 
такої технології доїння суттєво підвищується економічна ефективність виробництва 
молока.  

Також основними заходами для успішного розвитку галузі є: 
- оновлення основного поголів`я великої рогатої худоби на 15 – 20% щорічно, 

високопродуктивними первістками; 
- повноцінна кормова база збалансована з перетравного протеїну та 

амінокислотами, а це означає що в структурі повинно бути не менше 40% 
концентрованих кормів і 20% якісного сіна і сінажу; 

- безприв`язне утримання та спосіб годівлі шведський стіл, що дозволить 
підвищити навантаження на одного працівника до 50ти голів; 

- матеріальне зацікавлення працівників та підвищення їх кваліфікації. 
Таким чином, при дотриманні певних організаційно-технологічних вимог в ТОВ 

«Світанок Агросвіт»є реальним досягнення значно кращих результатів діяльності, але 
для цього слід постійно працювати над покращенням показників діяльності. Для 
розвитку ж тваринництва необхідне відновлення тваринницьких ферм з новою 
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технологією утримування та доїння. 
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Н.В. ЛЯНЕНКО, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: професор БУРИК А.Ф. 
 
ТОВ «Дружба» Іллінецького району Вінницької області займається вирощуванням 

сільськогосподарських культур та розведенням великої рогатої худоби. 
Ведеться постійна робота по збільшенню поголів’я молочного стада, зважаючи на 

значні перспективи розвитку даного напрямку. Товариство повністю забезпечує себе 
кормовою базою, що дає можливість підтримувати стабільну рентабельність напрямку. 

На сьогоднішній день поголів'я ВРХ в товаристві налічує 335 голів, дійного стада – 
210 і 125 голів молодняку. Середній надій на одну корову тут становить близько 17 
літрів в день при орієнтовній жирності молока – 3,7%. 

Середньорічний надій на одну корову становить 4500-5000 літрів молока. 
Середньодобовий приріст молодняку на відгодівлі (старше 1 року) - 650 грам, телят 

від 1-го до 6-ти місяців - 450 грам, на дорощуванні - 630 грам. 
Велика рогата худоба утримується прив’язним способом взимку, де 

використовуються 4 корівники у стійловий період і влітку з вигульними майданчиками. 
За кожною групою, яка складається з 25 корів закріплюється доярка, яка крім доїння 
здійснює догляд за коровами, роздає корм. Молодняк великої рогатої худоби у віці до 6 
місяців, і бички старше року на відгодівлі перебувають у цілорічному стійловому 
утриманні. Для випасання худоби використовують культурні пасовища. 

У товаристві вирощується чорно-ряба порода, яка має добрі м'ясні якості з виходом 
м’яса в забійній масі 55-58 % живої ваги та симентальська порода з високою молочністю 
(4500-5000 кг молока, 3,8-4,0 % жиру), великою живою масою (повновікові корови 650 
кг), забійним виходом м’яса 55-60 %, добрим здоров'ям, відтворною здатністю, 
використанням кормів, цінними м'ясними якостями. 

Збільшення поголів'я худоби безпосередньо впливає до зростання валової продукції 
тваринництва. Основним джерелом поповнення стада є отримання приплоду від 
маткового поголів'я. Недовиконання плану може відбутися через яловість маток, 
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мертвонародженого приплоду.  
Важливим джерелом поповнення і відтворення стада є купівля племінних тварин, і 

навіть закупівля телят у населення. 
Основним каналом вибуття тварин є реалізація їх на м'ясокомбінат, племінні цілі й 

внутрішньогосподарський забій для внутрішніх потреб столової та для працівників 
господарства. 

Розглянемо аналіз показників відтворення стада в таблиці 1 
Таблиця 1 

Показники відтворення великої рогатої худоби ТОВ «Дружба» 
Показник 2011р. 2012р. 2013р. 
Відсоток вибракуваних корів 22 15,2 9,3 
Відсоток яловості маток 0,8 1,2 1,6 
Забезпеченість маткового поголів'я віком понад два роки, 
гол. 25 10 16 

Вихід ділового приплоду на 100 корів, гол. 56 38 41 
Відсоток вмирання приплоду 0,4 - 0,2 
Відсоток вмирання худоби - 0,1 - 

 
Проаналізувавши показники таблиці можна зробити висновок, що кількість 

вибракуваних корів із кожним роком зменшується. У господарстві невеличкий відсоток 
падежу приплоду, а падіж основного стада відбувся лише в 2011 році з незначним 
відсотком. Це засвідчує тому, що на підприємстві виконуються заходи із профілактики 
та лікування захворювань тварин, поліпшуються умови утримання тварин, ведеться 
контроль над своєчасною вибраковкою стада. 

Корів доять у стійлах, використовуючи установки з молокопроводом. Із доїльних 
апаратів молоко по молокопроводу через індивідуальні лічильникинадходить до 
молокозбірників, розташованих у молочному блоці. Доять корів двічі на день. 

Усе молоко реалізовують у ТОВ «Люстдорф» м. Іллінці Вінницької області за 
ціною 3,2 грн. за літр при умові що молоко відповідає всім стандартам якості. 

Таблиця 2 
Динаміка основних показників економічної ефективності виробництва молока в 

ТОВ «Дружба» 
Показники 2011р. 2012р. 2013р. 

Собівартість 1 т. реалізованого 
молока, грн. 2643 2665,2 2908,3 

Середня ціна 1 т реалізованого 
молока, грн. 3131,2 2727,4 3301,1 

Чистий прибуток на 1 т. 
реалізованого молока,грн. 

488,2 62,2 392,8 

Рівень рентабельності, % 18,5 2,3 13,5 
 
Проаналізувавши дані таблиці 2 можна зробити висновок, що виробництво молока 

є ефективним для товариства, проте у2012 році можна спостерігати падіння ціни на 
молока. Зниження ціни можна пояснити зниженням якості молока через не правильне 
годування та недостачі протеїну в кормах. У 2013 році якість молока покращилась, про 
що свідчить ціна на молоко та чистий прибуток. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-
ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
І.А. МАЛЬОВАНИЙ, студ. V курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент АЛЬОШКІНА Л.П.  
 
Нині проблема ведення зовнішньоекономічної діяльності є найскладнішою для 

товаровиробників, як з точки зору умов торгівлі, так і постійно обновлюваних ”правил 
гри” на світовому ринку. Особливо актуальним це питання є для підприємств 
агропромислового комплексу,керівники яких в першу чергу мають усвідомити 
необхідність активного та постійного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Україна визнана в світі, як держава із значним аграрним потенціалом і не може 
ізолюватися від світової економіки, від взаємовигідної співпраці з іншими державами. В 
сучасних умовах, коли Україна намагається інтегруватись до Європейського Союзу, це 
зумовлює необхідність розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств 
країни. На сучасному етапі міжнародних економічних відносин аграрні підприємства 
зіткнулися з рядом проблем стосовно реалізації та подальшого розвитку експортно-
імпортних операцій, які виступають основою товарообігу економіки. 

Проблеми управління експортно-імпортними операціями та регулювання таких 
операцій у підприємствах агропромислового комплексу досліджувалися багатьма 
вченими. У першу чергу, слід назвати наукові праціС. Дем’яненка, 
Т. Зінчук,О. Кириченка, А. Кредісова, А. Мокія, А. Мазаракі, П. Саблука та ін. Вже 
впродовж тривалого часу приділяється значна увага дослідженню ефективності 
управління зовнішньоекономічною діяльністю, формуванню та використанню 
експортного потенціалу у працях Ф. Бутинця, І. Васіної, А. Вічевича, І. Жиглей, 
Ф. Зінов’єва, Л. Кадуріної, Ю. Макогона, О. Максимця, В. Пархоменка, І. Паски, 
Л. Островського та ін. 

Основною метою статті є наукове обґрунтування основних положень управління 
експортно-імпортними операціями підприємств агропромислового комплексу України. 

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства й регулювання 
зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному рівні набувають усе 
більшого значення в процесі інтернаціоналізації господарського життя й зростання 
економічної взаємозалежності країн. 

Ринкові відносини і організація фондового та товарного ринків створюють 
сприятливі умови для здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств і 
організацій АПК, підвищення рівня та обсягів виробництва. У нових економічних 
умовах господарювання підприємства і об'єднання АПК отримали право безпосередньо 
здійснювати експортно-імпортні операції. Незважаючи на велику зацікавленість 
суб'єктів підприємницької діяльності у використанні права виходу на зовнішній ринок і 
здійсненні експортно-імпортних операцій та отриманні валютних коштів, практика 
показує, що результати цієї діяльності не завжди є позитивними[4]. 

На багатьох аграрних підприємствах України виникла необхідність структурної 
одиниці, яка б відповідала за розробку політики експорту та імпорту, підготовку та 
укладання зовнішньоторговельних контрактів, контроль за виконанням експортних та 
імпортних замовлень. 

На даний момент на більшості підприємств підготовку та перевірку 
зовнішньоторгових контрактів веде юридичний відділ, що створює незручності в 
юридичній роботі відділу та обмежує в часі. Фірмам необхідно також здійснювати аналіз 
своєї діяльності, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку[1]. 
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Одним із найдоцільніших шляхів є створення власного експортного-імпортного 
відділу. 

До основних завдань відділу будуть входити: 
- здійснення експортних операцій; 
- здійснення імпортних операцій; 
- визначення зовнішньоторговельної політики підприємства; 
- контроль за виконанням експортних замовлень; 
- контроль за виконанням імпортних замовлень; 
- оцінка продукції відповідно до вимог закордонного ринку. 
Основними ж функціями відділу будуть: 
- пошук та проведення переговорів із потенційним закордонними 
клієнтами; 
- укладення експортних договорів; 
- укладення імпортних договорів; 
- складання калькуляції цін на експортну продукцію; 
- організація страхування; 
- контроль за пересуванням товарів на іноземних ринках; 
- контроль за митним оформленням. 
Але слід пам’ятати , що мале або середнє підприємство не має фінансової 

можливості утримувати свою власну експортну організацію, то воно може скористатись 
послугами збутового апарату інших підприємств (так званих "приймальних фірм"). 

Світовий досвід показує, що групі середніх підприємств в певних умовах доцільно 
йти на створення спільних збутових фірм, які можуть діяти як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках. Такі фірми варто організовувати у формі акціонерних товариств 
або товариств з обмеженою відповідальністю, що забезпечить якісний управлінський 
вплив з боку материнського підприємства і оперативний розподіл прибутків[2]. 

Також важливим фактором для підприємств, що займаються ЗЕД , є маркетингові 
дослідження, метою яких являється одержання точних і достовірних даних по 
конкретних проблемам маркетингової діяльності, необхідних для прийняття 
керівництвом підприємства обґрунтованих рішень. 

Але сільськогосподарські підприємства зараз практично не мають можливості 
проводити системні маркетингові дослідження. Адже такі дослідження потребують часу, 
праці висококваліфікованих спеціалістів. І доручати таку відповідальну роботу рядовим 
виконавцям – значить ризикувати отримати не дуже достовірні дані, ефективність 
використання яких в практичній діяльності буде невисокою. Не зважаючи на те, що 
сільське господарство має сезонний характер, діяльність маркетингової служби у 
господарстві повинна враховувати цю особливість, тому було б доцільно звертатися до 
спеціалізованих маркетингових служб , які мали би можливість дослідити макро- і 
мікросередовища для даного підприємства, і це могло забезпечити достовірною 
інформацією керівників, що і призвело би до збільшення обсягів реалізації продукції і 
підвищення прибутковості підприємства[3]. 

Важливе значення при здійсненні ЗЕД мають форми і способи міжнародних 
розрахунків. Система розрахунків має тенденцію до постійного розвитку і 
удосконалення, суттєвою в ринкових умовах стає система безготівкових розрахунків 
(аналіз роботи банків), роль контрактів, договорів, угод в сучасних товарно-грошових 
відносинах. Правильна організація розрахунків потребує строгої фінансової дисципліни, 
своєчасної сплати боргів по зобов’язанням і забезпечення своєчасності отримання 
коштів за реалізовану продукцію і послуги. 

Отже, управління експортно-імпортними операціями в сільськогосподарських 
підприємствах включає: аналіз кон’юнктури ринків, укладання договорів, здійснення 
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міжнародних розрахунків, розмитнення та транспортування продукції до необхідного 
місця. Також є необхідність створення відділу, який буде відповідати за виконання вище 
перелічених заходів. Застосування ряду заходів, без сумніву необхідні для роботи 
підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Дотримуючись цього компанія 
зможе розширити ринки збуту та зміцнити канали збуту, зайняти конкурентоспроможне 
місце на зовнішньому ринку. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навчальний посібник / 

Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Сіваченко І.Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 
2011. – С. 42. 

2. Зборовська Ю.Л. Механізм реалізації експортного потенціалу підприємств АПК 
/ Ю.Л. Зборовська, О.О. Школьний // Інноваційна економіка. – 2012. - №4. – С. 
19-24. 

3. Коблянська О.І., Сліпченко Ю.В. «Сучасний стан проведення експортно-
імпортних операцій в Україні»//Облік і фінанси АПК.-2012.- №3-5. - с.148 -158. 

4. Школьний О.О. Удосконалення управління експортно-імпортними операціями в 
аграрній сфері. В кн.: Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку 
економіки України: Кол. монографія(Частина 1). – Умань: Видавець 
«Сочінський», 2010. – С. 184-188. 
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О.О. МАМЧУР, студ. V курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент ТИМЧУК С.В. 
 
Управління експортної діяльністю підприємства є складним процесом, що полягає 

у визначенні та встановленні торгових зв'язків з іншими суб’єктами господарювання, що 
перебувають у різних країнах та функціонують на різних ринках [1]. Створення 
комплексної системи управління експортною діяльністю вимагає врахування науково-
технічних, виробничих, збутових, сервісних, інформаційних, кваліфікаційних та інших 
чинників ефективності зовнішньоекономічної діяльності. 

Вивчення даної проблематики дозволить запропонувати нові шляхи для 
удосконалення управління експорту для успішного здійснення підприємницької 
діяльності, та в результаті цього стати більш конкурентоспроможним на зовнішньому 
ринку. Особливо актуальним є вивчення умов управління експортною діяльністю на 
підприємствах швейної галузі України. 

Розвиток ПП «Уманська швейна фабрика» за роки незалежностісупроводжувався 
впровадженням прогресивних технологій, підвищенням технічного рівня та 
збереженням ринків збуту своєї продукції. У 1991 року колектив фабрики, 
використовуючи усі прогресивні напрацювання з організації та структури управління, 
взяв в оренду з правом викупу майно ПП «Уманська швейна фабрика» [2]. 

Підприємство, яке має більшяк піввікову історію, пройшло шлях від пошиття 
військових замовлень до сучасник модних виробів. Нині асортимент фабрики невеликий 
включає в себе пошив пальт чоловічих та жіночих, жакетів жіночих. 

Низька купівельна спроможність населення України зумовила зниження попиту на 
вітчизняну продукцію, ціни на яку збільшувалися у зв’язку із зростанням цін на 
сировину, фурнітуру та енергоносії. Це спонукало колектив фабрики шукати шляхи 
збереження обсягів виробництва. Тому, починаючи з 1993 р., підприємство 
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постійноспівпрацює з іноземними фірмами по випуску швейних виробів з давальницької 
сировини, та здійснює експорт. Фабрика працювала на давальницькій сировині з 
американськими, угорськими, англійськими, канадськими, французькими, німецькими 
фірмами [2]. 

Нині на фабриці працюють 93 особи, за зовнішньоекономічну діяльність на 
підприємстві відповідає директор підприємства, а документиоформляє декларант. 
Здійснюючи експорт своєї продукції, підприємство співпрацює з такими країнами як: 
Панама, Австрія, Угорщина. 

Показники динаміки експорту підприємства розглянемо на прикладі рисунка. 
Експорт підприємства має нестабільний характер про що свідчать показники звітності. 
Найвищий рівень експорту був у 2011р. (2459294,29 грн.), а найнижчий в 2010 р. 
(1094845,34 грн.). 

 

 
Рис. 1.Експорт продукції ПП «Уманська швейна фабрика»* 

*згруповано за даними звітності підприємства 
 
Причиною такого спаду може бути втрата інтересу до продукції, та недосконале і 

неправильнеуправління експортною діяльністю підприємства. Одним із способів 
поліпшення експорту, можуть бути заходи, використовуючи які можна збільшити 
експорт та в результаті чого і збільшити прибутки. Такими заходами можуть бути 
наступні: 

1. впровадити новий продукт, який би користувався попитом закордоном; 
2.підвищити кваліфікації персоналу, що приймає участь в організації експортних 

операцій, шляхом регулярного проведення навчання й атестацій, а також шляхом 
стимулювання і мотивації; 

3.провести активну рекламну кампанію підприємства в різних засобах масової 
інформації. Це дасть можливість збільшити попит на продукцію та розширити коло 
потенційних клієнтів.  

Новим видом продукції, яку можу виготовляти на експорт підприємство можуть 
бути українські вишиванки, як жіночі так і чоловічі. За допомогою цього продукту, 
підприємство може зацікавити потенційних покупців. 

Отже, провівши аналіз даної теми на прикладі підприємства ПП «Уманська швейна 
фабрика» можна зробити висновок що на підприємстві недосконало здійснюється 
управління експортом, оскільки можна побачити що експорт обсяг експорту починає 
знижується. Для того аби підвищити експорт підприємства необхідно дотримуватись 
зазначених методів управління експортною діяльністю, підприємство має можливість 
вийти на світовий ринок з якісним та конкурентоспроможним товаром, значно заробити 
імідж не тільки підприємству, а й країні, а також підвищити ефективність 
зовнішньоекономічної діяльності, що в подальшому приведе до розширення 



 229 

виробництва в цілому. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИВ ТОВ 
«СВК СВІТАНОК» СТАВИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Ж.С. МАРТИНЮК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.с.-г.н., професор РОЄНКО А.В.  
 
Ринковий шлях розвитку економіки України змінив систему розподілу трудових 

ресурсів. За останні десятиліття кількість населення, зайнятого в усіх сферах економічної 
діяльності скоротилася, особливо зайнятих в сільському господарстві. Цей процес 
значною мірою викликаний реформуванням власності та створенням нових приватних 
підприємств, зміною структури виробництва тощо. Ці процеси супроводжуються 
підвищенням вимог до кваліфікації працівників, удосконаленням технології виробництва 
та організації праці. 

На сучасному етапі ринок праці характеризується низькою ціною робочої сили. До 
того ж, як показав аналіз ринку праці, існує проблема надлишку робочої сили (низька 
зайнятість населення). У багатьох сільськогосподарських підприємствах спостерігається 
високий показник сезонних працівників. Це зумовлюється тим, що в сучасних умовах 
господарювання більшість підприємств відмовилися від виробництва продукції 
овочівництва та садівництва, мають достатній рівень механізації виробничих процесів і 
високовартісну техніку, що й спонукало скорочення робочих місць. Тому проблема 
управління трудовими ресурсами нині набула виключно важливого значення.  

Вагомий науковий внесок у розробку теоретико-методологічних та прикладних 
аспектів проблеми розвитку трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах 
зробили такі вчені, як Д.П. Богиня, О.М. Бородіна, О.А. Бугуцький, О.В. Волкова, 
В.С. Дієсперов, М.І. Долішній, А.В. Калина, Г.І. Купалова, Е.М. Лібанова, В.Ф. Ма-
шенков, Л.І. Михайлова, Й.С. Пасхавер, В.М. Петюх, І.В. Прокопа, А.Б. Соскієв, С.Г. 
Струмилін, В.Я. Чураков, К.І. Якуба та інші. 

Управління трудовими ресурсами є багатогранним поняттям. Його одночасно 
можна розглядати як процес, функцію, структуру і систему організації. У сучасних 
умовах нестабільної кон'юнктури ринку праці основними складовими управління 
трудовими ресурсами в сільськогосподарських підприємствах мають бути планування, 
підбір, розстановка (переміщення) кадрів; формування системи мотивації праці; аналіз та 
оцінка результатів трудової діяльності; адаптація працівників і підвищення їх 
кваліфікації. 

Відмічені вище проблеми стосуються і управління трудовими ресурсами в ТОВ 
«СВК Світанок» Ставищенського району Київської області, яке було обранеоб'єктом 
нашого дослідження. 

ТОВ «СВК Світанок» – цесереднє за розмірами господарство Київської області. 
Виробничий напрямок – зернобуряковий з розвинутим мясним скотарством. За 
досліджуваний період (2011–2013 рр.) площа сільськогосподарських угідь по 
господарству становила 1718 га. Вартість валової продукції в 2013 р. становила 32372 
тис.грн, реалізованої – 29688 тис.грн. Основні економічні показники, а саме рівень 
рентабельності, норма прибутку свідчать, що ефективність діяльності господарства 
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протягом досліджуваного періоду підвищується. Так, за результатами 2013 року рівень 
рентабельності становив - 17,3%. 

Аналізуючи наявні трудові ресурси в ТОВ «СВК Світанок» слід відмітити, що у 2013 році 
середньооблікова чисельність працівників зайнятих у сільськогосподарському виробництві у 
порівнянні з 2011 роком збільшилась на 25 осіб і становила 107 осіб в тому числі 59 осіб 
зайнятих в галузі рослинництво та 48 осіб – у галузі тваринництво. Аналізуючи якісний склад 
працівників за їх віком слід відмітити, що найбільша частка працюючих в 2011 р. припадає на 
працівників віком 15-35 років – 50,9% (у тому числі зайнятих у рослинництві 32,6%, у 
тваринництві – 18,3%), та працівників віком 36-50 років – 32,7% (у тому числі зайнятих у 
рослинництві 11,6%, у тваринництві – 21,1%).  

Важливе значення для аналізу складу трудових ресурсів має якісна характеристика 
працівників за рівнем освіти. Аналізуючи якісний склад трудових ресурсів ТОВ «СВК 
Світанок» слід відмітити, що персонал підприємства в основному є низько 
кваліфікованим. Питома вага працівників з вищою освітою знаходиться на рівні 6,6% від 
загальної кількості, працівників із середньою спеціальною освітою – 13,2%. Тобто лише 
19,8 % працівників мають вищу та середню спеціальну освіту. Але, незважаючи на 
дефіцит висококваліфікованих кадрів у господарстві, молодь після закінчення вузів 
здебільшого все ще не бажає працювати в сільській місцевості.  

Важливе значення має не лише рівень професійної підготовки кадрів, а й постійне 
відновлення ними знань та навичок. Частка працівників, що підвищили кваліфікацію за 
2011–2013 рр. становить 12%, в основному це керівники вищої ланки.  

Важливим об’єктом аналізу трудових ресурсів є рух робочої сили. Так, у 2011 році 
кількість звільнених працівників становила 10 осіб, тоді як у 2012 році – 22 особи, 2013 – 
39 осіб. Коефіцієнт плинності кадрів протягом 2011-2013 рр. не змінився, й становив 
0,02. Коефіцієнт сталості зменшився проти рівня 2011 року на 0,01 пункти, й становив в 
2013 році 0,89. Це свідчить про те, що середньооблікова чисельність працівників на 11% 
перевищує чисельність постійних працівників. 

Причиною звільнення працівників в основному є власне бажання, що спричинено 
переїздом на нове місце проживання через незадовільний рівень оплати праці та відсутність 
необхідного рівня соціального забезпечення на селі.  

Витрати на оплату праці в ТОВ «СВК Світанок» складаються з: 
- фонду основної заробітної плати 
- фонду додаткової заробітної плати 
- фонду преміальних та інших заохочувальних виплат. 
Основним матеріальним стимулом працівників на підприємстві є середньомісячна 

заробітна плата, яка у 2013 р. становила 1662 грн.  
В структурі оплати праці на основну заробітну плату в середньому припадає 62%, 

додаткову заробітну плату – 31%, премії з прибутку – 3%, матеріальну допомогу – 
1%.Проте у 2013 р. спостерігається зменшення витрат на стимулювання працівників 
порівняно з минулим і позаминулим роками, що є свідченням скорочення преміювання 
працівників. 

Продуктивність праці є однією з найважливіших економічних категорій, в якій найбільш 
повно відображається ефективність виробництва та стан праці. Слід відмітити, що 
продуктивність праці в господарстві має тенденцію до зростання, особливо це стосується галузі 
рослинництва. Так, в 2013 році годинна продуктивність у рослинництві зросла на 3,77 пункта, 
тоді як у тваринництві зменшилася на 1,8 пункта, що відповідно становило 8,76 грн. та 1,52 грн. 
Тобто темпи зростання продуктивності праці в рослинництві суттєво перевищують темпи 
зростання продуктивності праці в тваринництві. В цілому ж по господарстві, годинна 
продуктивність протягом досліджуваного періоду зросла на 3,39 грн., денна – 23,26 грн., річна – 
6815,60 грн.  

Отже, дослідження свідчать, що ТОВ «СВК Світанок» слід переглянути політику 
щодо підвищення кваліфікації працівників особливо галузі тваринництва та мотивації 
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праці. Крім того доцільно пом'якшити сезонність трудової діяльності шляхом розвитку 
підсобних виробництв з метою рівномірнішого завантаження персоналу та підвищення 
особистої відповідальності кожного працівника в межах його компетенції. 

 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

В ТОВ «ШПОЛА–АГРО ІНДУСТРІ» ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 
В.В. МАРЧЕНКО, студ. ІV курсу  
Науковий керівник: к.е.н. ЗАГОРОДНЮК О.В. 
 
Важливим завданням управління підприємством на сучасному етапі розвитку 

економіки України є вдосконалення та підвищення ефективності управлінської 
діяльності. Необхідність прийняття рішення пронизує все, що робить керівник, 
формулюючи цілі і домагаючись їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття 
рішень надзвичайно важливе для всякого, хто хоче досягнути успіху в мистецтві 
управління. Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої управлінської діяльності. 
Завдяки процесу прийняття рішень здійснюється координація діяльності компанії - 
головна функція менеджера.  

Таким чином, питання пов’язані з удосконаленням систем прийняття управлінських 
рішень є надзвичайно актуальні. 

Дослідженню проблем удосконалення системи прийняття управлінських рішень 
присвячені наукові праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, як В. С. 
Маслоу, Д. Дерлоу, Ф. Тейлора, Д. Гілберта, Дж.Кейнса,  ,С. І. Дем'яненка, І. І. 
Завадського, В. Ф. Андрієнка, Н. О. Павловської, В. В. Вітлінського, Г. Л. Вербицької, М. 
І .Дідковського, С. М. Ілляшенка, С. І. Наконечного, та багато інших. 

Роль рішення в управлінському процесі надзвичайно велика, адже управління будь-
якою соціально-економічною системою передбачає цілеспрямований вплив суб’єкта 
управління для забезпечення оптимального функціонування та розвитку останнього, 
створення нормальних умов праці та задоволення соціальних потреб членів колективу. 
Цей влив здійснюється насамперед розробкою планової програми діяльності соціально-
економічної системи. Але, у зв’язку з динамічним характером виробничо-господарського 
процесу, умови функціонування системи постійно змінюються, що проявляється у 
виникненні різноманітних виробничо-господарських ситуацій, відхиленні від планової 
програми розвитку об’єкта управління.  

Вихід з ситуації, що склалася, може бути здійснений у різні строки, різними 
шляхами та із залученням більших чи менших засобів. Усі ці аспекти мають бути 
враховані при розробці управлінського рішення. 

Прийняття управлінського рішення – це процес вибору розумової альтернативи 
вирішення проблеми, що є вирішальним в системі управління (менеджменту). 
Результати реалізації прийнятих управлінських рішень – це найбільш об’єктивна оцінка 
мистецтва керівника. 

Управлінські рішення як основний засіб впливу керуючої системи на керовану: 
розробляються на основі наукового пізнання об’єктивних умов розвитку господарських 
процесів; готуються на основі певних принципів та вимог до управлінських рішень; 
мають специфічну технологію і організацію розробки та прийняття, побудовану на 
основі логіки загальнолюдської діяльності; передбачають досягнення намічених завдань 
ефективним використанням ресурсів, що використовуються в господарському процесі; 
встановлюють строки, засоби, час, необхідні для здійснення рішення;  передбачають 
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результати, які повинні бути досягнуті при реалізації управлінського рішення, розподіл 
обов’язків, прав та відповідальності. 

Виходячи з вищезазначеного, можна сказати, що розробка управлінського рішення 
є комплексом різних управлінських дій, де кожна наступна дія є логічним продовженням 
попередньої. 

Процес розробки системи управлінських рішень може розглядатись як 
цілеспрямована переробка «інформації стану» (інформації про ситуацію) в «командну 
інформацію», визначаючи хто, що і коли повинен зробити. Інформація використовується 
для корегування і адаптації всієї системи в обстановці, що склалася, для розробки мети 
та завдань. 

Об'єктом дослідження обрано ТОВ «Шпола-Агро Індустрі» Шполянського району 
Черкаської області, ціллю діяльності підприємства є отримання максимального прибутку 
шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її реалізації та надання 
сільськогосподарських послуг і здійснення інших видів діяльності. Метою дослідження є 
аналіз ефективності системи прийняття управлінських рішень у досліджуваному 
товаристві та обґрунтування шляхів їх удосконалення. 

Проаналізувавши основні економічні показники ТОВ «Шпола-Агро Індустрі» 
станом на 01.01.2014 року, можна зробити висновок про те, що система прийняття 
управлінських рішень в товаристві є малоефективною. Основним недоліком процесу 
прийняття управлінських рішень є те, що рішення приймаються керівником одноосібно, 
часто носять суб’єктивний характер. Керівник не довіряє підлеглим, делегування на 
підприємстві фактично відсутнє.  До негативних факторів в роботі слід віднести також 
несвоєчасність рішень та часткову застарілість методів та моделей їх прийняття. Проте 
рішення пов’язані із залученням іноземних інвестицій, використанням імпортної техніки 
для обробітку ґрунту, високоякісних гібридів насіння і засобів захисту рослин є 
результативними і ефективними. 

Одним з напрямів удосконалення процесу прийняття і реалізації управлінських 
рішень в ТОВ «Шпола-Агро Індустрі» є використання  сучасних наукових підходів, 
моделей і методів. Вироблення наукового підходу до ухвалення рішення визначають 
необхідним розробити визначений план у виді взаємозалежних між собою процесів 
підготовки, обґрунтування, прийняття, введення і рішення в дію. 

Підготовка визначеного рішення вимагає забезпечення всебічної його 
поінформованості, обґрунтованості. Робота припускає ознайомлення і з'ясування 
керівниками характеру і наслідків застосованого раніше рішення, що є попереднім 
даному рішенню. Ознайомлення з діючими інструкціями, одержання додаткової 
інформації від осіб і підрозділів компетентних в області даної проблеми. Поряд з цим 
необхідно враховувати, що прийняте рішення не повинне суперечити існуючим актам і 
вищевказаній директиві. Керівник повинний бути в курсі останніх досягнень у свій 
області, йому варто постійно працювати над підвищенням своєї компетенції за фахом, 
створювати можливість відвідувати конференції, семінари, прослухувати спеціальні 
лекції й інші заняття. 

При цьому важливо виходити з того, що в даний час більше чим абиколи, 
керівникам повинні бути притаманні почуття нового, уміння мислити економічно 
грамотно, йти в ногу з науково-технічним прогресом. 

 Невідкладені питання повинні зважуватися вчасно, швидко, без зайвого 
паперового марнування, реально, з обліком усіх найважливіших факторів, твердо, у 
живому зв'язку з колективом на основі детального ознайомлення із ситуацією і 
конкретними умовами. Поряд з цим оперативність не повинна вести до імпровізації, 
метушні, довільній і частій зміні рішень. 

Якщо рішення формується і виробляється групою фахівців, необхідно організувати 
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роботу таким чином, щоб кожний з учасників, зберіг індивідуальні позитивні риси своєї 
діяльності, направивши їх на рішення даної проблеми. Причому розмір групи повинний 
бути оптимальним, оскільки великі групи виявляються малоефективними. У них відсутні 
можливості для живої дискусії, складними представляються можливості створення духу 
обговорення, успіхів у роботі, творчому обговоренню. 

Керівник покликаний створити в роботі дух творчого пошуку, обміну думкою, 
здорової критики, пошуку рішення з урахуванням реальної обстановки, а не керуючись 
правилом взаємних поступок, тиску авторитетом і т.п. З безлічі питань, що підлягають 
рішенню, необхідно вибрати і вирішувати найважливіші, від яких залежить успішне 
рішення проблеми. 

Уміння вибирати головні, ведучі ланки, що визначає загальний хід розвитку явища, 
характеризує наукову обґрунтованість того чи іншого рішення. Керівник, виробляючи і 
приймаючи рішення повинний оцінювати різні варіанти, вибираючи найкращі, головні з 
них, ключові. 

 Після завершення етапів вивчення і з'ясування проблеми, пошуку, оцінки рішень і 
вибору найкращої альтернативи, визначається, на які структурні підрозділи вплине 
пропозиція і, отже, вивчається реакція останніх на цю пропозицію. 

Поряд з цим, необхідно створити сприятливий для роботи  психологічний 
мікроклімат у товаристві, щоб люди із задоволенням працювали у колективі і 
виконували свої обов’язки. Особи, які  будуть виконувати прийняті  рішення, повинні 
бути зацікавлені у їх реалізації і докладати всі свої зусилля до успішного їх 
впровадження у життя.  

Вважаємо, що запропоновані заходи у ТОВ «Шпола-Агро Індустрі» Шполянського 
району Черкаської області дозволять забезпечити своєчасну розробку оптимальних, що 
найбільшою мірою відповідають конкретній обстановці рішень і успішне проведення їх 
у життя, досягнення високого ступеня реалізації потенційних можливостей господарства 
з урахуванням потреб ринку.   

 
 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
МЕНЕДЖЕРА 

 
В.В. МАРЧЕНКО, студ. ІV курсу  
Науковий керівник: к. психол. н., доцент, ОСАДЧА Л.А. 
 
Соціально-економічні зміни в Україні, процеси глобалізації та інтеграції світової 

спільноти, наміри України щодо входження в Європейський освітній простір зумовили 
необхідність модернізації системи професійної підготовки майбутніх фахівців. 
Управління підприємствами в останнє десятиліття зазнало 

значних змін, які пов’язані із виникненням закладів нових форм власності, 
розвитком ринкових відносин, процесами євроінтеграції. 

Поряд із поняттям „компетентність” у науковій літературі часто використовують 
поняття „професійна компетентність”, яке визначається дослідниками як психічний стан, 
що дозволяє діяти самостійно і відповідально, як здатність і уміння виконувати певні 
трудові функції (А.К.Маркова); ціннісні орієнтації спеціаліста, мотиви його діяльності, 
загальна культура, стиль взаємодії з оточуючими, усвідомлення світу навколо себе і себе 
у світі, здатність людини до власного самовдосконалення і саморозвитку (Т.Г.Браже); 
система знань, умінь і навичок, професійно значимих якостей особистості, що 
забезпечують можливість виконання професійних обов’язків певного рівня 
(Г.М.Курдюмова). 
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У широкому сенсі компетентність в основному розуміється як ступінь соціальної й 
психологічної зрілості людини, яка передбачає певний рівень психічного розвитку 
особистості, психологічну готовність до певного виду діяльності, що дозволяє індивіду 
успішно функціонувати в суспільстві та інтегруватися в нього.  

У вузькому сенсі компетентність розглядається в якості діяльнісної 
характеристики, як міра інтегрованості людини в діяльність. А це передбачає певну 
світоглядну спрямованість особистості, ціннісне ставлення до діяльності та її предметів. 

Отже, компетентність є готовністю та здатністю людини діяти в будь-якій сфері. 
Вона передбачає володіння людиною відповідною компетенцією, яка включає її 
особистісне ставлення до предмета діяльності. Компетентнісна в окремій галузі людина 
володіє певними знаннями та здібностями, які дозволяють їй обґрунтовано судити про 
цю галузь й ефективно діяти в ній.    

У науковій літературі США фігурує особлива одиниця виміру знань спеціаліста – 
період піврозпаду компетентності. Це означає, що через те, що за певний час після 
закінчення вищого закладу освіти одержані знання будуть застарілими в зв’язку з тим, 
що з’являється нова інформація, компетентність спеціаліста знижується на 50 %. 

Важливими в контексті проблеми нашого дослідження є окреслені зарубіжними 
вченими рівні формування компетенцій під час навчання у вищому навчальному закладі, 
визначені в європейських країнах. Так, для першого рівня характерними є такі загальні 
для різних предметних галузей компетенції: здатність демонструвати знання основ та 
історії дисципліни; здатність логічно й послідовно представити освоєне знання; здатність 
контекстуалізувати нову інформацію й давати її тлумачення; уміння демонструвати 
розуміння загальної структури дисципліни й зв’язок між піддисциплінами; здатність 
розуміти та використовувати методи критичного аналізу й розвитку теорій; здатність 
правильно використовувати методи й техніки дисципліни; здатність оцінювати якість 
досліджень у цій предметній галузі; здатність розуміти результати експериментальних і 
спостережних способів перевірки наукових теорій. 

На другому рівні майбутні фахівці повинні бути наділені такими компетенціями: 
володіти предметною областю на належному кваліфікаційному рівні, тобто володіти 
новітніми методами й техніками дослідження, знати новітні теорії та їхні інтерпретації; 
критично відслідковувати й осмислювати розвиток теорії й практики; володіти методами 
незалежного дослідження й уміти пояснювати його результати на належному рівні; бути 
здатним внести оригінальний вклад у дисципліну, відповідно до канонів цієї предметної 
області, наприклад, у рамках кваліфікаційної роботи; демонструвати оригінальність і 
творчий підхід; опановувати компетенції на професійному рівні. 

Отже, професійна компетентність може розумітися як один із структурних 
компонентів професійної готовності до конкретного виду діяльності. 

У професійній підготовці спеціалістів економічного профілю є необхідність 
виділяти насамперед корпоративну компетентність як особливий вид компетентності, 
який передбачає стійку здатність фахівця виконувати передбачені кваліфікаційною 
характеристикою види діяльності. Корпоративна компетентність включає: глибоке 
розуміння сутності виконуваних завдань і вирішуваних проблем; знання досвіду, 
накопиченого в кожній конкретній галузі економіки; активне оволодіння найкращими 
досягненнями цієї галузі; вміння обирати засоби й способи дії, адекватні конкретним 
обставинам місця та часу; почуття відповідальності за досягнуті результати; здатність 
учитися на помилках і вносити корективи в процес досягнення цілей. 

Таким чином, дослідивши проблеми формування професійної компетентності 
особливо важливим вважаємо змістову структуру професійної компетентності майбутніх 
економістів із використанням загальнонаукового аналізу поняття професійної 
компетентності, представленого вище. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА В ПСП «ОБРІЙ» БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 
Г.Г. МАРЧУК, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент РОЄНКО О.А. 
 
Україна є великим продуцентом сільськогосподарської продукції. Це пояснюється, 

перш за все, великим ресурсним потенціалом нашої держави. Найважливішим завданням 
сучасної економіки є зупинення спаду агропромислового виробництва, гарантування 
продовольчої безпеки держави та досягнення раціональних норм споживання продуктів 
харчування на душу населення. Зниження темпів виробництва у продовольчій сфері 
спричинилося не лише технічною відсталістю виробництва, а й недосконалістю 
виробничих відносин, адміністративно-командних методів. Актуальність проблеми 
ефективності сільськогосподарського виробництва, зокрема галузі рослинництва, за 
сучасних умов виходить на перше місце серед інших важливих проблем.  

Рослинництво є первинним і основним щаблем сільськогосподарського 
виробництва. Виробничо-технологічні процеси у рослинництві відрізняються великим 
різноманіттям і пред'являють специфічні вимоги до виконання сільськогосподарських 
робіт. Ефективність і конкурентоспроможність галузі рослинництва визначається 
витратами і результатами виробництва, які у свою чергу, залежать від того, наскільки 
ефективна діюча система управління.  

Удосконалення управління виробництвом - важливий резерв зростання 
ефективності сільського господарства. Він включає розробку комплексу організаційно-
технічних і соціально-економічних заходів, які забезпечують ефективніше використання 
землі, робочої сили, техніки та інших ресурсів, створення сприятливих умов праці та 
побуту працівників, впровадження нових технологій і якісне вдосконалення 
виробництва. 

Управління виробництвом завжди мало велике значення у розвитку суспільства, 
але його роль особливо зросла в умовах ринку. Існує багато чинників, що підвищують 
значимість управлінської діяльності, зокрема: 

• ускладнення соціально-економічних зв'язків у виробництві; 
• прискорення науково-технічного прогресу та розвитку інноваційних технологій; 
• посилення концентрації та спеціалізації; 
• перехід від екстенсивних до інтенсивних форм ведення господарства; 
• розширення можливостей менеджменту завдяки загальному зростанню рівня 

розвитку, розвитку науки управління, використання комп'ютерної техніки. 
Управління - це та ланка, де організовуються, трансформуються і реалізуються 

економічні закони суспільства, визначаються форми організаційно-економічних 
відносин, його регіональні аспекти, виробляються форми і силові методи 
функціонування підприємств. 

Управління в ринковій економіці передбачає економічну свободу і повну 
відповідальність за результати праці. Для власника важливим є створення командою 
управлінців стратегічних переваг організації на ринку і посилення 
конкурентоспроможності продукції підприємства. 

Об'єктом даного дослідження є ПСП «Обрій», що знаходиться в с. 
ТирлівкаБершадського району Вінницької області. 

Підприємство знаходиться в Лісостеповій зоні з помірно-континентальним 
кліматом. Середня температура в січні -6 оС, в липні +19 оС, середньорічна кількість 
опадів 520-590 мм. Ґрунти – переважно чорноземи опідзолені, вміст гумусу приблизно 
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становить 3,39%. Відстань до обласного центру становить 220 км, до районного – 45.  
ПСП «Обрій» знаходиться у відносно сприятливих природних умовах для виробничого 
процесу в підприємстві. 

Проведені нами дослідження виробничої діяльності ПСП «Обрій» у галузі 
рослинництва за 2010 - 2012 рр. дають можливість зробити такі узагальнення: 

1. В своїй діяльності господарство використовує 1643 га землі Спеціалізація 
підприємства – зерно-технічна з розвинутим молочним скотарством. Рівень спеціалізації 
– середній. Головними галузями є вирощування зернових культур, що займає перше 
місце за питомою вагою в товарній продукції і становить 33,9% від загальної виручки 
підприємства, а також виробництво соняшника (29,9%) та виробництво молока (8,1 %). 

2. Середньооблікова чисельність працюючих – 63 особи, в т. ч. в рослинництві – 35 
осіб, в тваринництві – 24. Фонд оплати праці у 2012 р. склав 1362,0 тис. грн., що на 170,2 
тис. грн. (або на 12,5%) більше, ніж у 2010. 

3. Обсяг виробництва валової продукції підприємства у порівняльних цінах 2010 
року у 2012 році дорівнював 7160 тис. грн., що на 849 тис. грн. більше за показник 2010 
року. 

4. У 2012 році посівна площа зернових культур зросла на 140 га (20%) і становила 
835 га, а їх середня урожайність збільшилась на 7 ц/га і дорівнювала 36 ц/га. Посівна 
площа соняшника зменшилась на 83 га (22%) і склала 287 га. При цьому урожайність 
знизилась вдвічі - 15 ц/га, що викликане різного роду виробничими чинниками та 
факторами. Збільшення урожайності спостерігається по таких культурах, як ярий 
ячмінь(на 7ц/га) та озимий ячмінь (на 14ц/га ). 

5. Рівень рентабельності виробництва продукції рослинництва  збільшився на 16,5 
п.п.  і склав 165%. 

Провівши аналіз даних, можна зробити висновок, що ефективність виробничої 
діяльності має тенденцію до зростання, про що свідчить збільшення прибутку і рівня 
рентабельності. Проте, в ПСП «Обрій» є загроза спаду виробництва та зниження 
конкурентоспроможності продукції через відсутність розвитку в сфері новітніх 
технологій. Використання застарілої техніки, а також недосконала система мотивації 
праці позбавляє підприємство можливості  виходу на нові ринки в майбутньому.  

На даному етапі дуже важливим для господарства є забезпечення всіх підрозділів 
новими технічними засобами та усунення застарілих методів виробництва. Поряд з 
удосконаленням виробничої програми потрібно звертати увагу на пошук шляхів 
мінімізації витрат та ресурсозбереження. Для подолання проблем збитковості необхідно 
раціональніше використовувати наявні ресурси та здійснювати нарощування обсягів 
виробництва.  Робота даного підприємства повинна бути бездоганною, аби утримати 
клієнтів старих та залучити нових. 

Необхідно більшу увагу приділити професіоналізму працівників та їх мотивації. Це 
передбачає забезпечення максимальної активізації кожного працівника на всіх рівнях та 
підвищення якості життя. Доцільно застосувати наступні заходи стимулювання: 

� виплата премії до заробітної плати при підвищенні обсягу реалізації в 
порівнянні з попереднім періодом, а також стимулювання працівника протягом усього 
часу; 

� надання кращим робітникам додаткової оплачуваної відпустки; 
� туристичні поїздки для робітників, що домоглися більших успіхів у роботі; 
� забезпечення кар’єрного зростання працівника; 
� різноманітне моральне стимулювання. 
Вище описані заходи приведуть до підвищення мотивації співробітників і, як 

наслідок, до зростання продуктивності і якості праці. 
З метою поліпшення урожайності необхідно перейти до інтенсивного ведення 
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господарської діяльності. Воно включає такі заходи: 
� уважний підбір попередників під  посіви; 
� диференційована система обробки земель залежно від вимог культури та сорту; 
� раціональне використання землі з урахуванням охорони ґрунтів та довкілля; 
� контроль над сортовою чистотою посівів; 
� суворе дотримання технологічної дисципліни; 
� інтегрована система захисту сільськогосподарських культур від бур’янів, 

шкідників і хвороб. 
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В умовах ринкової економіки важливого значення для сільськогосподарських 

виробників, поряд з виробничим процесом, набуває питання побудови ефективної 
системи збутової, зокрема експортної, діяльності виробників. Особливо гостро дана 
проблема постає у зерновій галузі, яка розвивається в умовах потужного конкурентного 
тиску з боку переробних та посередницьких структур – монополістів каналів просування 
продукції до споживача, зокрема зовнішнього.  

Дослідження проблем розвитку експортних відносин на вітчизняному та світовому 
ринках зерна завжди перебувало у центрі економічних досліджень. Фундаментальні 
питання розглядалися в працях багатьох вчених, зокрема В.І. Бойка, І.В. Бураковського, 
В.І. Власова, П.І. Гайдуцького, В.І. Губенка, С.І. Дем’яненка, С.І. Кваші, І.В. Кобути, 
В.О. Олійника, А.А. Фесини, А.С. Філіпенка, О.Г. Шпикуляка, О.М. Шпичака, 
О.І. Юхновського та інших науковців. 

Але дотепер суттєвим чинником, що стримує ефективний розвиток 
зернопродуктового підкомплексу України, все ще залишається недостатність наукового 
обґрунтування організаційно-економічних механізмів підвищення ефективності 
збутової, зокрема експортної, діяльності виробників зерна. Тому питання організації 
стабільного зернового ринку та формування експортної політики держави виходять на 
перший план. Зерно і вироблені з нього продукти завжди були ліквідними, оскільки вони 
становлять основу продовольчої бази і безпеки держави [1, 3].  

Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Уманський елеватор» утворився при об’єднанні млина 
харчокомбінату і реалізаційної бази у 1939 р.. У 1969 році побудований 
кукурудзокалібрувальний завод, у 1969 р. введений в дію елеватор місткістю 59,4 тис. 
тонн. У 1980 р. був побудований двохповерховий адмінкорпус з лабораторією, ваговою, 
медпунктом, їдальнею на 50 посадочних місць і продуктовим магазином. Пізніше були 
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побудовані механічні майстерні, цех по розфасовці крупи, який був переобладнаний під 
хлібопекарню.  

Підприємство виконує весь комплекс робіт з зерном: приймання від виробника, 
сушіння, очищення від домішок з доведенням до відповідних кондицій, зберігання та 
відвантаження зерна споживачам. 

Складська місткість складає – 99,5 тис. тонн. В тому числі: зернових – 85,3 тис. 
тонн, сортового насіння – 10,2 тис. тонн, готової продукції – 4,0 тис. тонн. 

Основні економічні показники діяльності філії ПАТ «ДПЗКУ» «Уманський 
елеватор» Черкаської області розглянемо в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Економічні показникидіяльності філії ПАТ «ДПЗКУ» «Уманський елеватор» 

Черкаської області 
 
Показники 

 
2009 р. 

 
2010 р. 

 
2011 р. 

 
2012 р. 

 
2013 р. 

Відносне 
відхилення 
2013 р. до 
2009 р., % 

Дохід (виручка) від 
реалізації продукції, тис. 
грн. 

 
24219 

 
25265,1 

 
19208,5 

 
29261,9 

 
22386,6 

 
92,4 

Собівартість 
реалізованої продукції, 
тис. грн. 

 
18970,2 

 
19445,7 

 
14305,5 

 
22303,8 

 
16299,6 

 
85,9 

Валовий прибуток, тис. 
грн. 

1212,3 1608,6 1701,6 2081,1 2356,0 194,3 

Чистий прибуток, тис. 
грн. 

281,9 272,9 486,8 510,6 372,3 132,1 

Фінансовий прибуток 
від звичайної діяльності, 
тис. грн. 

 
497,8 

 
09,9 

 
926,8 

 
774,8 

 
618,8 

 
124,3 

Норма прибутку, % 4,1 4,3 6,5 6,3 5,0 +0,9 п 
Рентабельність 
виробництва, %  

 
2,6 

 
3,1 

 
6,5 

 
3,5 

 
3,8 

 
+1,2 п 

* Розраховано автором 
 
Виходячи з даних таблиці 1 можна зробити висновок, що рентабельність 

виробництва збільшилась на 1,2 пункта, норма прибутку також збільшилась на 0,9 
пункта. Валовий прибуток, чистий прибуток та фінансовий прибуток від звичайної 
діяльності зросли на 94,3%, 32,1% і 24,3% відповідно. У свою чергу дохід від реалізації 
продукції та собівартість реалізованої продукції зменшились на 7,6% і 14,1% відповідно. 

Середньоспискова чисельність працівників у філії «Уманський елеватор» складає 
на 2013 р. 116 чол., серед них на заготівельній діяльності працює 100 працівників, що на 
84 особи більше, ніж працівників зайнятих в промисловості – 16 чол.  

Середньомісячна заробітна плата на «Уманському елеваторі» в 2009 р. складала – 
734,1 грн., в 2010 р. – 858,0 грн., в 2011 р. – 1198,2 грн., в 2012 р. –1417,2 грн., в 2013 р. – 
2558,6 грн.. 

Однією з основних форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня 
торгівля. Вона відіграє значну роль у поліпшенні економічного добробуту держави, 
зміцненні її становища на міжнародній арені, а також сприяє стабілізації фінансового 
стану самих підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Уманський елеватор» займається зовнішньоекономічною 
діяльністю з кінця 2010 р., здійснюючи експорт зернових за кордон. Підприємство 
налагодило стабільні контакти з трьома країнами світу. Географічну структуру експорту 
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підприємства розглянемо на рисунку 1. 
 

 
Рис. 1.Географічна структура експорту філії «ПАТ» «ДПЗКУ» «Уманський 

елеватор» 
* Побудовано автором 
 
Таким чином, основними партнерами підприємства є Саудівська Аравія, до якої 

експортується 55% продукції, Єгипет − 25%, Словаччина – 20%. 
Підприємство експортує такі види продукції як кукурудза, ріпакта пшениця. 

Станом на початок 2014 року її вартість становить: кукурудза – 150 дол./т, ріпак – 405 
дол./т, пшениця – 195 дол./т. 

У 2013 р. філія ПАТ «ДПЗКУ» «Уманський елеватор»відвантажила на експорт 20 
тис. т кукурудзи, 5 тис. т ріпаку та 15 тис. т пшениці. Найбільш експортоорієнтованою 
культурою є кукурудза.  

Одним із напрямів вдосконалення механізму менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльностіє стимулювання збуту продукції на зовнішньому ринку. Філія ПАТ «ДПЗКУ» 
«Уманський елеватор» є активним учасником всеукраїнських промислових виставок із 
самого початку свого створення. Завдяки участі у таких заходах підприємство відкриває 
для себе нові горизонти співпраці як з вітчизняними, так і з іноземними контрагентами, а 
також набуває безцінного досвіду роботи на міжнародному рівні. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ ФГ «АГРОФІРМИ «БАЗИС» 

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
О.М. МАЦЕНКО, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., викладач ЗАГОРОДНЮК О.В. 
 
На сучасному етапі ефективна робота підприємства багато в чому залежить від 

грамотного управління персоналом. У зв’язку з цим останнім часом у багатьох 
підприємств з’явилася необхідність у плануванні потреби в персоналі, вирішенні завдань 
його набору, аналізі кадрового складу і причин зростання показника плинності. Тому 
питання удосконалення  управління кадрами  на підприємстві як ніколи раніше є 
актуальним. 

Серед наукових праць, що містять фундаментальну розробку питань, пов’язаних з 
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теоретичними та практичними аспектами управління персоналом та кадрами необхідно 
відзначити дослідження О. Бородіної, Д. Богині, Л. Балабанової, Н. Гавкалової, 
О. Грішнової, В. Данюка, Й. Завадського, А. Колота та ін.  

Результат діяльності багатьох підприємств і накопичений в них досвід роботи з 
кадрами показує, що формування виробничих колективів, забезпечення високої якості 
кадрового потенціалу є вирішальними факторами ефективності виробництва і 
конкурентоспроможності продукції. 

Об’єктом  дослідження є система управління кадрами ФГ «Агрофірми «Базис» 
Уманського району Черкаської області.  

Аналіз показників, що характеризують ефективність господарської  діяльності, 
свідчать про те, що підприємство є прибутковим.   

Проведені дослідження ефективності системи управління кадрами дозволяють 
зробити висновок про те, що кадрова служба на підприємстві має низьку ефективність, 
вона складається тільки з інспектора по кадрах. Значну частину кадрової роботи на 
підприємстві веде керівник.Саме  він організовує роботу своїх працівників, здійснює 
моральне і матеріальне стимулювання працівників. Оголошує подяки, видає грошові 
премії, нагороджує цінними подарунками. 

За результатами дослідження встановлено, що на підприємстві працює  169 осіб, з 
них 62% – чоловіків, 38 % – жінок. Найбільша питома вага працівників  віком від 30-40 
років, що становить 38,9 %. За рівнем освіти переважають працівники з вищою освітою – 
54,5 %, із середньою спеціальною освітою – 33,5%. Ці дані свідчать про те, що 
підприємство має високо кваліфікованих працівників.  

В умовах зменшення чисельності працівників сільського господарства важливо 
забезпечити їх найбільш повне і раціональне використання у виробництві. Основним 
показником, що дозволяє оцінити ефективність системи управління кадрами на 
досліджуваному підприємстві є продуктивність праці. У  2013 році цей показник 
становив 119,2 грн./чол., це порівняно з 2011 роком менше на 99,7 грн./чол. Зменшення 
продуктивності праці у 2012 році спричинене збільшенням кількості працівників на 
підприємстві, та зниженням вартості валової продукції.  

Проведений аналіз продуктивності праці свідчить про те що,  трудові ресурси 
використовуються не раціонально та організація праці на підприємстві ведеться не 
ефективно. 

Фонд заробітної плати у ФГ «Агрофірма «Базис» Уманського району Черкаської 
області становить 6105 тис. грн., що порівняно з базисним роком більше на 50 тис. грн. В 
середньому розмір заробітної плати на підприємстві складає 2056,5 грн., працівники 
рослинництва отримують 2115 грн., працівники тваринництва – 1998 грн., в господарстві 
виплачується доплата за вироблену валову продукцію у розмірі 20 %. Проведенні 
дослідження дозволяють констатувати, що заробітна плата на підприємстві не є 
мотивуючим фактором. Оскільки вона не перевищує середній рівень заробітної плати по 
Україні. 

Негативним явищем також є те, що система оплати праці не враховує зв'язок між 
індивідуальним внеском кожного працівника і винагородою. 

Аналіз управління кадрами досліджуваного підприємства, дозволяє зробити 
наступні висновки: система управління кадрами ФГ «Агрофірми «Базис» не є 
ефективною, за досліджуваний період спостерігається зниження прибутку та 
продуктивності праці, кадрова служба на підприємстві працює не ефективно. Отже 
система управління кадрами ФГ «Агрофірма «Базис» Уманського району Черкаської 
області потребує вдосконалення. Оскільки формування кваліфікованої робочої сили 
пов’язане з певними витратами для підприємства, кадрова політика повинна бути 
економічно обґрунтованою, тобто виходити з його реальних фінансових можливостей. 
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Кадрове управління повинно бути гарантією процвітання підприємства. Висока 
якість робочої сили – це лише передумова до високої ефективності виробництва. Для її 
реалізації необхідно, щоб робота працівників була добре організована, щоб вона 
відповідала професійній підготовці та рівню кваліфікації персоналу, щоб для працівників 
були створені відповідні санітарно-гігієнічні умови праці, які забезпечують нормальний 
рівень її інтенсивності. 

Тому, на нашу думку, основними факторами успіху у вирішенні проблем 
управління кадрами ФГ «Агрофірма «Базис» Уманського району Черкаської області 
буде: розробка ефективної кадрової політики; створення повноцінної та ефективної 
кадрової служби; постійне удосконалювання кадрової роботи на підприємстві; турбота 
керівництва про підвищення рівня кваліфікації своїх співробітників; поєднання 
ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації і мотивації для розвитку 
здібностей працівників; чітка система управління коштами, виділеними на навчання і 
підвищення кваліфікації, облаштування робочого місця, виплату заробітної плати; 
формування позитивного морально-психологічного клімату в колективі, який 
забезпечить найповніше використання потенціалу працівників; здійснення комплексу 
заходів для створення високопродуктивного виробничого колективу; координація і 
контроль виконання намічених кадрових заходів. 

 
 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО 

ПИВНОГО РИНКУ 
 
Є. МЕЛЬНИК, студ. ІV курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент ТИМЧУК С.В. 
 
Пивна індустрія займає значну нішу в усій переробній промисловості України. 

Вона є прибутковою не лише для інвесторів та безпосередніх виробників, а й для 
держави. Останнє полягає в тому, що пивоварні підприємства є великими платниками 
податків, а, враховуючи специфіку продукту, і місцевих зборів. Даний продукт є досить 
рентабельним та популярним, тому вкладання коштів у його виробництво передбачає 
досить вигідні фінансові перспективи. 

Прибутковість підприємств пивоваріння значною мірою залежить від багатьох 
факторів: наявність сировини, канали збуту, платоспроможність населення. Тому 
наявність прямого доступу до сировини у більшості випадків є значною конкурентною 
перевагою. Незважаючи на те, що в Україні вирощують ячмінь у тій кількості, яка 
необхідна для виробництва солоду всім пивоварним заводам, якісної сировини не 
вистачає. Потреба пивної галузі в продукті переробки ячменю - солоді у 2009 р. складала 
260 тис. т в рік, а до кінця 2011 р., за рахунок збільшення виробництва пива, вона 
збільшилася до 600 тис. т. При цьому біля 15-20% вітчизняного солоду - низькоякісна 
сировина, яку можна використовувати лише для виробництва темних сортів пива. 
Дефіцит хмільсировини і ячменю доводиться покривати за рахунок імпорту, а це, 
звичайно, відбивається на рентабельності виробництва і відпускній ціні [1]. 

Згідно з оцінкою аналітиків  у 2013 р. потужності з виробництва пива в Україні 
компанії використали на 60%, а в останні чотири місяці – трохи більш ніж 40%. 

Ключові гравці ринку, велика частина яких – підрозділи транснаціональних 
компаній, ще не готові відзвітувати за підсумками року, посилаючись на відсутність 
затверджених даних від головних офісів. Українська корпорація «Оболонь» відмовилася 
повідомити обсяг виробництва минулого року. Але проміжні результати роботи 
пивоварів не давали підстав розраховувати на річну позитивну динаміку. 
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Основною причиною скорочення обсягів виробництва пивовари вважають 
зниження купівельної спроможності населення поряд із  підвищенням цін на пиво 
приблизно на 11% (у річному вираженні).  

Динаміка виробництва пива у 2006-2007 рр. показувала досить позитивну 
тенденцію. Однак вже починаючи з 2008 р. ця тенденція різко змінилася. На 
сьогоднішній день підприємства докладають максимум зусиль для відновлення своїх 
потужностей. Заходи включають зміну асортиментної і маркетингової політики. Остання 
почала відбуватися більш агресивно і зараз включає в себе виведення на ринок нових 
сортів пива та відмова від малоприбуткових. 

 
Рис. 1. Динаміка виробництва пива в Україні [3] 

 
Окрім того зміни відбулися в ціновій політиці. За друге півріччя 2011 р. деякі 

підприємства підвищили ціни на свою продукцію в середньому на 10-12%. Інші все ж 
зуміли уникнути цього, пом’якшуючи наслідки подорожчання сировини за рахунок 
власних витрат. Аналітики відмічають, що останнім часом споживачі все частіше 
віддають перевагу дорожчим сортам пива. І все ж приріст обсягів виробництва досить 
незначний. Найчастіше це пов’язують наслідками світової кризи. Однак не останню роль 
зіграв вступ України до СОТ, що відкрило доступ на українські ринки для імпортного 
пива. Слід сказати, що такий розвиток майже повністю співпадає з експертними 
прогнозами. 

Аналіз фактичних показників розвитку ринку пива за 2006-2011 рр. свідчить про 
переважання тенденції до скорочення обсягу його імпорту на територію України. 
Виняток становить лише кризовий 2008 р., коли обсяги імпорту зросли майже вдвічі, в 
порівнянні з попереднім роком. Пояснення цього явища досить просте, оскільки пиво – 
продукт, на який існує відносно стабільний попит. Якщо подивитися на динаміку 
внутрішнього виробництва, то можна побачити, що саме цього року обсяги скоротились 
на 1,3%. А обсяги споживання даного продукту постійно зростають. Тому для 
задоволення потреб споживачів і була залучена така значна кількість імпортного 
продукту. Більше половини ринку імпортного пива в Україні належить Росії. Решта 
практично рівномірно поділена між Бельгією, Чехією, Великобританією, Іспанією та 
Німеччиною. Слід сказати, що імпортний товар досить відрізняється від вітчизняного за 
якісними характеристиками. Але його головною слабкою стороною є ціна. Вартість 
імпортованого пива коливається в межах 15 грн., тоді як український продукт коштує в 
середньому 6-8 грн. [2]. 

Що ж стосується експортних показників, то з 2009 р. спостерігається тенденція до 
зниження обсягів. Експерти пов’язують таку зміну із збільшенням пріоритетності 
внутрішнього ринку у виробників, а також із післякризовим скороченням обсягів 
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виробництва. Тому подальші перспективи українського ринку пива залежатимуть від 
загального рівня платоспроможності населення і доступності напою. 
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Робота з прийняття управлінських рішень вимагає від менеджерів високого рівня 

компетентності, значних затрат часу, енергії, досвіду. Вона передбачає високий рівень 
відповідальності, оскільки для втілення прийнятих рішень у життя необхідно 
забезпечити ефективну та злагоджену роботу всього організаційного механізму. 

Особливий внесок у теорію прийняття рішень внесли такі вітчизняні й закордонні 
вчені як  В. Бакуменко,  А. Дєгтяр,  Я. Берсуцкий, С. Бир, Г. Саймон, М. Мескон, А. 
Фойль, Ф. Тейлор,  О. Уайт, Д. Дерлоу, В. Маслоу, В.А. Рульєв, Л.І. Федулової  та ін. 

Однозначно можна стверджувати, що діяльність керівника пов’язана із 
безперервною розробкою та прийняттям рішень, оскільки тільки рішення є конкретною 
формою прояву управлінської функції. Незалежно від різноманітності проблем, через які 
має бути прийнято те чи інше рішення, сам процес розробки є послідовним та містить 
низку дій. 

На думку Федулової Л.І. рішення - це творчий процес вибору однієї або кількох 
альтернатив із множинності можливих варіантів (планів) дій, спрямованих на досягнення 
поставлених цілей. Процес прийняття рішення передбачає відповідь на питання : хто і 
що має здійснити; в які строки; з якими затратами праці і коштів; в якому порядку; з 
яким розподілом обов'язків, прав і відповідальності; за якої організації контролю; яких 
результатів слід очікувати. 

Прийняття оптимального управлінського рішення можливе внаслідок всебічного 
аналізу процесів і проблем виробничо-господарської, збутової, фінансової та інших видів 
діяльності з орієнтацією на інтереси, стратегічні цілі організації. Не менш важливим є 
врахування чинників, пов'язаних з економією матеріальних, фінансових і трудових 
ресурсів, отриманням оптимального прибутку тощо. 

Звичайно в прийнятті будь-якого рішення присутні інтуїція та суб’єктивні 
судження. Але менеджери середньої ланки все більше покладаються не на інтуїцію, а на 
одержану інформацію і допомогу. На прийняття рішення також впливають такі чинники, 
як особисті оцінки керівника, сфера прийняття рішень, інформаційні і поведінкові 
обмеження, негативні наслідки і взаємозалежність рішень. 

Провівши дослідження системи управління ДП ДГ «Христинівське» ми дійшли 
висновку, що основним недоліком процесу прийняття управлінських рішень є те, що 
рішення приймаються переважно одноосібно керівником, носять суб’єктивний характер 
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без чіткої системи послідовності прийняття управлінських рішень. Ще однією 
проблемою управління ДП ДГ «Христинівське» є відсутність процесу . Керівник 
підприємства невміє і не завжди розуміє необхідність делегувати власні повноваження 
підлеглим працівникам, що свідчить про слабку динаміку його розвитку і можливість 
адаптуватися до зовнішньогосередовища. 

Однією з найважливіших проблем в сучасній науці управління є вибір керівником 
методу прийняття рішення. Вона вимагає від керівника всебічної оцінки конкретної 
ситуації і самостійності в прийнятті рішення. Під ситуацією розуміють обставини що 
вивчаються, прогнозні оцінки їх розвитку і можливі результати, які вимагають 
відповідних дій менеджера чи колегіального органу управління. 

Одним із напрямків удосконалення процесу прийняття і реалізації управлінських 
рішень є організація ефективної та скоординованої роботи всіх структурних підрозділів 
ДП ДГ «Христинівське» та побудови дієвої системи делегування повноважень.  

Прийняття ефективних управлінських рішень передбачає використання наступних 
умов:  

� Додержання ієрархії. Вона здійснюється в цілях координації і посилення 
централізації управління.  

� Використання цільових міжфункціональних груп. Групою на професійно 
високому рівні готується інформація, на основі якої керівництво приймає рішення. 

� Розробка формальних правил і процедур в прийнятті рішень, які забезпечують 
ефективну координацію дій. 

� Використання планів у прийнятті рішень з метою на координації діяльності 
організації в цілому. 

� Забезпечення горизонтальних зв'язків. Дозволяє приймати рішення без 
звернення до вищого керівництва. 

Таким чином впровадження запропонованої  системи процесу прийняття рішень та 
заходів із підвищення їх якості сприятимуть покращенню ефективності управлінських 
рішень у ДП ДГ «Христинівське». 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ У ФГ 

«СТЕП» ЖАШКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
А.Р. МИРОНЕНКО, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент СВІТОВИЙ О.М. 
 
Управління виробничими витратами в ФГ «Степ» базується на повсякденній роботі 

з витратами, яка спрямована на їх оптимізацію, що забезпечує стабільність позицій на 
ринку і є найбільш ефективним способом досягнення рентабельної роботи. Управління 
витратами – це складний багатоаспектний та динамічний процес, що включає 
управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного результату діяльності 
підприємства.В сучасних умовах управління витратами означає створення єдиної, 
раціональної та безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими установками 
та взаємопов’язаними елементи. Система управління витратами має функціональний та 
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організаційний аспект. Вона включає такі організаційні підсистеми, як пошук і 
виявлення факторів економії ресурсів; планування витрат за видами; облік і аналіз 
витрат; стимулювання економіки ресурсів і оптимізація витрат. Управління витратами 
потрібно розглядати як комплексну систему, яка забезпечує розроблення управлінських 
рішень, оскільки всі управлінські рішення щодо ефективного використання ресурсів 
взаємопов’язані та впливають на кінцеві результати підприємства. Зниження й 
оптимізація витрат є одними з основних напрямків удосконалювання економічної 
діяльності ФГ «Степ». Підвищення технічного рівня виробництва, удосконалювання 
організації виробництва і праці призводить до зниження матеріальних витрат. 
Зменшення витрат сировини і матеріалів досягається за рахунок зниження норм їх 
використання, скорочення відходів і втрат у процесі виробництва та збереження, 
повторне використання матеріалів, впровадження безвідходних технологій. 

 У ФГ «Степ» використовують такі методи управління виробничими витратами як: 
• розрахунок собівартості продукції (робіт, послуг) і визначення фінансового 

результату; 
• прийняття управлінських рішень стосовно раціоналізації витрат і їх планування; 
• здійснення контролю і регулювання центрів відповідальності. 
Класифікація витрат підприємства: 
Витрати на продукцію – це витрати, пов'язані з виробництвом або з придбанням 

товарів для продажу. 
Витрати періоду – витрати, що не пов'язані з виробничою діяльністю і 

розглядаються як витрати періоду, в котрому вони були здійснені (маркетингові, 
дослідницькі та ін.). 

Розглянемо шляхи вдосконалення системи управління витратами. 
Так як відповідну частку в структурі витрат підприємства займає оплата праці, то 

актуальною задачею є зниження трудомісткості послуг, що надаються, зростання 
продуктивності праці, скорочення чисельності адміністративно - обслуговуючого 
персоналу. Зниження трудомісткості послуг, зростання продуктивності праці можна 
досягти різноманітними способами. Найважливіші з них: 

• механізація та автоматизація виробництва 
• розробка і використання прогресивних технологій 
• зміна і модернізація застарілого обладнання. 
Використання основних фондів впливає на розмір витрат через розмір 

амортизаційних відрахувань. 
Поліпшити використання основних виробничих фондів можна за рахунок: 
�  підвищення коефіцієнту змінності обладнання; 
�  ліквідації нерегламентованих простоїв; 
�  зниження витрат на ремонт шляхом подовження міжремонтного періоду; 
�  збільшення терміну служби машин; 
�  поліпшення якості ремонтів; 
�  підвищення надійності і довговічності обладнання; 
�  вдосконалення системи планова - запобіжного ремонту; 
Вирішальною умовою зниження собівартості послуг служить безперервний 

технічний прогрес. Запровадження нової техніки, комплексна механізація і 
автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології, запровадження 
прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизити собівартість послуг. Також 
можна запропонувати на підприємстві провести розширення спеціалізації та кооперації. 
Для цього підприємству потрібно встановити найраціональніші кооперативні зв'язки між 
підприємствами в тих галузях, які прямим чином пов'язані з основною діяльністю 
досліджуваного підприємства. 
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Земля як фактор виробництва в сучасній економічній теорії - один з трьох основних 
факторів виробництва, який, для того щоб стати продуктивним, звичайно повинен 
з'єднуватися з працею і капіталом. Під землею як фактором виробництва розуміються всі 
природні (відтворювані і невідтворювані) ресурси. ФГ «Степ» і його земельні володіння 
знаходяться в м. ЖашковіЖашківського району Черкаської області і є придатними для 
використання і вирощування продукції рослинництва. ФГ «Степ» здійснює свою 
діяльність у відповідності із діючим законодавством, статутом ФГ «Степ». Фермерське 
господарство має розрахунковий та інші рахунки, самостійний баланс, наділений 
основними та оборотними фондами. 

Проведений аналіз господарської діяльності підприємства показує що в 
підприємства збільшилась площа угідь на 0,18% та площа ріллі на 0,69%. Відповідно до 
цього збільшилась чисельність працівників на 2,63%. Зросла вартість валової продукції 
на 7,2%. Також зросла вартість товарної продукції 88,4 %. Зріс і чистий прибуток на 73,9 
%. Рівень рентабельності зменшився на 16.06 відсоткових пункти. 

Таблиця 1 
Основні показники діяльностіФГ «Степ» Жашківського району Черкаської області 

Показник 2011р. 2012р. 2013р. 2013р. до 
2011р. у %. 

Площа с.-г. угідь, га 2070 2073,9 2073,9 100,18 
в т. ч. рілля 2015 2029 2029 100,69 
Середньорічна чисельність 
працюючих, чол. 38 43 39 102,63 

Вартість валової продукції, тис. грн. 6118,51 8178,45 6560,00 107,2 
Вартість товарної продукції, тис. грн. 10114 14961 19062 188,4 
Чистий прибуток, тис. грн. 3131 5082 5447 173,9 
Рівень рентабельності, % 57,31 55,25 41,25 16,06 в.п. 
 
Система управління у ФГ «Степ» поєднує в собі максимально можливий комплекс 

функцій управління всіма бізнес-процесами підприємства; управляє виробничим 
процесами та безперервно контролює його параметри та відхилення від допустимих 
значень; реалізовує управління витратами та центрами витрат. На основі виробничого 
плану та нормативної собівартості розраховується кошторис витрат на виробництво, 
забезпечується єдність даних фінансового та управлінського обліку. Фінансово-
господарські операції повинні реєструватися в системі одразу по їх здійсненню, що 
забезпечить контроль за виробництвом на рівні виробничих кошторисів. 

Отже удосконалення системи управління витратами націлене на постійний пошук і 
виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, планування, облік та аналіз 
витрат за їх видами, стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою 
підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. 

 
 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ В ТОВ «САД – ЕЛІТ – 
ПРОДУКТ» КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
О.М. МИХАЙЛЕНКО, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент РОЄНКО О.А. 
 
Виробництво є основою ТОВ «Сад – Еліт – Продукт», організованим на основі 

раціонального поєднання в просторі та часі засобів, предметів праці і самої праці для 
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реалізації виробничого процесу з виготовлення виробів. Виробнича діяльність на 
підприємстві відбувається у підрозділах, заснованих для виконання конкретних цілей. 

Управлінська діяльність здійснюється людиною, тому ефект управління залежить 
від уміння керівника вчасно впливати на процеси, які проходять в підприємстві, а також 
правильно розпоряджатися наявним виробничим і кадровим потенціалом, побудувати 
дієву систему стимулювання підлеглих. Ринкові відносини вимагають нових підходів до 
організації і планування виробничих процесів на сільськогосподарських підприємствах, 
фінансування та кредитування, матеріально-технічного постачання і виробничого 
обслуговування. 

ТОВ «Сад – Еліт – Продукт» є системою, яка динамічно розвивається і зазначені 
вище елементи якої взаємопов’язані і взаємозалежні. Вони вимагають чіткої і 
цілеспрямованого взаємодії з внутрішнім і зовнішнім середовищем кожного підрозділу. 

ТОВ «Сад – Еліт – Продукт» було створено у 2010 році, шляхом об’єднання 
майна(внесків) учасників відповідно до законодавства України для здійснення 
господарської діяльності. 

В господарстві у процесі виробництва продукції беруть участь висококваліфіковані 
працівники з великим досвідом роботи. 

Підприємство на даний час має у своїй власності 772,4 га орендованих земель. 
Підприємство займається – вирощуванням плодово-ягідної, зернової продукції та 
розведенням свиней. 

Підприємство вирощує такі сорти плодовихкультур: 
Флоріна – сорт французької селекції зимового строку достигання. Цінним 

насамперед у нього є те, що він імунний до парші. Плоди красиві, злегка конічні, 150г 
вагою, покриті темно червоним рум’янцем з білими краплинками по всій поверхні 
плоду. Валовий збір становить – 173 кг. 

Еліза- голландської селекції, відзначається десертним смаком та доброю лежкістю. 
Плоди красиві, темно червоні, кулястої форми, вагою 150г. Валовий збір становить – 128 
кг. 

Кальвіль сніговий - аборигенний український сорт дерево цього сорту сильноросле, 
гілки дещо пониклі, крона загущується. Кальвіль сніговий щороку дає до 300кг яблук. 
Загалом плоди у нього середніх розмірів 120-140г, дещо конусоподібної форми, злегка 
ребристі, жовті зі слабким рум’янцем. 

Лютежскии (киевский краснощекий) - У плодоношення вступає на 3-4-й рік. Плоди 
великі, 45-50 г, круглоовальние, злегка стислі з боків, шкірка золотисто-оранжева, з 
темно-червоним рум'янцем і щільною світло-жовтою м'якоттю приємного освіжаючого 
смаку, кісточка легко відділяється від м'якоті. Валовий збір становить – 30 кг. 

Шалунья - В умовах Києва плоди Шалуньи дозрівають на початку липня. Сорт 
стійкий до коккомикозу і моніліозу, весняних заморозків. Дерева в 10-річному віці дають 
урожай 30-40 кг. 

Ігрушка - в умовах Києва дозрівають 5-10 липня. Дерева цього сорту у 
плодоношення вступають на третій рік після посадки і в 10-річному віці дають близько 
45 кг ягід, максимум - 75 кг. 

Валова продукція в порівняльних цінах 2010 року у 2013 році зменшилась на 6069,2 
тис. грн. порівняно з 2011 роком. При цьому товарна продукція за досліджуваний період 
збільшилась на 1835,9 тис. грн. 

В 2013 році вирощування плодових культур зменшилось на 1211 тис. грн., 
порівняно з 2011 роком. Виробництво продукції скотарства за досліджуваний період 
збільшилось на 1385 тис. грн., продукція овочівництва – вона станове 1283,6 тис. грн. В 
загальному по господарству товарна продукція в 2013 році, порівняно з 2011 роком 
збільшилась на 1835,9 тис. грн., що є досить хорошим показником. 



 248 

Валової продукції на 100 га с-г. угідь у 2013 році, було отримано на 318,75 тис. грн. 
менше, ніж у 2011 році. При цьому показник чистого прибутку збільшився - за 
досліджуваний період на 3,33 тис. грн., а фондоозброєність підвищилась на 9,4 тис. грн. 

Норма прибутку в 2013 році зменшилась на 3,23% порівняно з 2011 роком, а рівень 
рентабельності за досліджуваний період зменшився на 6,92 пункти. 

Отже, підприємство має великі перспективи в розвитку плодово-ягідного напрямку 
спеціалізації. Цьому сприяють висококваліфіковані працівники, матеріально – технічна 
та селекційна база.  

 
 

ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Н.Д. МОРГАЧОВА, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник:к.е.н., доцент ПІТЕЛЬ Н.Я. 
 
В умовах розширення світогосподарських зв’язків та глобалізації економіки 

експортний потенціал відіграє провідну роль для забезпечення сталого розвитку країни. 
Формування експортного потенціалу відбувається на підприємствах, що є самостійними 
учасниками зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), саме від його реалізації залежить 
успіх суб’єкта підприємництва на зовнішньому ринку. Тому до актуальних проблем 
сучасної економіки належить пошук та обґрунтування шляхів формування і ефективного 
використання експортного потенціалу.  

Проблематика підвищення ефективності використання експортного потенціалу 
підприємств, галузей та національної економіки висвітлені в працях таких науковців як 
В.М. Геєць, Л.П. Сєрова, С.З. Манів, О.І. Попов, О.Є. Кузьмін, С.В. Мочерний, О.Б. 
Наумов, О.М. Алимов, Е.В. Лапин, В.М. Поленчук, І.М. Луцький та ін. Проте значна 
частина питань в цій сфері потребують подальших досліджень. 

Експортний потенціал підприємства – складна економічна система, яка може як 
розвиватися, так і деградувати. Для оптимального його розвитку необхідно 
дотримуватися економічної сприятливості середовища для ЗЕД підприємства та 
цілеспрямованого залучення ресурсів [1]. В цілому діяльність підприємства у 
зовнішньоекономічній сфері складається із взаємопов’язаних процесів, кожний з яких 
при визначенні експортного потенціалу розглядається окремо. В свою чергу результати 
дій цих процесів утворюються в наслідок не лише тільки їх функціонування, але і їх 
взаємодії між собою та ланками зовнішнього середовища. 

Експортний потенціал можна розуміти як спроможність підприємства здійснювати 
зовнішньоекономічну, зокрема експортну діяльність, яка полягає у виході на цільові 
зовнішні ринки збуту [2]. Даний потенціал є основою для розробки стратегії виходу 
фірми на зовнішній ринок. Можна виділити наступні фактори, які формують експортний 
потенціал: рівень економічного розвитку підприємства, умови нарощування експорту, 
товарна спеціалізація й конкурентоспроможність продукції, інвестиційна привабливість, 
економіко-географічне положення, маркетингова привабливість, організація 
менеджменту, інформаційне забезпечення ЗЕД, планування експортного виробництва, 
облік та аналіз експортних поставок, кадровий менеджмент. 

При формуванні і розвитку експортного потенціалу підприємства може виникати 
ряд проблем, серед яких наступні: низька конкурентоспроможність продукції, 
нераціональна товарна та географічна структура експорту, невідповідність експорту 
товарів динаміці світового попиту, недостатність управлінських ресурсів, а саме фахівців 
у сфері ЗЕД, відсутність систематичної державної підтримки, стимулювання та сприяння 
здійсненню експортної діяльності, складність процедури ЗЕД, нестача капіталу, брак 
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знань про закордонні ринки, мовний та культурно-ментальний бар’єри, складність при 
здійсненні митних процедур та сертифікації, недосконалість транспортної 
інфраструктури, нерозвиненість маркетингових послуг та інші. 

Для уникнення та мінімізації негативного впливу вищезазначених чинників, які 
ускладнюють формування та реалізацію експортного потенціалу підприємства доцільно 
здійснити ряд заходів, серед яких можна виділити такі, як прогнозування ефективних 
обсягів збуту товарів, які гарантуватимуть прибутковість; раціональне використання 
фінансових ресурсів; розвиток інформаційного забезпечення для достовірного 
моніторингу кон’юнктури ринку; використання можливостей реклами з метою 
формування сприятливого іміджу підприємства; проведення стратегічного планування 
для мінімізації форс-мажорних обставин; вдосконалення управління ЗЕД.  

Їх реалізація допоможе забезпечити розвиток експортного потенціалу 
підприємства, оскільки прогнозування ефективних обсягів збуту означає гарантований 
прибуток від ЗЕД, який покриє витрати на виробництво продукції та її реалізацію; 
раціональне використання фінансових ресурсів сприятиме зменшенню ризиків 
отримання збитків при збуті продукції; розвиток інформаційного забезпечення 
гарантуватиме одержання повної та надійної інформації при дослідженні зарубіжних 
ринків, адже для просування товару на міжнародний ринок потрібно володіти повною та 
достовірною інформацією. Для того щоб продукція користувалася попитом потрібно 
рекламувати як підприємство, так і товар. Щоб мінімізувати виникнення форс-мажорних 
обставин потрібно проводити стратегічне планування і довгострокове планування на 
основі тактичних цілей і оперативних планів. Але для того, щоб реалізувати всі можливі 
шляхи формування і розвитку експортного потенціалу потрібно, перш за все, 
вдосконалити управління ЗЕД та забезпечити максимально ефективне виконання всіх 
функцій управління: планування, організацію, координацію, мотивацію, контроль, 
інформаційне забезпечення ЗЕД тощо. 

Реалізація комплексу заходів сприятиме позитивному розвитку експортного 
потенціалу підприємств - суб’єктів ЗЕД, що створить умови для підвищення іміджу на 
міжнародному ринку, сприятиме одержанню прибутку від здійснених операцій, 
розширенню географії експорту, диверсифікації та збільшенню обсягів реалізації, 
запобіганню браку, налагодженню збутової мережі, що в цілому забезпечить 
конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку. 
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Науковий керівник: к.е.н., доцент КУСТРІЧ Л.О. 
 
Об’єктивною основою створення підприємств та їх подальшого ефективного 

функціонування є капітал. Важливим і вирішальним для підприємств є система 
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управління капіталом, яка створює передумови їх ефективної діяльності й розвитку. У 
зв’язку з цим роль капіталу та управління ним постійно зростає. 

Аналіз літературних джерел свідчить про великий інтерес вчених до капіталу як 
категорії. Вагомий науковий внесок у дослідження питань, пов’язаних з управлінням 
капіталом підприємств, здійснили такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: А. Сміт, 
Д. Рікардо, К. Маркс, І. Фішер, Д. Ван Хорн, Ф. Модільяні, М. Міллер, І. Балабанов, 
І. Бланк, В. Ковальов, О. Грішнова, А. Поддєрьогін, О. Терещенко, В. Шелудько та інші. 
Проте надзвичайно актуальним є визначення напрямів управління капіталом вітчизняних 
підприємств у сучасних умовах господарювання. 

Метою даної статті є аналіз капіталу сільськогосподарського підприємства та 
дослідження особливостей управління ним. 

Об’єктом дослідження є процес управління капіталом СФГ «Петровіт» 
Маньківського району Черкаської області. 

Капітал має багато тлумачень, але більшість поглядів на дане поняття схожі в тому, 
що капітал становить собою здатність приносити дохід. З позицій фінансового 
менеджменту капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, 
матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів, тобто 
сприймається як абстрактний капітал. 

В сучасних умовах структура капіталу є тим фактором, який здійснює 
безпосередній вплив на фінансовий стан підприємства – його платоспроможність та 
ліквідність, розмір доходу, рентабельність діяльності. За результатами аналізу капіталу 
СФГ «Петровіт» встановлено, що господарство станом на кінець 2013 р. мало загальний 
розмір капіталу 39848 тис. грн. Також спостерігаємо його збільшення на 23727 тис. грн. 
порівняно з 2009 р. Основну частку у валюті балансу підприємства станом на кінець 
звітного року займав власний капітал, його розмір становив 35021 тис. грн., або 87,9 % 
від сукупного капіталу. 

Варто відмітити зростання розміру власного капіталу підприємства протягом 
аналізованого періоду на 21648 тис. грн., або в 2,6 рази. Зміни у структурі власного 
капіталу пояснюються в основному зростанням суми нерозподіленого прибутку на 19364 
тис. грн., або в 2,7 рази, разом з тим поява статутного капіталу в розмірі 700 тис. грн. і 
збільшення суми іншого додаткового капіталу на 1584 тис. грн. також вплинули на 
зростання загальної суми власного капіталу. 

Аналіз динаміки структури позикового капіталу підприємства надав можливість 
виявити тенденцію до його збільшення, яке загалом складало 2079 тис. грн., або 75,7%. У 
2013 р. 67,1 % у загальному розмірі позикових коштів займали зобов’язання з терміном 
погашення до одного року. За досліджуваний період у структурі позикового капіталу 
були такі зміни як: поява довгострокових зобов’язань і збільшення їх частки з 7,9 % у 
2012 р. до 32,9 % у 2013 р.; зменшення частки кредиторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги з 90,3 % у 2009 р. до 58,9 % у 2013 р. при одночасному зростанні 
питомої ваги поточних зобов'язань за розрахунками на 1,8 % відносно 2009 р. та 
зменшенні цього показника на 8,2 % відносно 2012 р. 

При проведенні аналізу капіталу особливої уваги потребує аналіз дебіторської та 
кредиторської заборгованостей. В господарстві у 2013 р. порівняно з 2009 р. 
спостерігалося підвищення сукупної дебіторської заборгованості у 2,98 рази і водночас 
зростання кредиторської заборгованості на 75,7 %. Коефіцієнт співвідношення 
дебіторської та кредиторської заборгованості за цей же період збільшився у 1,7 рази. 
Розрахунки свідчать, що оборотність дебіторської та кредиторської заборгованостей у 
2009 р. склала 55 днів та 108 днів, а у 2013 р. – 81 день та 93,8 днів відповідно. 
Очевидним є деяке підвищення рівня розрахунково-платіжної дисципліни з боку 
господарства, так як показники оборотності кредиторської заборгованості мають 
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загальну тенденцію до прискорення. 
Слід зауважити, що капітал, яким володіє СФГ «Петровіт», використовується не 

досить ефективно. Протягом 2013 р. для здійснення одного обороту коштів, авансованих 
у діяльність підприємства, потрібно було 830,7 днів і за цей період капітал підприємства 
здійснив лише 0,433 обороти, у тому числі власний капітал за 755,7 днів здійснив 0,476 
обороти, а позиковий капітал обернувся 4,798 разів за 75 днів. Головною причиною 
уповільнення оборотності капіталу та його складових частин є зростання середнього 
розміру капіталу підприємства. Під впливом саме цього чинника оборотність сукупного 
капіталу в 2013 р. уповільнилась на 170,9 днів порівняно з 2012 р. Зміна середнього 
розміру власного капіталу (він збільшився в 1,2 рази порівняно з 2012 р.) обумовила 
уповільнення оборотності капіталу на 126,6 днів. Слід зазначити, що частка власного 
капіталу на підприємстві становила в 2013 р. 91%, що в 1,82 рази вище за 50,0 %, проте 
підприємство, що використовує лише власний капітал, має найвищу фінансову стійкість, 
але обмежує темпи свого розвитку і не використовує фінансові можливості приросту 
прибутку на вкладений капітал. При використанні позикового капіталу збільшення його 
середнього розміру в 2,44 рази відносно 2012 р. стало причиною уповільнення 
оборотності сукупного капіталу на 44,3 дні. 

У процесі вивчення впливу структури капіталу на зміну його оборотності можна 
зробити висновок, що оборотність сукупного капіталу господарства уповільнилась на 
0,184 обороти відносно 2012 р. Це пов’язано, у першу чергу, із збільшенням вартості 
власного капіталу на 5425 тис. грн. Оборотність сукупного капіталу, під впливом 
названого фактору, уповільнилась на 0,163 обороти. Деяке погіршення ефективності 
використання капіталу обумовлене зниженням частки власного капіталу в загальному 
його розмірі впродовж аналізованого періоду (порівняно 2012 р. – на 4,3 %). Під впливом 
змін у структурі капіталу оборотність сукупного капіталу уповільнилась на 0,021 
обороти проти 2012 р. Головною причиною уповільнення оборотності сукупного 
капіталу підприємства у 2013 р. проти 2012 р. є порушення співвідношення між власним 
і позиковим капіталом (повинно становити 50:50). Саме це стало однією із 
найголовніших умов уповільнення оборотності сукупного капіталу аж на 0,436 обороти 
при загальній зміні (- 0,184) обороти. 

Варто зазначити, що забезпечення ефективного використання капіталу належить до 
найбільш відповідальних завдань фінансового менеджменту. 

Вибір напряму управління капіталом підприємств прямо залежить від його 
поточного фінансового стану та можливостей. Тому керівництву, зокрема, 
досліджуваного господарства, а також інших сільськогосподарських підприємств 
важливо використовувати у процесі управління капіталом різні прийоми та методи 
економічного аналізу, що дозволить своєчасно реагувати на його зміни і застосовувати 
обґрунтоване управлінське рішення, що веде до досягнення мети діяльності 
підприємства. 

Результатом управління капіталом повинна бути розроблена підприємством на 
основі власного досвіду із врахуванням теоретичних узагальнень, наведених в 
економічній літературі, система показників стану і використання капіталу, наприклад: 
співвідношення власного, позиченого і залученого капіталу; норматив власного 
оборотного капіталу; плече фінансового важеля (фінансовий леверидж) тощо. 

Налагоджений механізм управління капіталом також повинен передбачати 
орієнтацію на використання внутрішніх важелів впливу на процес управління капіталом. 

Ще одним важливим напрямом управління капіталом підприємства є оптимізація 
його структури. Формування оптимальної структури капіталу повинно бути спрямовано 
на вирішення таких завдань, як формування достатнього обсягу капіталу для 
забезпечення необхідних темпів економічного розвитку підприємства; забезпечення 
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умов досягнення максимальної прибутковості капіталу; забезпечення своєчасного 
задоволення потреби в капіталі; забезпечення достатньої фінансової гнучкості 
підприємства. Під час розроблення фінансової політики підприємства потрібно вибрати 
таку структуру капіталу, яка за найнижчої його вартості дасть змогу збільшити ринкову 
вартість економічної одиниці. Оптимальною є така структура капіталу, яка дасть змогу 
звести до мінімуму середньозважену вартість капіталу і, водночас, підтримати кредитну 
репутацію підприємства на рівні, який сприяє залученню нових капіталів на прийнятних 
умовах. 

Для вдосконалення організаційно-економічного механізму підприємства потрібно 
розробити загальну стратегію управління його капіталом. 

Таким чином, для того щоб управляти капіталом підприємства у ринкових умовах 
на високому рівні та отримувати з процесу виробництва найбільшу користь керівництву 
сучасних підприємств належить більш ретельно ставитися до капіталу, слідкувати за 
його формуванням, використанням і способами покращення управління ним. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У СВК «ХЛІБОРОБ» КРАСНОКНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
О.М. НІКІТІНА, студ. ІV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач МАЛЮГА Л.М. 
 
Динамічні зміни зовнішнього середовища вимагають постійного розвитку та 

вдосконалення системи управління підприємством, розробки нових прогресивних 
методів і механізмів, здатних зменшити вплив негативних факторів на загальні 
показники діяльності. В таких умовах виставляються нові вимоги до формування 
механізму управління підприємством, ефективність функціонування якого повинна 
забезпечуватися як впливом удосконалення організації виробництва, праці та 
управління, так і спроможністю його пристосування до сучасних умов господарювання. 

Управління – це  вплив на працівників з метою досягнення цілей, що стоять перед 
підприємством і його працівниками. Воно базується, з одного боку, на багатьох галузях 
знань, таких, як економіка і політологія, соціологія і психологія, інженерні дисципліни, 
статистика, а з іншого боку – на безпосередньому узагальненні досвіду управління 
різними підприємствами, організаціями і компаніями у ході тривалої історії розвитку 
людської діяльності. Та обставина, що управління виробничо-господарськими 
процесами врешті-решт зводиться до управління людьми, передбачає свідоме 
регулювання діяльності колективу – форм його організації, мотивації дій і характеру 
взаємовідносин між його членами.  

Сучасні проблеми розвитку діяльності управлінців досліджені в працях як 
зарубіжних учених П. Друкера, Е. Парслоу, Т. Ламберта, К. Клока, Г. Джоунса так і 
України та країн СНД: Б. Будзана, В Беха, Ф. Русинова, Л. Нікуліна, Г. Одінцова, 
В. Гриньова, В. Черкасова та ін.  

Всі вони стверджують, що саме управлінська діяльність визначає успіхи організації 
на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних змін, 
здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції. Тому успіх будь-якого 
підприємства значно залежить від ефективності роботи управлінського персоналу, якісні 
вимоги до діяльності якого значно підвищуються відповідно до складності 
трансформаційних процесів сучасної господарської системи. Задоволення цих вимог 
здійснюється шляхом постійного вдосконалення управлінської праці на всіх рівнях, від 
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керівників інституціонального рівня до технічного. 
Метою нашого дослідження є розгляд теоретичних аспектів планування і 

організації управлінської діяльності та розробка основних напрямів поліпшення 
діяльності працівників системи управління підприємством. 

Об’єктом дослідження є сільськогосподарський виробничий кооператив 
«Хлібороб», що знаходиться в с. Чорна Краснокнянського району Одеської області. 
Виробничий напрям підприємства – зерново-технічний. Крім того, до основних видів 
діяльності підприємства належать надання послуг у рослинництві та облаштування 
ландшафту. 

СВК «Хлібороб» має всі необхідні передумови для розвитку 
сільськогосподарського виробництва. Так, загальна площа сільськогосподарських угідь у 
2013р. склала 2855,9 га, які взято в оренду. Середньооблікова чисельність працівників 
становить 53 особи однак у порівнянні з попередніми роками має тенденцію до 
зменшення. 

Загалом оцінюючи фінансово-господарську діяльність підприємства слід зазначити, 
що вартість валової продукції у 2013р. склала 2546,0 тис. грн., що на 1043,8 тис. грн. 
менше у порівнянні з 2011р. Зменшився за досліджуваний період і прибуток (на 1023,1 
тис. грн.), що у 2013р. складав 8685,2 тис. грн. Такі результати призвели до того, що 
загалом ефективність діяльності підприємства також має тенденцію до зниження, 
оскільки рентабельність від’ємна і складає   - 2,1%. 

Вихід із такої кризової економічної ситуації слід шукати не лише в матеріальних і 
фізичних аспектах діяльності підприємства, а й у суб'єктивному аспекті, пов'язаному 
процесом управління підприємством та системою прийняття і реалізації управлінських 
рішень як його частиною.  Це так звані ірраціональні технології управління, завдання 
яких полягає в підвищенні ефективності індивідуальної, й особливо спільної діяльності, 
в творчому розв'язанні проблем управління. Ірраціональний підхід в управлінні 
пов'язаний із застосуванням таких технологій, як: рефлексивне управління. 

Рефлексивне бачення управління це, передусім, усвідомлення керівником себе як 
суб'єкта управління, що здійснює діяльність адаптуючи не лише дії працівників, а й вла-
сні дії під цілі підприємства, з урахуванням усіх впливів на середовище підприємства. 
Саме зростання рівня знань фахівців організації за рахунок активізації їхньої інтуїтивної 
й логічної свідомості, дасть змогу підвищити гнучкість системи управління в досягненні 
цілей підприємства, знизить вірогідність виникнення «розривів» між потребами 
зовнішнього середовища і можливостями їх задоволення підприємством, швидше реа-
гувати та пристосовуватися до можливих змін і приймати відповідні адаптивні або 
інноваційні управлінські рішення. 

Іншими словами, при рефлексивному управлінні відбувається осмислення, 
моделювання не тільки ситуації, що виникла, а й власних дій учасників управлінського 
процесу, та прийняття на базі цих моделей адаптивних управлінських рішень. 

Домінантою рефлексивного підходу при ухваленні адаптивних управлінських рі-
шень є синтез інтересів різних людей у загальній доцільності спільної дії, направлений 
на пристосування персоналу до змінених умов діяльності підприємства. Така взаємодія 
стає результатом розуміння, в основі якого лежить осмислене, творче - рефлексивне - 
дотримання загальної мети підприємства. 

Загалом, для ефективного управління, необхідним є використання всього механізму 
функціонування управлінського процесу, всієї системи факторів, які викликають зміни, а 
також методів впливу на ці фактори. Відповідно можна говорити про необхідність 
створення ефективного механізму функціонування системи управління і про 
використання різних інструментів впливу – тобто технологію управління. Вона 
дозволить регулювати економічні, соціальні, політичні, правові та інші відносини в 
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колективі. А це, в свою чергу, сприятиме досягненню цілі виробничої програми, успіх 
якої багато в чому залежить від ступеня визнання і практичного використання механізму 
технології управління. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРАТАМИ СТОВ «НЕМОРОЖ» 
ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
В. ОБЖЕНЮК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., ст. викладачМАЛЮГА Л.М. 
 
Нині кожне підприємство (незалежно від форми власності) у визначенні своєї 

стратегії розвитку передусім орієнтується на одержання максимального прибутку. Але 
процес організації прибуткового виробництва сільськогосподарської продукції, товарів і 
послуг потребує значних витрат. Тому одним із важливих завдань є налагодження такого 
виробничого процесу, при якому бажаний обсяг виробництва повинен забезпечуватися з 
найменшими виробничими витратами на застосовувані засоби виробництва. 

Значне місце в розробці системи управління витратами посідають дослідження 
таких учених, як Маршалл, Дж. Кларк, П. Самуельсон, К. Макконнелл.У вітчизняній 
практиці основні напрями й системний підхід до розв'язання цієї проблеми 
висвітлюються в працях Г. Андрійчука, М.Д. Гаркуші, О.Д. Гудзинського, С.І. 
Дем'яненка, М.І. Долішнього, А. Куліша, І. Лукінова, М.Й. Маліка, П.Т. Саблука, О.М. 
Шпичака, В.В. Юрчишина та ін. 

Нові умови господарювання в напрямі стабілізації економічної ситуації в 
аграрному виробництві поставили характерні вимоги до управління виробничими 
витратами як з боку держави, так і різних власників підприємств. Тому виникла потреба 
дослідження необґрунтованості зростання виробничих витрат, що призводить до 
зниження ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств. 

Мета нашого дослідження полягає в теоретичному й практичному обґрунтуванні 
сучасного стану формування та управління витратами і розробці шляхів їх зниження в 
ринкових умовах господарювання. 

Об’єктом дослідження є СТОВ «Неморож» Звенигородського району Черкаської 
області. 

Найбільшу частку у структурі виробництва займає галузь тваринництва – 65%, не 
дивлячись на те, що за досліджуваний період вона має тенденцію до зменшення. При 
цьому основним напрямком в цій галузі є виробництво молока. Галузь рослинництва 
займає 35%, всієї товарної продукції господарства, а основними культурами, що 
займають більше 50% – зернові та зернобобові. 

СВК «Поділля» добре забезпечений необхідною кількістю кваліфікованих 
працівників (114 осіб у 2013 р.) і земельними ресурсами (118 га ріллі у 2013 р.), має 
значну кількість поголів’я тварин, високий рівень валової та товарної продукції. 
Виробництво валової продукції рослинництва і тваринництва в порівняльних цінах 
2010р. з кожним роком постійно збільшується.  

Позитивним явищем є також збільшення середньорічної вартості основних 
виробничих фондів у 2013 р. порівняно з 2011 р. (на 3271 тис. грн.), за рахунок 
придбання нової техніки та зростання середньорічної вартості оборотних коштів на 2018 
тис. грн. Це призвело до підвищення ліквідності підприємства та появи нових резервів 
зниження собівартості продукції. 

Однак, потрібно відмітити і негативні тенденції у розвитку господарства. Так нами 
відмічено зниження кількості виробленої валової продукції на одного середньорічного 
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працівника на 34,67 тис. грн. та на 1 га сільськогосподарських угідь – на 2,74 тис. га. У 
галузі рослинництва негативні тенденції притаманні розміру урожайності зернових та 
зернобобових (у 2013 р. порівняно з 2011 р. зменшилась на 31,8 ц/га), а у галузі 
тваринництва – кількості виробленого молока на 1га відповідних угідь. 

Для визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 
необхідно не тільки розраховувати одержаний результат (ефект), а й зіставити його з 
витратами засобів виробництва і живої праці. 

 У структурі собівартості продукції господарства найбільшу частку (26,8%) 
займають корми та інші витрати (19,4%). Значно знизилась частка витрат на оплату 
послуг і робіт сторонніх організацій (на 8,5 в. п. порівняно з 2011 р.) на насіння і 
посадковий матеріал (на 5,3 в. п.).  

Аналіз динаміки витрат на виробництво сільськогосподарської продукції свідчить, 
що у 2013 р. витрати на оплату праці зросли порівняно з 2011 р. на 227,0 тис. грн., 
мінеральні добрива – на 472,0 тис. грн., нафтопродукти – на 580,0 тис грн., запасні 
частини на – 622,0 тис. грн., а корми – на 906,0 тис. грн.  

Проблема підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва полягає в 
тому, щоб на кожну одиницю витрат (матеріальних, трудових і фінансових) досягти 
суттєвого збільшення обсягу виробництва продукції, необхідної для задоволення потреб. 

Слід зазначити, що за останні роки разом із значним ростом (в 1,5 рази) загального 
розміру виробничих витрат спостерігалося незначне (на 27,7%) збільшення обсягу 
валової продукції при майже однаковій загальній сумі прибутку, що й негативно 
вплинуло на рівень окупності виробничих витрат у СТОВ «Неморож». А це в свою чергу 
значно вплинуло на рівень рентабельності виробництва продукції. Так загальний рівень 
рентабельності знизився на 4,2 в. п., а у галузі тваринництва – на 14,9 в. п. 

Отже, за сучасних ринкових умов у підприємства залишиться лише один шлях 
збільшення прибутку – ріст обсягу випуску продукції та зниження витрат на її 
виробництво.  

В основі зменшення витрат повинно лежати впровадження ресурсозберігаючих 
технологій та постійний контроль за витратами на всіх стадіях виробничого процесу в 
рослинництві (дотримання вимог агротехнічних заходів, обґрунтування оптимальних 
сівозмін, забезпечення високих рівнів урожайності, раціоналізація системи внесення 
органічних добрив, поліпшення якості посівного матеріалу) і у тваринництві 
(впровадження прогресивних технологій утримання і догляду за сільськогосподарськими 
тваринами, організації ефективного кормовиробництва, підвищення рівня 
продуктивності худоби те птиці» покращення селекційної і ветеринарної роботи). 

Також доцільним слід вважати розробку і використання реальних нормативів 
виробничих витрат на виробництво продукції. Вони повинні розроблятися відповідно до 
природних, організаційних, економічних умов конкретного підприємства та його 
виробничих підрозділів і базуватися на існуючій у ньому технології вирощування 
сільськогосподарських культур, утримання поголів'я худоби й прийнятих елементах 
нормативної бази (нормах виробітку, внесення добрив, висіву насіння, обслуговування 
поголів'я, витрат кормів, пального тощо). Цій роботі має передувати глибоке вивчення 
класифікації витрат, їх розподілу за роллю і значенням у створенні продукції, за 
способом включення у собівартість при її обґрунтуванні й визначенні. 

При цьому слід звертати увагу на деякі відмінності в статтях витрат, що характерні 
для рослинництва, тваринництва, допоміжних виробництв і підсобних промислових 
виробництв. 

Крім того нами пропонується обов'язково впровадити ефективний мотиваційний 
механізм, який спрямовував би діяльність працівників та їх неординарні мотиви й 
новаторські ідеї на кінцевий результат виробництва з метою забезпечення зниження 
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виробничих витрат на зростання виробництва сільськогосподарської продукції в 
розрахунку на одиницю ресурсного потенціалу, підвищення її якості та збільшення 
споживчої вартості.  

Вважаємо, що дієвість мотиваційного механізму по забезпеченню зниження витрат 
виробництва буде проявлятися лише в тому випадку, якщо в ньому матеріальні стимули 
підкріплюватимуться моральними. А тому в СТОВ «Неморож» слід застосовувати різні 
форми морального стимулювання працівників: гарантування зайнятості, поглиблення 
змісту і форм трудової діяльності, розширення самостійності в процесі виконання 
трудових функцій на робочих місцях і в управлінні виробництвом, надання можливостей 
підвищення кваліфікації і просування по службі, створення належних умов для праці та 
ін. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ У АФ ТОВ «ВОЛЯ» ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
М.О. ОМЕЛЬЧУК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ГОМЕНЮК М.О. 
 
Основною метою матеріально-технічного забезпечення виробництва є своєчасне 

постачання підрозділів підприємства необхідними видами ресурсів необхідної якості і 
необхідної кількості для безперебійного функціонування природної підсистеми. 
Завданнями матеріально-технічного забезпечення підприємства є наступні: визначення 
потреб підприємства матеріально-технічних ресурсах і встановленні господарських 
зв’язків з відповідними постачальниками; нормування й управління виробничими 
запасами; організація управління складським господарством; доставка матеріальних 
ресурсів до робочих місць; приймання й видача матеріалів, напівфабрикатів, деталей і 
т.д.; контроль за забезпеченням і використанням матеріальних ресурсів; аналіз якості 
забезпечення і використання ресурсів. Вирішення цих проблем є необхідною умовою 
розвитку агробізнесу в Україні. 

Метою дослідження є аналіз управління матеріально-технічним забезпеченням в 
сільськогосподарському підприємстві, визначення проблем та пошук ефективних 
методів його удосконалення. Об’єктом дослідження обраноАгрофірма ТОВ «Воля» 
Гайворонського району Кіровоградської області. 

Площа сільськогосподарських угідь в 2013 році становила 1055 га, кількість 
працівників – 17 осіб. Найбільшу частку в структурі товарної продукції в середньому за 
досліджувані роки займають зернові та зернобобові (55%) та соняшник (35%). Отже, 
виробничий напрям господарства можна визначити як зерново-технічний. 

Вартість валової продукції сільського господарства в постійних цінах у 2013 році 
збільшилася на 150%, а в абсолютному виразі на 1772,9 тис. грн.  

Аналізуючи показники забезпеченості основними фондами і ефективність їх 
використання в АФ ТОВ «Воля», можна відмітити, що фондовіддача в 2013 році 
відносно 2011 року зменшилась на 68%, або на 0,27 тис. грн., а фондомісткість зросла на 
121%, або на 3,3 тис. грн. Чистий прибуток господарства в 2013 році склав 1225,7 тис. 
грн., рівень рентабельності – 52%. 

Матеріальні витрати (витрати на насіння і посадковий матеріал, мінеральні 
добрива, нафтопродукти, електроенергію, запасні частини, оплату послуг і робіт 
сторонніх організацій) займають левову частку в собівартості продукції. В 2011 році ця 
частка склала 66,8%, в 2012 – 67,1%, в 2013 – 64%. Це є негативним явищем, адже 
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підвищення рівня матеріальних витрат призводить до збільшення собівартості 
вирощеної продукції і, відповідно, до отримання нижчих прибутків. При плануванні 
потреб в матеріальних ресурсах виникає завдання забезпечення виробництва вихідною 
сировиною та матеріалами необхідної номенклатури та якості. Нами розраховані планові 
площі посіву сільськогосподарських культур в досліджуваному господарстві на 2015 рік, 
визначено потребу в насінні,розрахована потреба по внесенню мінеральних добрив при 
плановій урожайності та засобів захисту рослин.  

Використання високопродуктивної техніки гарантує проведення всіх 
сільськогосподарських робіт в оптимальні агротехнічні строки дає змогу 
використовувати в оптимальному єдиному технологічному процесі нову техніку, 
високоякісне насіння, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, виконувати заходи 
щодо збереження якості й переробки отриманої продукції. Це забезпечує збільшення 
врожаїв, зниження собівартості продукції та підвищення її конкурентоспроможності. 
Нові машини дають змогу значно підвищити культуру рільництва на найближчу й 
подальшу перспективу. 

Для обробітку ґрунту та виконання всіх необхідних операцій АФ ТОВ «Воля», 
господарство має8 тракторів (7 шт. колісних та 1 гусеничний), 5 сівалок, 5 культиваторів 
міжрядного обробітку КРН-4,2. Для захисту сільськогосподарських культур від хвороб, 
шкідників та бур'янів використовують обприскувачі «НАКОГ» та ОП-2000. Для 
внесення мінеральних добрив в господарстві є в наявності розкидачі AMAZONNE та 
ЯВУ-900. Кількість комбайнів становить 2 шт. (ДОН-1500Б та KLASS Dominator). 

З метою поліпшення матеріально-технічного забезпечення АФ ТОВ «Воля» і 
скорочення витрат на постачання матеріально-технічних ресурсів шляхом зменшення 
ланцюга посередників, господарству було б доцільно прийняти участь у кооперативі. 
Метою постачальницької функції багатофункціонального кооперативу (забезпечення 
членів кооперативу технікою, пально-мастильними та будівельними матеріалами, 
запчастинами, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, насінням, хімічними 
препаратами, комбікормами та іншими засобами виробництва, які їм необхідні для 
власної господарської діяльності) є зниження витрат членів кооперативу на придбання 
матеріально-технічних ресурсів.Це можливо тому, що кооперативи на основі замовлень, 
наданих членами кооперативу, закуповують необхідні обсяги товарів за оптовою ціною 
безпосередньо у виробників або великих дистриб’юторів та надають їх його членам за 
первинною вартістю без посередницьких націнок. В результаті ціна одиниці продукції, 
закупленої через кооператив, нижча для його членів, ніж при індивідуальних закупівлях 
у посередників або дилерів, які включають свої доходи у пропоновану ціну. 

Системне бачення процесу управління матеріально-технічним забезпеченням у АФ 
ТОВ «Воля» дозволить керівництву здійснювати стратегічне і тактичне планування, 
підвищити ефективність управління матеріальними запасами, зробити прозорою систему 
матеріального постачання, підвищити якість продукції. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У ТОВ «КИЩЕНЦІ» 

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
І.А. ПАВЛЕНКО, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: професор БУРИК А.Ф. 
 
В останні роки відбулися суттєві зміни не тільки у формах власності і 

господарювання, але й помітно зменшились розміри підприємств та їх підрозділів, вони 
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функціонують в умовах спаду виробництва, землі спустошують, тваринництво 
викорінюють, а натомість – збільшуються площі ріпаку та сої. 

Питання вдосконалення управління виробництвом сільськогосподарської продукції 
в аграрних підприємствах досліджували: Н.С. Алєксєєв, Н.І. Архіпова, Л.А. Базилевич, 
Я.Г. Берсуцький, А.Е. Воронков, І.А. Гаврилова, Д.М. Гвашіані, В.Л. Плескач, А.А. 
Фатхудінов, М.Д. Виноградський, О.М. Гірняк та інші. Але їх праці носять, як правило, 
декларативний, рекомендаційний і несистемний характер.  

Основна мета статті – це аналіз сучасного стану управління виробництвом 
сільськогосподарської продукції у ТОВ «Кищенці» та обґрунтування основних 
напрямків його вдосконалення, тобто вдосконалення кормової бази та застосування 
сучасних інтенсивних технологій у рослинництві. Об’єктом дослідження статті є процес 
управління виробництвом продукції у ТОВ «Кищенці» Маньківського району 
Черкаської області.  

Для створення повноцінної стійкої кормової бази необхідно:  
- враховувати всі джерела надходження кормів, прагнути до раціонального 

використання земельного масиву господарства; 
- щоб корми за кількістю, вмістом поживних речовин, збалансованістю 

забезпечували належну продуктивність тварин відповідно доїх породних можливостей. 
Для того, щоб зберегти фізичні властивості ґрунту – структуру, пористість, 

оптимальний водно-повітряний режим – потрібно різко скоротити повторність 
обробітку, перейти на ефективні його форми, легкі машини та механізми. 

Система нульового обробітку землі No-Till – сучасна система землеробства, за якої 
ґрунт не орють, а поверхню землі вкривають шаром спеціально подрібнених залишків 
рослин – мульчею.  

Оскільки верхній шар ґрунту не пошкоджується, то така система землеробства 
запобігає водній і вітровій ерозії ґрунтів, а також набагато краще зберігає воду. Тому 
нульовий обробіток найдоцільніше застосовувати в посушливих місцевостях або ж на 
розташованих на схилах полях в умовах вологого клімату. 

Хоча врожайність за цієї системи часом дещо нижча, ніж при використанні 
сучасних методів традиційного землеробства, але такий обробіток ґрунту вимагає значно 
менших затрат праці та пального. Нульовий обробіток є сучасною досить складною 
системою землеробства, яка вимагає спеціальної техніки та дотримання технологій і не 
зводиться тільки до відмови від оранки. 

Подібні технології широко застосовуються у світовому землеробстві, але 
переважно (до 95% від загальної площі під “No-till” технологіями) на Американському 
та Австралійському континентах. 

Головною вимогою до поля яке обробляється за системою no-till є рівна поверхня 
ґрунту, бо лише за умови рівної поверхні можуть правильно працювати спеціальні 
сівалки, інакше частину насіння вони будуть сіяти занадто глибоко чи навпаки занадто 
мілко, що відіб’ється на врожаї. При традиційній організації виробництва врожай на 80% 
залежить від погодних умов. 

За дослідженнями вітчизняних вчених М. Косолапа та О. Крутінова, система 
землеробства No-till базується на певних загальних концептуальних положеннях: 

1. Значна частина типів ґрунтів за фізичними властивостями повністю відповідає 
вимогам основних сільськогосподарських культур і тому не потребує механічного 
обробітку як засобу зміни фізичних властивостей у сприятливому для культур напрямі; 

2. Контроль бур'янів в агрофітоценозах можна успішно здійснювати без 
застосування механічних заходів обробітку ґрунту; 

3. Наявність рослинних решток на поверхні ґрунту – засіб контролю водної і 
вітрової ерозії; 
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4. Найкращим способом збереження і підвищення родючості ґрунту є залишення 
всієї побічної продукції на поверхні ґрунту; 

Таблиця 1 
Переваги технологій обробітку ґрунту 

Технологія обробітку 
ґрунту,та затрати часу і 

ПММ, л/га, год/га 

Основний 
обробіток 
ґрунту 

Передпосівний 
обробіток 
ґрунту 

Сівба Догляд за 
посівами Всього 

Пмм, л/га 38,0 12,0 3,5 11,5 65,0 
Звичайна Робочий час, 

год/га 1,0 0,4 0,2 1,5 3,1 

Пмм, л/га 16,0 8,0 3,5 9,7 37,2 
Mini-till Робочий час, 

год/га 0,4 0,21 0,23 1,5 2,34 

Пмм, л/га 0,0 0,0 7,8 1,2 9,0 
No-till Робочий час, 

год/га 0,0 0,0 0,3 1 1,3 

 
На підставі даних таблиці бачимо, що система No-till найбільш економно 

використовує час та паливо-мастильні матеріали (65,0 л/га час 3,1 год./га) в порівнянні із 
звичайною технологією обробітку землі (9,0 л/га, час 1,3 год./га). ТОВ «Кищенці» має 
9984,0 га. Отже, зробимо розрахунки затрат часу та ПММ відповідно до нашої площі, 
щоб порівняти дані технології (табл. 2). 

Таблиця 2 
Витрати на паливо за різних технологій обробітку грунту на прикладі 

ТОВ «Кищенці» Маньківського району Черкаської області 
Технологія обробітку 
ґрунту,та затрати часу і 
ПММ, л/га, год./га 

Основний 
обробіток 
ґрунту 

Передпосівний 
обробіток 
ґрунту 

Сівба Догляд за 
посівами 

Всього 

Звичайна Пмм, тис 
л/га 379,4 119,8 34,9 114,8 666,9 

No-till Пмм, 
тисл/га 

0,0 0,0 77,9 11,9 89,9 

 

 
Рис. 1. Витрати на паливо за різними технологіями обробітку ґрунту 

 
Отже, після проведених вище розрахунків ми бачимо, що в сумі за сезон при 

дотриманні традиційної технології обробітку грунту підприємствовитрачає близько 
666,9 тис. л/га, а при технології No-till – 89,8 тис. л/га. Різниця дуже помітна і становить 
577,1 тис. л/га. Якщо перевести в грошовий еквівалент, то ця різниця обійдеться 
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приблизно в 5771,0 тис. грн. 
Отже, після проведених вище досліджень ми пропонуємо ТОВ «Кищенці» звернути 

особливу увагу на зміцнення кормової бази господарства, а також на вдосконалення 
технології обробітку ґрунту, тобто ввести у виробничу діяльність підприємства 
енергозберігаючі технології. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДП 
«АГРОФІРМА «БАЙС-АГРО» УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 
А.С. ПЕТРИШИН, студ. ІV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач МАЛЮГА Л.М. 
 
Маркетинг в нинішніх умовах – це діяльність підприємства, орієнтована на 

максимальне задоволення потреб ринку і отримання максимального прибутку в умовах 
конкуренції.Підвищенняконкурентоспроможностісільськогогосподарства 
зумовлюєнеобхідність впровадження маркетингових підходів до виробничо-збутової 
діяльності організацій і підприємств АПК України. Їх основне завдання – управління 
виробничоюйзбутовоюдіяльністюпідприємства,щозабезпечуєвиявленняпотреб 
споживачів,виробництвопродукції,щовідповідаєцимпотребамінаданняпослуг, 
просування товарів до споживачів та одержання на цій основі максимального прибутку. 
Основа маркетингу – це комплексні дослідження, що включають як оцінку діяльності 
підприємства, так і вивчення кон'юнктури ринку.  

Актуальністьдослідженняпроцесурегулюваннявиробничо-збутовоїдіяльності 
полягає в тому, що розробка дієвого механізму такого регулюваннядозволить виявити 
несприятливі тенденції, які виникають в процесі господарської діяльності підприємства і 
нейтралізувати їх за допомогою відповідного інструментарію.  

Окреміпитаннязабезпеченняконкурентоспроможностісільськогосподарської 
продукції маркетинговими та іншими методами досліджувалися і знайшли відображення 
в працях вітчизняних учених: Г.Н. Бобровського, М.І. Гельвановського, М.Г. Лобаса, 
М.Й.Маліка,Г.М. Паламарчука,П.Т.Саблука,В.М.Трегобчука,Г.В.Табунія, Ф.Ф. Шампрая 
та ін. 

Метою нашого дослідження є розгляд теоретичних аспектів управління виробничо-
збутовою діяльністю та розробка основних напрямів підвищення рівня її ефективності у 
сільськогосподарських підприємствах. 

Об'єктом вивчення є ДП «Агрофірма «Байс-Агро» що розташоване в смт. Бабанка 
Уманського району Черкаської області. Керівник підприємства Кісіль Анатолій 
Іванович. 

За досліджувані роки в землекористуванні господарства відбулося зменшення 
кількості ріллі на 20 га у порівнянні з 2012 р. і її розмір у 2013 р.становить 5352 га. 

Найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції господарства, протягом 
аналізованого періоду, займає галузь рослинництва (87,3%), тваринництво знаходиться 
на другому місці (12,7%). 
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Середньорічна кількість штатних та позаштатних працівників, зайнятих у 
сільськогосподарському виробництві становить 141 особу, з них у галузі рослинництві 
106 осіб та у галузі тваринництва 35 осіб.  

Негативним явищем є збільшення матеріальних затрат які увійшли до собівартості 
продукції, але позитивним є те, що витрати на оплату праці також збільшились.  

Для підвищення розміру прибутку та загальної ефективності виробництва ДП 
«Агрофірма «Байс-Агро» доцільнооцінити можливості збуту своєї продукції. У цьому 
контексті для керівника підприємства рішення про вибір каналурозподілу є одним з 
найскладніших рішень, які йому необхідноприймати.Адже обрані канали збуту 
безпосередньо впливають на всі інші рішення в сфері діяльності підприємства. 

Виробленупродукцію ДП «Агрофірма «Байс-Агро»реалізує через такі канали збуту: 
«Антонівський м’ясокомбінат», ТОВ «Тульчинм’ясо», ТОВ «Ілінціагромарш», ТОВ «Луї 
ДруйфусКомодітіз Україна ЛТД», ТОВ «Уманьпиво», ТОВ СП «Нубілон», ТОВ 
Холдинг «АГРО-ЮГ», ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН». За ними підприємство продає 
озиму пшеницю, кукурудзу на зерно, ячмінь ярий, соняшник, ріпак озимий, ВРХ та 
молоко. Об’єми реалізації кукурудзи та молока порівняно з 2012р. збільшилися 
відповідно на 49216 ц, 4030 ц та становили 105796 ц і 10802 ц. Загалом виручка від 
реалізації у 2013р. становить 36469 тис. грн., що на 7539 тис. грн. більше порівняно з 
2012 р.  

Однак, аналізпоказниківекономічноїефективності свідчить про негативні тенденції 
показників результативності діяльності підприємства. Так прибуток у звітному році 
порівняно з 2012р. зменшився на 720 тис. грн., а рівень рентабельності – на 9,1 в. п. і 
становить 16,5% . 

Дляудосконаленняуправління маркетинговою діяльністю ДП «Агрофірма «Байс-
Агро»нами запропоновано використовувати дерево цілей для досягнення генеральної 
метипоставленої нами перед господарством – задоволення попитуспоживачів і 
збільшення прибуткузарахунокудосконаленнясистеми маркетингу.Рішеннянаведених 
питань визначить тактику маркетингової діяльності.  

Наступним заходом щодо вдосконалення управління маркетингом на підприємстві 
є цінова політика. Вона складається з комплексу заходів щодо визначення цін, знижок, 
умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів і 
забезпечення прибутку підприємства. Тут для покращення інформаційного забезпечення 
ми пропонуємо використовувати в процесі управління новітні інформаційні технології. 
За допомогою них можна отримати будь-яку накопичену інформацію для оперативного 
вирішення поставлених завдань. 

Важливою частиною маркетингової товарної політики в ДП «Агрофірма «Байс-
Агро»нами визначено контроль за якістю продукції, своєчасне інформування виробника 
щодо необхідності її поліпшення, збереження характеристик товарів у процесах 
розподілення та продажу . 

Таким чином, запропонована нами маркетингова програмаповинна забезпечити 
вплив на об’єктивні та суб’єктивні фактори підвищення ефективності через оперативну 
перебудову виробництва сільськогосподарської продукції, її збут та обслуговування 
відповідно до змін вимог споживачів. В той же час маркетинг в господарстві необхідно 
розглядати як комплексну систему заходів з організації управління виробничо-збутовою 
діяльністю, що базується на вивченні ринку сільськогосподарської продукції з метою 
максимально можливого задоволення в ній потреб покупців, де кінцевою метою є 
одержання максимального прибутку за рахунок розширення обсягів продажу виробленої 
продукції і послуг у результаті проведення цілеспрямованої збутової політики. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В ТОВ 
«АГРО-ШАНС» ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
К.Г. ПІВЕНЬ, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач МАЛЮГА Л.М. 
 
На сьогодніуспішне і ефективне управління фінансовими ресурсами є досить 

актуальним питанням, оскільки воно розглядається як комплексна система управління 
відносинами і ресурсами з метою збереження стабільного фінансового стану, 
підвищення результативності господарської діяльності, дає змогу оптимізувати їх 
фінансове забезпечення, захистити від впливу негативних чинників зовнішнього 
середовища, підвищити рентабельність, запобігати банкрутству тощо. 

Питанняфінансового забезпечення та управління фінансовими ресурсами 
сільськогосподарських підприємств широко висвітлюються в науковій літературі 
вітчизняними на зарубіжними вченими, зокрема: Б. Супіхановою, П. Саблуком, І. 
Кириленком, М.Дем`яненком, В. Месель-Веселяком, О. Гудзьом, П. Лайкою, П. 
Стецюком, М Альбертом, Дж. Беймом, Дж. М. Кейнсом, А.Смітом, У. Шарпом та інші. 

Метою статті є аналіз процесууправління фінансовими ресурсами у 
сільськогосподарських підприємствах та виявлення ефективних шляхів щодо їх 
удосконалення. Об`єктом нашого дослідження є ТОВ «Агро-Шанс», головна садиба 
якого розташована в с. Топильно Шполянського району Черкаської області. 
Підприємство створено 13 років тому і очолює його директорФоменко Борис 
Сильвейстрович. Основним джерелом формування майна є власний капітал. Розмір 
статутного фонду2013 р.складає 40288 тис. грн. 

ТОВ «Агро-Шанс» є не дуже великим за своїми розмірами. Площа ріллі у 2013 р. 
становила – 2123,0 га, а кількість працівників – 40 осіб. 

Провідною є галузь рослинництва, питома вага якої в структурі товарної продукції 
в середньому за 2011-2013 рр. становила 86,71%, в той час, коли продукція тваринництва 
– 12,09 %, а послуги – 1,20 %. 

Аналіз основних економічних показників ТОВ «Агро-Шанс» свідчить, що за 
досліджуваний період прослідковується тенденція до їх збільшення. Вартість валової 
продукції2013р. збільшилась на 216,80 тис. грн.порівняно з 2011 р. і становила 
4508,53тис. грн., авартість основних фондів протягом досліджуваного періоду зросла на 
9, 5 тис .грн. і становила 1760,73 тис. грн.  

 Одними з головних показників діяльності підприємства є ліквідність та 
платоспроможність. Провівши коефіцієнтний аналіз ліквідності ТОВ «Агро-Шанс» ми 
можемо зробити наступні висновки:  

- чистий робочий капітал у 2013 р. становить 2980,0 тис. грн., що на 703,4 тис. грн. 
більше порівняно з 2011 р. Це означає, щопідприємство має достатні фінансові ресурси 
для розширення своєї діяльності та інвестування;  

- коефіцієнт загальної ліквідності в 2013 р. порівняно з 2011 р.зменшивсяна 0,641 п. 
і становить 1,279 п. Це значення є нижчим нормативу і свідчить, що на 1 гривню 
поточних зобов`язань за досліджуваний період припадало 1,279 грн. поточних активів, а 
це призводить до труднощів у збуті продукції, недосконалої організації матеріально-
технічного постачання тощо. Позитивною тенденцією є збільшення коефіцієнташвидкої 
ліквідності на 0,23 п. і у 2013 р. він становить 0,370 п. Це говорить про те, що 
підприємствуне вистачає грошових коштів для розрахунку за поточними зобов’язаннями 
і для цього йому потрібно залучати додаткові. 

Аналіз фінансової стійкості засвідчив, що підприємство не залежить від зовнішніх 
джерел фінансування, оскільки коефіцієнт автономії станом на 2013 р. становить - 0,3, 
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що відповідає нормативному значенні. 
Не менш важливим є стан ділової активності підприємства. Аналіз 

коефіцієнтаоборотності дебіторської заборгованості показав, що в 2013 р. він становив 
261,113, що на 252,208 більше ніж в 2011р. Це означає що ТОВ «Агро-Шанс» за 
досліджуваний період пришвидшив отримання своїх коштів від боржників,що є досить 
позитивною тенденцією.  

Управління фінансовими ресурсами в ТОВ «Агро-Шанс» здійснюєтьсядиректором 
та головним бухгалтером, причому останній займається: веденням фінансового обліку; 
складанням щорічної звітності; здійсненням інформаційного забезпечення 
діяльності;здійсненням організації внутрішнього аудиту, тощо. Під їх керівництвом 
підприємство досить успішно веде свою фінансову діяльність, однак нами було виявлено 
наявність резервів для підвищення ефективності та удосконалення управління 
фінансовою діяльністю. З метою економії фінансових ресурсів нами пропонується 
від’єднати від бухгалтерсько-економічної служби планово-економічний відділ під 
керівництвом економіста та покласти на нього обов’язкифінансового менеджера.  

Також нами відмічено, що для можливості активно впливати на процес 
господарської діяльності підприємства, менеджер повинен володіти достовірною і 
повною інформацією. Це забезпечується застосуванням нових технологій та засобів 
збору і обробки інформації, тобто формуванням системи єдиного фінансового обліку. 

Для систематизаціївеликогообсягурізноманітноїінформаціїфінансовогохарактеру 
пропонуємо в ТОВ «Агро-Шанс» запровадити і використовувати сучасну фінансову 
програму «Красный Директор 2.6». Вона надає гнучку можливість оперативного 
планування, контролю і врахуванняруху грошових потоків на підприємстві. Програма 
призначена для повсякденного використанняв діяльності підприємства управлінцями 
всіх рівнів. За їїдопомогою в ТОВ «Агро-Шанс» значно підвищиться ефективність 
планування прибутку;достовірність та оперативність аналізу відхилень, аналізу динаміки 
доходів і витрат; планування і контроль розрахунків з постачальниками і контрагентами; 
контроль та аналіз оборотності грошових коштів у розрізі організаційної структури, 
проектів , окремих менеджерів та відповідальних осіб; попередження небезпечного 
фінансового стану підприємства; гнучкого короткострокового і довгострокового 
контролю платоспроможності; визначення оптимальних строків розстрочок по 
надходженнях від покупців; обліку і плануванням витрат грошових ресурсів за цілями і 
підрозділам; розрахунок рейтингу витрат і доходів; складанням балансів руху грошових 
коштів з визначенням фінансового результату роботи підрозділів, проектів і угод; 
безпеки інформації (доступ за паролем). 

Крім вище запропонованих заходів, важливими шляхами удосконалення 
фінансового стану ТОВ «Агро-Шанс» є : 

− збільшення виручки від реалізації продукції; 
− рефінансування дебіторської заборгованості; 
− зниження собівартості продукції за рахунок впровадження нових технологій та 

техніки; 
− зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції; 
− підвищення ліквідність, що дозволить підприємству брати довго і короткострокові 

позики в банку для фінансуванняйого поточної діяльності; 
− збільшення грошових коштів за рахунок реалізації зайвих виробничих і 

невиробничих фондів, здачі їх в оренду. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ У «ТОВ 
«ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
А.В. ПЛАКСІЄНКО, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент КЕПКО В.М. 
 
Ефективне функціонування та розвиток вітчизняних сільськогосподарських 

виробників не можливе без налагодженої системи управління трудовими 
ресурсами.Основними завданнями якої є: відбір та просування кадрів, підготовка кадрів 
та їх безперервне навчання; стабільність і гнучкість складу працівників; удосконалення 
матеріальної і моральної оцінки їх праці. Які б не були технічні можливості, які б 
організаційні чи інші переваги не відкривалися перед підприємством, воно не почне 
працювати ефективно без трудових ресурсів.  

Проблему управління трудовими ресурсами підприємства висвітлили у своїх 
працяхякукраїнські , так і зарубіжні вчені, а саме: Маршалл А., Портер М., Воронін А., 
Замора О.І.,Качан Є.П., Шушпанов Д.Г., Крушельницька О.В., Жуковський М.О., 
Шевченко Л.С ., Романішин В.О., Н. А. Волгін, А. І. Щербаков, А.І. Кочеткова та інші. 

Метою дослідження єаналіз сучасного станутрудових ресурсів підприємствата 
визначення основних проблем та напрямів удосконалення управління ними. 

Об’єктом дослідження є ТОВ «ПК «Зоря Поділля» Гайсинського району 
Вінницької області.  

Раціональне управління трудовими ресурсами не можливе без здійснення аналізу їх 
кількісних та якісних характеристик . До якісних характеристик які впливають на 
збільшення ефективності використання трудових ресурсів належать: вікова структура, 
стаж роботи, рівень кваліфікації, освіта. 

Структура працівників підприємства за рівнем освіти відображено на рис.1. 

 
Рис.1 Структура працівників ТОВ «ПК «Зоря Поділля»  

за рівнем освіти у 2011-2013 р.р. 
 
Рівень освіти працівників підприємства знаходиться досить на високому рівні 

(рис1). Так, у 2013 р. працівники в ТОВ «ПК «Зоря Поділля» із вищою освітою займали 
55% (816 осіб) від загальної кількості працівників, що на 16% більше ніж у 2011р., із 
середньою спеціальною 30% (445 осіб), працівники без освіти становлять 15%, що на 
21%менше порівняно із 2011р. 

Дослідивши вікову структуру працівників у ТОВ «ПК «Зоря Поділля» можна 
сказати, що в структурі працівників підприємства переважають особи у віці 30-50 років і 
становлять 70% від загальної чисельності працівників, найменша кількість працівників, 
вік яких перевищує 60 років (3%). При цьому спостерігається тенденція до прийому на 
роботу працівників до 30 років, так як у структурі трудових ресурсів у 2013 році вони 
становлять10%,що у 2,3 рази більше порівняно з 2011 роком. 
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Про результативність діючої системи управління трудовими ресурсами 
підприємства можна сказати провівши оцінку ефективності структури управління 
виробництвом (за методикою І.Ф. Піскуненка) у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Оцінка ефективності структури управління виробництвом у 
ТОВ «ПК «Зоря Поділля» (за методикою І.Ф. Піскуненка) 

№п/п Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

1. Виробництво валової продукції у порівняльних цінах 2010р.: 

   на 1 га с-г угідь, тис. грн. 11,84 9,17 9,71 

   на 1 середньорічного працівника, тис. грн. 421,30 183,79 303,21 

2. Валовий дохід: 

  на 1 га с-г угідь, тис. грн. 6,80 4,58 2,59 

  на 1 середньорічного працівника, тис.грн. 242 91,8 81 

3. Прибуток (+) збиток (-)     

  на 1 га с-г угідь, тис. грн. 5,48 0,61 0,11 

   на 1 середньорічного працівника, тис. грн. 194,89 12,25 3,37 

4. Фондовіддача, тис. грн. 1,70 0,81 1,31 

5. Рівень рентабельності,% 37,72 4,91 0,86 
2. Показники економічності апарату управління 

1. 
Питома вага витрат на управління в собівартості 
валової продукції, % 

5,52 8,42 4,54 

2. 

Питома вага витрат на оплату праці управлінського 
персоналу в собівартості валової продукції, % 0,93 3,43 3,02 

3. 
Питома вага оплати праці управлінського персоналу 
в загальному фонді оплати праці % 

4,24 15,36 18,18 

4. 
Припадає працюючих на одного працівника апарату 
управління, чол. 

9 11 12 

 3.Показники продуктивності управлінської праці 

1. Виробництво валової продукції, тис. грн.:    

   на 1 грн. управлінських витрат 25,49 10,94 21,49 

   на 1 працівника апарату управління 3791,70 1933,52 3658,22 

2. Чистий доход, тис. грн. :     

   на 1 грн. витрат на управління  11,79 0,73 0,24 

   на 1 грн. зарплати працівників управління  64,11 1,79 0,36 
   на 1 працівника апарату управління 1754,02 128,87 40,67 

 
Проаналізувавши дані таблиці1, можна зробити висновок, що діюча структура 

управління виробництвом є менш ефективною порівняно з 2011р., про що свідчить 
зниження показників продуктивності праці (виробництво валової продукції у розрахунку 
на 1 середньорічного працівника зменшилося у 2013р. порівняно з 2011р. на 28,03%), 
зниження показників продуктивності управлінської праці (виробництво валової 
продукції у розрахунку на 1 працівника апарату управління зменшилося на 3,52%). 
Також, спостерігається підвищення витрат на управління, які позитивно не 
вплинулинаефективність структури управління виробництвом(питома вага витрат на 
оплату праці управлінського персоналу в собівартості валової продукції зросла 2,09% та 
питома вага оплати праці управлінського персоналу в загальному фонді оплати праці 
зросла на13,94%. 
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Виходячи з проведених досліджень ефективність структури управління 
виробництвом у ТОВ «ПК «Зоря Поділля» знизилася під впливом виявленого ряду 
недоліків в принципах і методах керування, а саме: 

� недостатнє володіння економічними методами управління; 
� виробничі підрозділи відчувають управлінський тиск не тільки від зверхніх 

лінійних керівників по всій ієрархії управління, але й від функціональних служб; 
� принцип делегування обов'язків хоч і застосовується, але деякі керівники 

використовують його, щоб здихатися " зайвої " роботи; 
� недостатньо налагоджена система звітності функціональних керівників; 
� розпорядження не подаються у письмовій формі, а лише в усній; 
� відсутній календарний план роботи директора. 
Розглянувши недоліки принципів і методів управління, необхідно: відкоригувати 

положення про структурні підрозділи і посадові інструкції керівників і спеціалістів; 
удосконалити систему морального заохочення працівників; налагодити зв'язок стратегії 
підприємства і стратегії управління персоналом; вдосконалити процедуру прийняття 
управлінських рішень шляхом застосування кількісних методів управління. 

Для кращої продуктивності й ефективності підприємство повинно вдосконалювати 
організацію управління персоналом. Для цього необхідно залучати персонал до 
вирішення тих питань, де їх праця буде використана з найбільшою віддачею, створювати 
умови для підвищення виробництва їх праці, створити для людини можливості, які 
пов’язані з її майстерністю, освітою та підготовкою, настановами, розвитком трудового 
потенціалу, прагненням до творчості, самореалізації тощо. Стимулом для підвищення 
продуктивності праці працівників може стати гідна оплата праці, премія, винагорода.  

Таким чином, саме трудовий потенціал є важливим елементом організації 
підприємства, показником його ефективності й економічного розвитку. Високі 
результати діяльності будуть свідчити про те, що підприємство має продуктивний і 
правильно організований персонал, оскільки людський капітал – це основне джерело 
прибутку. 

 
 

ЕТИКА БІЗНЕСУ 
 
І.А. ПОБЕРЕЖНА, студ. ІV курсу  
Науковий керівник: к.психол.н., доцент ОСАДЧА Л.А. 
 
Проблема етики ведення бізнесу для України в умовах глобалізації та інтеграції 

країн, формування єдиного світового економічного простору, міжнародного 
співробітництва набуває надзвичайно актуального характеру. У бізнесі неможливо 
забезпечити стійкий розвиток окремого суб’єкта та мінімізувати внутрішні та зовнішні 
ризики без застосування етичних принципів, тому, що вона є однією із основних 
складових іміджу суб’єкта підприємницької діяльності. Підприємці усвідомили 
важливість побудови особистих взаємозв’язків між діловими партнерами, засновані на 
етичних та моральних принципах, та які збитки можуть бути нанесені неетичними 
методами підприємництва. 

Тому, метою даної статті є визначення сутності ділової етики та важливість її в 
підприємницькій діяльності. 

Досвід розвинених країн свідчить: на певному етапі доводиться розробляти правила 
поведінки, яких мають дотримуватись усі учасники ринку, через те, що отримати 
прибуток, не дотримуючись етичих норм можливо, проте одноразово. Саме так 
з’являлись етичні кодекси бізнес-професіоналів, а етична поведінка на ринку стала 
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високопродуктивним управлінським інструментом. 
Однак донедавна був досить широко поширений скептицизм щодо самої 

можливості існування етики в бізнесі. Багато людей розглядають саме поняття «етика 
бізнесу» як протиріччя в термінах, вважають, що фірми неморальні за своєю природою 
внаслідок того, що вони націлені перш за все на отримання прибутку. Тому вони 
ігнорують будь-які наслідки своєї діяльності. Етика накладає на бізнес систему 
обмежень, що представляє собою суму морально-етичних правил і традицій, які 
склалися в існуючому суспільстві.  

Над цією проблемою працювали багато зарубіжних та вітчизняних науковців, таких 
як: Р.Т. Де Джордж, Т.М. Герет, Р.Дж. Клоноскі, Ю. Благов, І.П. Гуров, М. Рудакевич та 
інші. Але незважаючи на це, проблеми етики ведення міжнародного бізнесу, на нашу 
думку, висвітлені недостатньо.  

Економічна етика - розділ науки, що визначає методи і форми досягнення етично 
виправданих економічних цілей, які ведуть до росту продуктивної праці і на цій підставі 
сприяють підвищенню добробуту населения. 

Використовуючи норми і правила ділового етикету, ми можемо прогнозувати 
поведінку колег і самі стаємо передбачуваними, що допомагає ефективно організовувати 
процес управління.  

Формування ділової етики - складний процес, що обумовлений як факторами 
поведінки, так і змінами в сфері економічної діяльності суспільства в цілому. Він 
залежить від наявності нормативно-правової бази, її дієвості, від правильного 
застосування науки про поведінку людини чи групи людей.  

У багатьох вітчизняних бізнесменів-початківців зривається безліч вигідних угод, 
особливо з іноземними фірмами, через те, що вони не знають правил ділового етикету. А 
ще частіше вони стають учасниками шахрайства різних консультантів, секретарів. 

Найкращим етичним орієнтиром в усі часи в усіх країнах вважалось «золоте 
правило» Старого та Нового Завіту, а також більшості релігій, яке приписує поводити 
себе стосовно інших так, як ми хотіли б, щоб вони ставились до нас. 

Особливо важливо вивчати усі складові ділового етикету в міжнародному бізнесі, 
так як крім єдиних норм і правил у ньому існує велика кількість національних і 
культурних поправок, досить значних у ділових відносинах. 

Міжнародний бізнес-етикет - це правила привітання, правила звертання, правила 
представлення, організація ділових контактів (переговорів, прийомів, ділового 
листування), ділова субординація, рекомендації щодо формування зовнішнього обліку 
ділової людини. 

Розгляд проблеми взаємозв’язку етики і бізнесу слід розпочати з аналізу стійкого 
уявлення про принципову несумісність таких двох складових. Зв’язок бізнесу і моралі 
досить міцний. Адже підприємництво, з самого початку передбачає моральну основу і 
без неї неможливе. Існує помилкове уявлення про те, що у сфері бізнес-діяльності на 
першому місці стоїть сам бізнес, а мораль на другому. Однак практика ведення такої 
діяльності доводить про зворотне. Компанії, які прагнуть досягти успіху, ретельно 
стежать за своїм іміджем. Існує думка, з якою не можна не погодитися, що «якщо 
підприємець справді хоче зробити бізнес, то повинен передусім думати про інтереси 
своєї держави, її громадян і лише потім про особисту вигоду».  

Для покращення успішної міжнародної бізнес-діяльності необхідно:  
� розробити положення стосовно моральних цінностей, принципів, правил;  
� створити кодекс корпоративної етики;  
� провести соціальні ревізії незалежними організаціями звітів про хід програм 

соціальної відповідальності, про етичність ведення бізнесу;  
� періодично проводити навчання співробітників етичній поведінці;  
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� проводити етичні консультування як різновид консалтингу, спрямований на 
вирішення внутрішніх етичних проблем компанії незалежними експертами. 

Підсумовуючи, можна сказати, що бізнес-діяльність - це сфера людських стосунків. 
Для успішного ведення бізнесу потрібно дотримуватись таких моральних принципів, що 
передбачають повагу до людської гідності, відповідальність за свої вчинки та слова, 
слідування своєму обов’язку, справедливість та легітимність, сприяння суспільному 
благу, благородство та надійність, відкритість та порядність. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ПРОДУКЦІЇ 
«СТОВ «ЗОРЯ-МАЇС НАСІННЯ» НА РИНКУ НАСІННЯ 

 
І.А. ПОБЕРЕЖНА, студ. ІV курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент БУТИЛО І.А. 
 
Конкурентоспроможність підприємства є одним із важливих аспектів ринкового 

середовища. В даний час ринок перенасичений підприємствами, які створюють 
аналогічну продукцію, але втримуються лише ті, які мають найвигідніші конкурентні 
переваги відносно інших підприємств. Тому дане дослідження стосовно шляхів 
підвищення конкурентоспроможності підприємства є актуальним. 

Дослідженнями проблем конкуренції та забезпечення конкурентоспроможності 
економічних суб’єктів займалися такі зарубіжні вчені, як Д. Абель, Г. Гамель, П. Друкер, 
К. Ендрус, Р. Ешенбах, П. Зенге, К. Крістенсон, Р. Коуз, Ф. Котлер, М. Портер, К. 
Прахалад, Д. Рікардо, А. Сміт, Р. Солоу, Ф. Хайєк, Й. Шумпетер. Свій внесок у 
дослідження питань конкурентоспроможності економічних суб’єктів зробили такі 
вітчизняні економісти, як В. Андрійчук, В. Апопій, С. Бабенко, В. Будкін, І. 
Бураковський, З. Варналій, О. Власюк, А. Гальчинський, Я. Гончарук, М. Долішній. 

Метою статті є аналіз існуючого стану і формування напрямів удосконалення 
конкурентоспроможності продукції СТОВ «Зоря-Маїс Насіння». 

Конкурентоспроможність як економічна категорія означає здатність окремого 
суб’єкта випереджати свого суперника в досягненні поставлених цілей на 
конкурентному ринку. 

Конкуренція – це суперництво між суб’єктами ринкової економіки за найкращі 
умови виробництва, вигідну позицію на ринку. [1] 

Конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, що 
відображає ступінь відмінності розвитку даного підприємства від конкурентів за 
ступенем задоволення своїми товарами потреб людей, а також можливості й динаміку 
пристосування підприємства до умов ринкової конкуренції. [2] 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря-Маїс 
Насіння» - це товариство, яке створене з метою отримання прибутку шляхом здійснення 
виробництва, торгівельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання 
послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Основним видом діяльності 
товариства є оптова торгівля зерном та насінням, тобто СТОВ «Зоря-Маїс Насіння» 
займається продажем гібридного насіння, а саме: насіння кукурудзи, соняшнику та сої. 
Гібриди компанії придатні для вирощування культур в усіх природно-кліматичних 
зонах. 

В структурі товарної продукції СТОВ «Зоря-Маїс Насіння» найбільшу питому вагу 
займає насіння гібридів кукурудзи – 58,8 % та соняшнику – 27,7 %. Крім того, в 
структурі насіння гібридів кукурудзи найбільшу питому вагу займає гібрид БІГ СТАР - 
39,8 %, а в структурі насіння гібридів соняшнику найбільшу питому вагу займає гібрид 
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Атланта – 14,0 %. 
Основними конкурентами СТОВ «Зоря-Маїс Насіння» є компанії ПАТ «Райз», 

«Сингента». Також ринок насіння кукурудзи та соняшника  представляють компанії: 
ТОВ «Центрум ЛТД» (м.Харків), ПП «АФ «Укрхлібдар» (Полтавська обл., Зінківський 
р-н, с. Василе-Устимівка) - калібрують в господарстві, «Мнагор» (м.Вінниця), ТОВ 
«НВП УкрЕлітЦентр» (Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Новосілки),  
«КоссадСеманс» (Черкаська обл., м.Шпола), «Агро-Регіон» (Кіровоградська обл., 
м.Кіровоград). 

Можливість компанії конкурувати на визначеному товарному ринку безпосередньо 
залежить від конкурентоспроможності товару і сполучення економічних засобів 
діяльності фірми, надаючи перевагу в умовах конкурентної боротьби. На рівень 
конкурентоспроможності торговельної фірми впливає науково-технічний рівень і 
ступінь удосконалення технологій продажу, використання новітніх винаходів та 
відкриттів, залучення сучасних засобів автоматизації збуту та збільшення асортименту 
продукції. Рівень конкурентоспроможності торговельної фірми залежить від того, якими 
товарами вони торгують, де і як товари споживаються. Конкурентні позиції фірми на 
ринку залежать також від тієї підтримки, яку фірма отримує з боку національних 
державних органів й інших організацій шляхом надання гарантій експортних кредитів, їх 
страхування, звільнення від податків, надання експортних субсидій, забезпечення 
інформацією про кон’юнктуру ринку. [3] 

Факторами, що визначають конкурентоспроможність підприємства СТОВ «Зоря-
Маїс Насіння» на ринку, є: 

- переробка продукції на власному заводі з найсучаснішим обладнанням; 
- висока якість насіння із високим генетичним потенціалом врожайності; 
- наявність висококваліфікованих кадрів, серед яких кандидати і доктори наук; 
- широкий спектр гібридів вітчизняної та зарубіжної селекції; 
- індивідуальний підхід до кожного споживача; 
- можливість оперативно і гнучко реагувати. 
CТОВ «Зоря-Маїс Насіння» надає послуги з виробництва насіння таким відомим 

компаніям як «Монсанто», «Лімагрейн», «KWS», «RAGT». CТОВ «Зоря-Маїс Насіння» 
має змогу реалізувати гібриди кукурудзи цих компаній, ставши їх офіційним 
дистриб’ютором. 

Кількість партнерів компанії «Маїс» щороку збільшується. Серед великих 
замовників, які закуповують насіння – Компанія «Агро-Союз» із Дніпропетровської 
області, ТД «Аркада» з Харківщини, ТОВ Агрокомплекс «Зелена долина», що на 
Вінниччині, ТОВ «Наша ряба», «Гаврилівські курчата» із Київщини, ТОВ «Нібулон» із 
Миколаєва, ТОВ «Бучачагрохлібпром» з Тернопільщини, ТОВ «СТІОМІ-Холдіг» на 
Хмельниччині  та інші. 

З цього слідує, що підприємство займає стабільне місце на ринку товарів та послуг і 
його продукція користується постійним попитом споживачів. Керівництво підприємства 
повинно вміти простежувати зміни, що відбуваються в умовах господарювання, і 
проводити різноманітні перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації 
товарів. Такими перетвореннями можуть бути: диверсифікація виробництва, вихід на 
нові ринки, зміна товарної політики, зміна організаційно-правового статусу 
підприємства, створення спільних виробництв, впровадження нових технологій, 
модернізація форм збуту продукції. 

Ми пропонуємо диверсифікувати виробництво за рахунок вирощування насіння 
гібридів пшениці, ячменю та ріпаку вітчизняної селекції. Також слід розширити спектр 
гібридів насіння кукурудзи вітчизняної селекції з ФАО від 300, які б відповідали 
нинішнім вимогам: посухостійкість, стійкість до вилягання і хвороб. 
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Крім того, доцільно вийти на нові ринки збуту, а саме: на ринки країн СНД, які 
територіально близькі до України. 

Слід також впровадити нові технології: реконструкцію цеху сортування та 
обмолоту з будівництвом приймального відділення фірми KEITH Walkingfloor США; 
встановити додаткову сушку для качанів кукурудзи німецької фірми PETKUS ємкістю 
1000 тонн; в цеху сортування встановити обладнання POWER HUCKER, США; в цеху 
обмолоту встановити машину для відокремлення зерен кукурудзи Hs88 фірми AEC 
Enterprices, США і машину попередньої очистки зерна RVS-40 німецької фірми 
RUBERA.  

Також для підвищення конкурентоспроможності СТОВ «Зоря-Маїс Насіння» ми 
пропонуємо розширити мережу представництв в усіх регіонах України та зробити 
доступну ціну для усіх споживачів даної продукції, а саме гнучку систему знижок. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Портер Е. Майкл Конкурентнаястратегия: методика анализаотраслей и 

конкурентов / Майкл Е. Портер ; Пер. с англ. – М. : АльпинаБизнес Букс, 2005. – 
454 с.]. 

2. Качалина Л. Н. Конкурентоспособностьпредприятия: оценка, диагностика, 
стратегия : Научноеиздание / Л. Н. Качалина, Ю. Б. Иванов, А. Н. Тищенко, Н. 
А. Дробитько, О. С. Абрамова. – Х. : Изд. ХНЭУ, 2004. – 256 с.]. 

3. Фатхудинов Р. А. Управління конкурентоспроможністю організації: підручник / 
Р. А. Фатхудинов, Г. А. Осовська. – К. : Кондор, 2009. – 470 с. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В 
ДП «СПІЛЛІНЕЦЬКЕ» ІЛЛІНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
М.О. ПОДОЛЯН, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: доцент ВАСИЛЕНКО О.П. 
 
Сучасний діловий світ заснований на принципах ринковоїекономіки. З розвитком 

інформаційних технологій, технологій маркетингуі ведення комерційної діяльності 
перед підприємствами різних форм власностівідкриваються нові перспективи. 
Комерційна діяльність є одним із інструментів досягнення цілей, сформованих 
власником, керівництвом і персоналом підприємства. 

Головною особливістю комерційної діяльності в період становлення ринкових 
відносин є переорієнтація цілей, завдань і функцій від потреб підприємства до потреб і 
вимог ринку, окремого споживача. При цьому повинен використовуватися системний 
підхід до вирішення ринкових проблем, який націлений на активізацію комерційної 
діяльності та використання більш досконалих методів комерційної роботи на основі 
принципів і елементів маркетингу. Політика переорієнтації комерційної діяльності на 
маркетинг передбачає посилення ролі ринку, націленість як виробничої, так і 
торговельної діяльності на вивчення потреб і запитів конкретних споживачів і найбільш 
ефективне їх задоволення. 

Сьогодні вже недостатньо виробнику виготовити товар і запропонувати його ринку, 
необхідно подати саме той товар, який відповідає за своєю якістю і асортиментом 
запитам споживачів. Крім цього, деколи товар не реалізується не тому, що він неякісний, 
а через його невідповідність попиту споживачів на конкретному ринку, негнучкій 
ціновій політиці, низькійякості обслуговування. 

Комерційна діяльність – це комплекс комерційних процесів і операцій, вкладених у 
ефективність купівлі-продажу орієнтації на попит отримання реальному прибутку. 
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Актуальність теми: управління комерційною діяльністю підприємства є найважливішим 
елементом системи взаємодії фірми і споживача як суб'єктів економічних відносин. На 
підприємстві конкурентоздатність усієї організації залежить від успішної діяльності 
комерційної служби. Метою комерційної діяльності – є отримання прибутку через 
задоволення купівельного попиту за високої культурі торгового обслуговування. 

При управлінні комерційною діяльністю виконуються функції процесууправління: 
планування, організація, облік і контроль. 

З метою дослідження удосконалення управління комерційною діяльністю в 
сільськогосподарських підприємствах, обрано ДП «СП Іллінецьке» Іллінецькогорайону 
Вінницької області. Територія господарства розташована в межах лісостепової зони. 
Земельні ресурси складаються з орендованих (2893га) та власних (50 га). Кількість 
працюючих – 133 особи. ДП «СП Іллінецьке» має зерново-технічний напрям 
виробництва з незначним розвитком скотарства. 

Аналізуючи дані підприємства, можна відмітити, що за період 2011 – 2013рр. 
Зменшилось виробництво валової продукції і в 2013 році її вартість становила 4716,6 
тис. грн. Зміни відбулися за рахунок таких факторів як зменшення площі посівів окремих 
культур, зменшення середньорічної вартості основних і оборотних фондів, зменшення 
поголів’я тварин. 

Чистий прибуток господарства в 2013 році становив 1236,5 тис. грн., рівень 
рентабельності – 12%. 

Кількість каналів збутув яких працюєДП «СП Іллінецьке» " лише три. А саме ВАТ 
«Тростянецький м'ясокомбінат" яке купує м’ясо великої рогатої худоби, і ООО 
"Люстдорф" який купує молоко, ізаймається виготовленням молока і молочних 
продуктів. А також ВАТ "Гайсинськийцукровий завод".Однак дані партнери є 
постійними і працюють на умовах які задовольняють всі сторони. 

Зміст комерційної діяльності в підприємстві ДП «СП Іллінецьке»включає у собі 
такі напрями: 

1) закупівля матеріально-технічних ресурсів; 
2) планування асортименту і збуту; 
3) організація збуту; 
4) вибір найкращого партнера у комерційній діяльності; 
5) організація оптового продажу товарів і комерційне посередництво; 
Досягнення поставлених у комерційній діяльності завдань на підприємстві ДП «СП 

Іллінецьке» можливе при удосконаленні таких основних принципів: 
- нерозривна зв'язок комерції, з принципами маркетингу; 
- гнучкість комерції, її спрямованість на облік мінливих вимог ринку; 
- вміння передбачити комерційних ризиків; 
- виділення пріоритетів; 
- прояв особистої ініціативи й висока відповідальність у виконанні прийнятих 

зобов'язань по торговим угодам; 
- націленість для досягнення кінцевого результату – прибутку. 
Для підвищення стану і подальшого удосконалення комерційної діяльності в ДП 

«СП Іллінецьке», надалі пропонуємо запровадити метод господарювання, заснований на 
порівнянні витрат із доходами, забезпеченні самоокупності та самофінансування, 
матеріальна зацікавленість в підвищенні ефективності господарської діяльності, повна 
економічна відповідальність за результати роботи. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЇЇ АПК 
 
В.В. ПОЙДА, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: ст. викладач ЗБОРОВСЬКА Ю.Л. 
 
На сучасному етапі розвитку світового господарства економічний стан держави 

визначається такими важливими факторами, як внутрішні ресурси країни і ступінь її 
інтеграції в світогосподарську систему. Одним з найважливіших чинників залучення 
України до світового господарства є створення механізму сталого розвитку експорту, що 
в сучасних умовах залежить від можливостей вітчизняних підприємств виробляти і 
реалізовувати товари, які відповідають вимогам світового ринку за якістю, ціною та 
рівнем сервісу.  

Експортний потенціал і основні складові його формування тривалий час 
досліджуються вітчизняними та зарубіжними науковцями. Це І.В. Авксентієва,  В.В. 
Бегма, О.М. Кисельова, О.М. Кириченко, Т.І. Ломаченко, В.В. Рогов, Т.В. Пепа, В.В. 
Юхименко та інші. 

Перш ніж вивчити сутність поняття «експортний потенціал» необхідно розглянути 
поняття «експорт» та «потенціал». Згідно закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» експорт – це «продаж товарів українськими суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому 
числі з оплатою в не грошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через 
митний кордон України, включаючи реекспорт товарів” [1]. Економічна енциклопедія 
трактує потенціал як «наявні в економічного суб’єкта ресурси, їхня оптимальна 
структура та вміння раціонально використати їх для досягнення поставленої мети» [2]. 
Існує багато видів потенціалів: виробничий, експортний, інтелектуальний, 
інформаційний, природний потенціал та інші. 

 Експортний потенціал – це складова економічного потенціалу, що здатна 
відтворювати свої конкурентні переваги на зовнішньому ринку або обсяг благ, які 
національна економіка може створити і реалізувати за межі держави. Це поняття можна 
застосовувати як до країни в цілому, так і до окремих галузей чи підприємств [3, c. 45]. 

Експортний потенціал є багаторівневим поняттям. До основних складових, що його 
формують відносяться:  

– фінансова стійкість та платоспроможність; 
– природничо-територіальні особливості; 
– виробничі потужності; 
– сировина і матеріали; 
– кадри; 
– інноваційна активність; 
– система просування продукції та цінова політика; 
– стійкі міжнародні зв’язки; 
– диверсифікація ринків збуту; 
– конкурентоспроможність продукції тощо. 
У структурі вітчизняного експорту продукція сільського господарства та харчової 

промисловості займає лідируючі позиції (її частка у 2012 р. становила 26 %). Загалом 
обсяги експорту склали 17880597,4 тис. грн., що на 39,6 % більше, ніж у попередньому 
році.  

Україна співпрацює з багатьма країнами світу. Так, у 2012 р. найбільшу питому 
вагу серед регіонів, куди було експортовано продукцію АПК, мали країни СНД. Серед 
таких найбільшу частку мала Російська Федерація – 69,7 %. Частка Казахстану 
становила 9,7 %, Білорусі – 8,9 %, Молдови – 3,3%, Азербайджану – 3,0 %, 
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Туркменістану – 2,1 %, Узбекистану – 1,7 %, інших країн СНД (Вірменії, Киргистану, 
Таджикистану) – 1,6 %.  

Разом з тим, значна частина продукції реалізується й в країни ЄС. Серед таких 
варто виділити:  Іспанію (її частка у 2012 р. становила 27 %), Італію (13%), Польщу (13 
%), Нідерланди (11 %).  

Рівень розвитку внутрішньої економіки, як правило, тим вище, чим більш 
потужним експортним потенціалом володіє держава, і навпаки. Загальновідомо, що для 
того, аби країна мала значний експортний потенціал, необхідно стимулювати експорт. У 
державах із розвинутою ринковою економікою застосовуються різні механізми 
стимулювання експорту, які залежать від економічного стану країни та її ролі на 
зовнішніх ринках. Як правило, відповідна підтримка забезпечується шляхом надання 
підприємствам-експортерам різних фінансових послуг, а також коштів із державного 
бюджету у вигляді субсидій з урахуванням вимог міжнародних норм. 

Крім того, для ефективної реалізації експортного потенціалу необхідно також 
здійснити ряд заходів на мікрорівні (рівні підприємства), які передбачають: 

−  чіткий контроль за якістю продукції; 
− використання сучасної техніки та високотехнологічного обладнання; 
− вдосконалення технології виробництва продукції; 
− розробку і покращення  дизайну упаковки; 
− використання новітніх інформаційних технологій. 
− проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків. 
Таким чином, підвищення ефективності реалізації експортного потенціалу 

позитивно вплине як на економіку країни, так і безпосередньо на саме підприємства. Для 
цього необхідно здійснити ряд заходів на мікро-, мезо- та макрорівнях. Покращення 
технологічного рівня АПК України допоможе експортноорієнтованим вітчизняним 
суб’єктам господарювання досягнути параметрів пропозиції на рівні світових стандартів.  
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С.Ю. ПРОКОП'ЄВА, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., викладач КОВАЛЕНКО Л.Г. 
 
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки та зростання конкуренції на 

ринку питання підвищення конкурентоспроможності продукції набуває дедалі більшої 
актуальності. Сучасні умови розвитку характеризуються поглибленням інтеграційних 
процесів, лібералізацією умов торгівлі сільськогосподарськими товарами, орієнтацією на 
зовнішні ринки, а також підвищеною увагою до якості продукції. Проблема 
конкурентоспроможності посідає одне з провідних місць в економічному аналізі різних 
суб’єктів господарської діяльності, що пояснюється об’єктивним посиленням 
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міжнародної та внутрішньої конкуренції. У зв’язку з цим особливої актуальності 
набувають підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської 
продукції. 

Аналіз досліджень та публікацій. Проблеми підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції знайшли відображення в ряді досліджень. Певний 
внесок у вивченні цього питання зроблено у працях Ольховської Н.А., Заєць К.Д. та 
Кондратюка О.І. 

Метою статті є визначення основних проблем, пов’язаних з 
конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції та обґрунтування шляхів їх 
вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Під конкурентоспроможністю сільськогосподарської 
продукції слід розуміти комплекс основних властивостей, що відрізняють її від товару-
аналога, а частина продукції агропромислового комплексу, враховуючі її якісні 
властивості, належить до ринку монополістичної конкуренції, що дає можливість 
застосувати маркетингові дослідження, регулювати політику ціноутворення і 
стимулювати збут продукції [1, с.191]. 

Наявність конкурентного середовища в агропромисловій галузі є передумовою 
вигідного використання ресурсів суспільства, створення національного багатства при 
можливих низьких витратах виробництва, а її моніторинг відноситься до числа 
стратегічних завдань розвитку економіки сільського господарства. 

Конкуренція – процес управління суб’єктом своїми конкурентними перевагами на 
конкретному ринку (території) для отримання перемоги або досягнення інших цілей у 
боротьбі з конкурентами за задоволення об’єктивних або суб’єктивних потреб у рамках 
законодавства або в природних умовах [2, с. 59].  

В сучасних ринкових умовах успіх кожного конкретного товаровиробника 
оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем 
задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. При цьому в даний час 
визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції. Це 
пов'язано з тим, що якість продукції в умовах конкуренції є головним стимулом 
придбання продукції, одним з факторів її конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність товару – це поняття складне та інтегральне. Оскільки в 
основі конкурентоспроможності лежить порівняння даного виробника з найближчими 
конкурентами, то основними показниками конкурентоспроможності мають бути 
відносні величини (коефіцієнти). 

Здатність підприємства до виживання в умовах конкуренції на даний час має 
характеризуватися ступенем відшкодування витрат підприємства на виробництво даного 
виду продукції (собівартості) і виручкою від реалізації (ринковою ціною). Тому 
коефіцієнт конкурентоспроможності (К) можна представити як відношення ринкової 
ціни до собівартості. 

К=Ц/С, 
де С –витрати виробництва; Ц – ціна. 
Використавши вищезазначену методику, розрахуємо коефіцієнт 

конкурентоспроможності продукції ПП «Промтехагросервіс» с. 
КошаринціБершадського району. Так, проведені нами розрахунки вказують на те, що 
найбільш конкурентоспроможними на ринку є соняшник, ріпак озимий та соя, найменш 
конкурентоспроможними є цукрові буряки, а озима пшениця, ячмінь озимий та ярий за 
наведеною тенденцією втрачають показники конкурентоздатності.  

Висновки. Отже, на нашу думку, для підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції необхідно вирішувати такі завдання: створення новітніх 
технологій вирощування та підвищення урожайності сільськогосподарських культур, 
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забезпечення сільськогосподарських виробників сучасною технікою, підготовка 
висококваліфікованих кадрів для села, фінансування сільськогосподарського 
виробництва, вдосконалення цінової політики, урахування специфіки виробництва 
сільськогосподарської продукції в регіонах. 

Таблиця 1 
Оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в 

ПП «Промтехагросервіс» 
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 2011 рік 
Пшениця 
озима 17731 41,4 27,2 84,2 126,7 1,5 

Ячмінь озимий 1775 100,0 6,0 76,7 112,6 1,5 
Ячмінь ярий 2732 82,5 7,4 92,2 112,7 1,2 
Соняшник 5375 100,0 44,2 156,2 281,7 1,8 
Соя 585 - - 272,1 - - 
Ріпак озимий 1321 99,2 14,9 222,2 390,6 1,8 
Цукрові 
буряки 826 40,4 0,5 77,5 48,8 0,6 

2012 рік 
Кукурудза на 
зерно 2800 100,0 6,6 121,5 148,9 1,2 

Ячмінь озимий 286 100,0 0,7 134,3 156,3 1,2 
Ячмінь ярий 3090 126,6 9,7 149,1 156,4 1,1 
Соняшник 6653 99,9 40,8 284,6 385,6 1,4 
Соя 749 145,1 5,5 213,3 318,5 1,5 
Ріпак озимий 771 100,0 4,4 294,0 358,5 1,2 
2013 рік 
Пшениця 
озима 13789 39,3 20,8 116,0 143,5 1,2 

Кукурудза на 
зерно 6960 100,0 15,7 72,8 84,2 1,2 

Ячмінь озимий 472 - - 152,3 - - 
Продовження таблиці 1 
Ячмінь ярий 2512 100,0 6,7 112,3 101,0 0,9 
Соняшник 5080 100,0 35,1 143,2 258,2 1,8 
Соя 648 94,4 4,9 235,2 296,6 1,3 
Ріпак озимий 2257 100,0 16,8 181,4 278,3 1,6 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОРАЛЬНОГО І МАТЕРІАЛЬНОГО 
СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ У ТОВ «ВІКТОРІЯ» 

МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
П.В. ПРОЦЮК, студ. ІV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: доцент ВЕРНЮК Н.О. 
 
У нинішніх умовах функціонування аграрного сектору економіки України 

особливої актуальності набуває визначення й економічне обґрунтування напрямів 
підвищення ефективності господарювання у кожному окремо взятому підприємстві. 
Забезпечення динамічного розвитку сільського господарства значною мірою залежить 
від уміння застосовувати економічні методи управління. Основним завданням є 
створення такого  економічного механізму, в якому пріоритетного значення набуває 
мотивація праці усіх працівників підприємства. 

За оцінками західних фахівців, від 30 до 50% працівників ефективно працюють 
лише за гроші. Інших спонукають до дії більш піднесені потреби: у знаннях, авторитеті, 
творчості. Людьми рухають моральні ідеали, великі цілі, моральні переконання, звички, 
традиції тощо.  

Метою дослідження є удосконалення системи мотивації праці в 
сільськогосподарських підприємствах на основі оптимального поєднання морального і 
матеріального стимулювання.  

Об’єктом дослідження обрано ТОВ «Вікторія» Монастирищенського району 
Черкаської області, основним видом діяльності якого є виробництво 
сільськогосподарської продукції. Виробничий напрям господарства – буряково-зерновий 
з розвинутим свинарством. Загальна земельна площа підприємства у 2013 році складала 
1658,7 га., які взято в оренду. Середньооблікова чисельність працівників – 28  осіб, з 
яких 23 особи зайняті у рослинництві та 5 осіб – у тваринництві. В цілому діяльність 
ТОВ «Вікторія» є прибутковою, обсяг чистого прибутку  за 2013 рік склав 2011,0 тис. 
грн., а рівень рентабельності – 38,7% . 

Оплата праці у ТОВ «Вікторія»  здійснюється на основі тарифної системи з 
дотриманням міжкваліфікаційних співвідношень розмірів основної заробітної плати, 
визначених у галузевій угоді. Застосовуються такі форми і системи оплати праці як 
годинні тарифні ставки для робітників, місячні оклади для кваліфікованих спеціалістів, 
відрядні розцінки на виконанні робіт по підрозділах. 

Аналізуючи систему морального та матеріального заохочення працівників ТОВ 
«Вікторія» можна відмітити, що на підприємстві виплачуються премії, здійснюється 
професійне навчання кадрів, керівництво дбає про культурний розвиток співробітників. 
Однак, як свідчать результати проведеного соціологічного дослідження серед факторів 
незадоволеності роботою працівників підприємства перше місце, з великим відривом,  
посідає недостатній розмір заробітної плати. Надання домінуючого значення оплаті 
праці у системі мотиваційного механізму, на нашу думку, пояснюється вкрай складним 
фінансово-економічним становищем сільськогосподарських підприємств, відсутністю 
коштів для стимулювання працівників і, відповідно, дуже низьким рівнем їх 
матеріального забезпечення.  Також на підприємстві виявлено цілий ряд недоліків в 
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системі стимулювання: не виплачується  доплата за продукцію; додаткова оплата на 
посіві сільськогосподарських культур, догляді за посівами; підвищена оплата на 
збиранні сільськогосподарських культур. 

 З метою покращення стимулювання праці та підвищення її продуктивності нами 
запропоновано впровадити вищеназвані стимули в господарстві. Для того, щоб 
працівники сприймали систему оплати і заохочень як справедливу, доцільно: 

• постійно відстежувати ситуацію на ринку праці щодо рівня оплати тих 
професійних груп, з якими можуть порівнювати себе працівники, і вносити своєчасні 
зміни у систему оплати їхньої праці. 

• краще інформувати працівників про розмір заохочень (премій, надбавок і т.п.) і за 
що вони надаються; 

• виявляти фактори, що знижують задоволеність працівників системою 
стимулювання праці і практикою надання тих або інших пільг, які діють в організації, і 
прийняття, у разі потреби, корекційних заходів; 

• виявляти в ході особистих контактів з підлеглими можливі несправедливості в 
оплаті працівників, наданні премій і розподілі інших заохочень для подальшого 
відновлення справедливості. 

Поєднання матеріальних і моральних стимулів та правильне співвідношення форм 
матеріального і морального заохочення є необхідною умовою їх ефективності для 
формування у працівників належного ставлення до праці. 

Для того, щоб людина цінувала свою роботу та намагалась виконувати її якомога 
краще, необхідно, щоб вона ставилась до неї свідомо. Кожного працівника необхідно 
переконати, що він є членом команди, що від його праці залежить кінцевий результат 
роботи всього колективу. 

З метою забезпечення ефективного управління професійним розвитком працівників 
ТОВ «Вікторія», доцільно застосовувати практику мотиваційного моніторингу. 
Пропонується періодично проводити опитування працівників та персоналу підприємства 
для визначення ієрархії їхніх мотивів. Завдання моніторингу – проаналізувати та 
визначити для себе цінними наступні види мотивів: 

- повне визнання та адекватна оцінка виконаної роботи; 
- почуття належності до справ підприємств; 
- співчутливе ставлення з боку керівників (інтерес до особистих проблем   

працівників, бажання допомогти); 
- стабільність зайнятості; 
- високий рівень оплати праці; 
- цікава робота; 
- просування по службі; 
- особисті контакти з керівниками; 
- сприятливі умови праці; 
- дисципліна праці. 
Це дозволить не лише забезпечувати матеріальну зацікавленість у визначених 

результатах праці, але й зацікавити працівника в підвищенні ефективності праці. Отже,  
внесені пропозиції по вдосконаленню системи мотивації праці у ТОВ «Вікторія» 
підвищать, на нашу думку, ефективність управління персоналом завдяки впровадженню 
стандартів відповідності працівників своїй посаді, а застосування комплексу 
психологічних заходів із збереження людського капіталу на підприємстві таких, як 
індивідуальна й групова бесіди, опитування, анкетування, дасть змогу керівництву 
ретельно оцінити кожного працівника, зробити відповідні висновки і вжити заходи з 
мотивації співробітників до продуктивної праці на тривалий термін. 
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МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ У ТОВ «СЕДНА-АГРО» 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
М.В. ПРОЦЮК, студ. V курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент ПРИЛІПКО С.М. 
 
Для кожного підприємця важливо знати, як покупець на ринку сприйме його товар. 

Ринок – це свого роду не опановане життєдайне середовище для кожного починаючого 
підприємця. Кожен, хто виробляє товари, потім їх буде продавати, а отже буде вступати 
у стосунки з ринком. Ринок складається зі споживачів. Щоб виграти у складній боротьбі 
з конкурентами підприємець повинен дослідити всі потреби покупців. 

Проблемою стимулювання збутузаймалися такі вчені як Архіпов В.Д, Головченко 
В.В., Долгова А.И., Кваша А.А., Кригіна И.А, Маркова Г.Д., Миньковский Г.М., Нікітін 
А.Ф., Певцова Е.А., Почтарь Т.М., Рабінович П., Тарас А.Е., Татарінцева, Е. В., Тузов 
А.П. 

 Під стимулюванням збуту розуміють діяльність компанії, спрямовану на швидке 
збільшення обсягу продажів. Зазвичай методи стимулювання збуту застосовують 
одночасно з проведенням рекламних кампаній та PR-акцій.  

Cедна-Агро – офіційний дистриб’ютор провідних фірм-виробників засобів захисту 
рослин та насіння Syngenta (Швейцарія), Bayer Crop Science (Німеччина), Summit-Agro 
Ukraine (Японія), Unifer, Dupont, Nufarm. Продукція компанії: засоби захисту рослин 
(гербіциди, інсектициди, фунгіциди, протруйники), насіння сортів та гібридів 
(соняшника, кукурудзи, пшениці, сої, ріпаку, ячменю), добрива. Стимулювання збуту 
(продажів) у ТОВ «Седна-Агро» здійснюється за трьома основними напрямками:  

– внутріфірмове стимулювання;  
– стимулювання дилерської мережі;  
– стимулювання споживачів.  
Розглянемо докладніше кожну із зазначених напрямків і методи стимулювання 

збуту, що застосовуються в рамках кожного з них.  
Внутріфірмове стимулювання збуту. Заходи з внутрішньофірмового стимулювання 

мають на меті інтенсифікацію і підвищення ефективності роботи власних збутових 
служб підприємства. До заходів з внутрішньофірмового стимулювання збуту можна 
віднести:  

– введення або збільшення премій найбільш активним і ефективно працюючим 
співробітникам сфери збуту;  

– впровадження і вдосконалення системи мотивації керівників збутових підрозділів;  
– зміна системи оплати праці співробітників сфери збуту в бік посилення залежності 

їх доходів від обсягу продажів.  
Стимулювання дилерської мережі. Метою стимулювання дилерської мережі є 

мотивація торгових посередників до більш інтенсивної діяльності зі збуту товарів 
компанії, замовленнями більш великих партій товарів та здійснення регулярних 
закупівель.  

До методів стимулювання дилерської мережі відносяться:  
– збільшення дилерських знижок;  
– заходи щодо стимулювання споживачів (підвищення попиту на товари в кінцевих 

споживачів є прекрасним стимулом до інтенсифікації діяльності посередників);  
– введення систем багаторівневого маркетингу.  
Стимулювання споживачів – це поняття, яке широко застосовується у напрямках 

стимулювання збуту. Стимулювання споживачів може переслідувати наступні цілі: 
переконання колишніх споживачів зробити покупку, збільшення обсягу споживання 
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товару в розрахунку на одного покупця, стимулювання споживачів до регулярного 
споживання. 

Для досягнення цієї мети ТОВ «Седна-Агро»застосовує наступні переваги 
співпраці: 

– широкий асортимент лише оригінальних, продуктів та препаратів; 
– найвища якість; 
– гнучка система накопичувальних знижок та індивідуальний підхід до кожного 

клієнта; 
– налагоджена логістика та своєчасна доставка; 
– розвинена складська мережа та представництва по всій території України; 
– інформаційно-консалтинговий супровід господарств. 
Додатковою перевагою компанії є наявність в мережі інтернет власного сайту, за 

допомогою якого проводяться заходи щодо стимулювання збуту. Цеусуває труднощіпри 
обліку загальної суми покупок клієнтів протягом певного періоду та інших дій 
користувачів (регулярність відвідування, заповнення анкет і т. п.). 

Відповідно досліджуваного мною підприємства розглядаються такі способи 
стимулювання збуту продукції менеджерів з продажу: 

– премія в кінці року у розмірі 15% від націнки за реалізовану продукцію; 
– грошова винагорода за перевиконання річного плану з реалізації продукції. 
Також розробка плану стимулювання збуту проходить такі етапи: визначення цілей, 

підготовка загального плану, вибір виду стимулювання збуту, визначення 
відповідальності, координація виконання плану, оцінка результатів. 

Отже, методи стимулювання збуту мають бути ретельно продуманими, бо при 
безупинному стимулюванні образ підприємства може постраждати. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ, ПРИ 
ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВ 

«УМАНЬПИВО» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
А.О. ПУЗДЕРКО, студ. V курсу  
Науковий керівник: к.е.н., ст.викладач НЕЩАДИМ Л.М. 
 
Проблема формування ринкової стратегії для підприємства є надзвичайно 

актуальною. Це пов’язано з динамічним розвитком вітчизняного ринку 
слабоалкогольних напоїв, зокрема пива. Слід зазначити, що вітчизняний ринок пива 
характеризується значною кількістю товаровиробників, які пропонують достатньо 
широкий асортимент продукції. Укріплення позицій вітчизняних підприємств-
виробників пива на ринку здійснюється не за рахунок зростання споживання продукції, а 
за рахунок перерозподілу ринку між конкурентами. Аналізуючи стан ринку пива можна 
охарактеризувати його, як один з найбільш насичених ринків, а також як ринок 
досконалої конкуренції 

Актуальність теми проявляється у постійній мінливості ринкового середовища, що 
зумовила необхідність застосування стратегічного підходу до системи господарювання 
на підприємстві.Від стратегії розвитку залежить планування всього підприємства, що 
обумовить ріст підприємства. 

Перехід національної економіки України на ринкові принципи функціонування та 
розвитку обумовлює необхідність кардинальних змін в плануванні діяльності 
підприємства.  

Визначальною ланкою системи планів підприємства виступає його стратегія 
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розвитку, при розробці якої використовуються результати аналізу його середовища, 
виконання прийнятих стратегічних планів. 

На відміну від колишньої командно-адміністративної системи, в нових умовах 
господарювання підприємство самостійно здійснює весь комплекс планової роботи. 
Прагнення дістати прибуток більший, ніж усередині країни, спонукає підприємства 
виходити на міжнародний ринок. Незважаючи на присутність чинника непевності в 
новому середовищі (нові конкуренти, мінлива ринкова кон'юнктура, коливання 
валютних курсів, політична нестабільність та ін.), підприємство прагне нарощувати свою 
присутність на світовому ринку. 

Ринкова стратегія підприємства  розглядається й визначається із двох позицій: з 
позиції підприємства (фірми), його характерних рис, потреб і можливостей, і з позиції 
ринку, його ємності, ступені насиченості, стану конкуренції, імовірності появи товарів-
аналогів і товарів-замінників і т.п.      

Процес планування стратегії фірми охоплює декілька фаз, особливості та 
функціональні напрями здійснення яких представлені в структурно – логічній  схемі на 
(рис.1.)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Фаза аналізу та 
вибору ринків 
залежно від цілей і 
ресурсів 
підприємства 

2) Фаза адаптації 
пропозицій 

3) Фаза розробки 
плану маркетингу 

4) Фаза реалізації 
та контролю 

підтримання стійкої відповідності між наявним досвідом, 
товарами, що випускаються, своєю культурою, своїми 
цілямита характеристиками різних ринків 

вибір ступеня адаптації різних елементів: товару, 
ціни,системи збуту, комунікації; вивчення суттєвих 
відмінностейміж країнами у сфері збуту, в політиці цін, 
кредиту, всфері комунікацій, витрат на рекламні кампанії 

розробка адаптованого до ринку плану,який уточнює, що 
необхідно зробити, як, 

здійснення моніторингу і контролю, щоб виявити можливе 
відхилення від планів освоєння ринку за умови 
врахуваннячітко зумовлених пріоритетів та збереження 
досягнутоїдистанції по відношенню до поточних дій і 
вироблення 

Фази планування ринкової стратегії на ТОВ «Уманьпиво» 

 
Рис. 1. Фази планування ринкової стратегії на ТОВ «Уманьпиво» 

 
Протягом останніх років ТОВ «Уманьпиво» здійснює зовнішньоекономічну 

діяльність шляхом експорту основної сировини для виробництва пива - солоду, у 
Молдову, Польщу. З кожним роком обсяг продажу на зовнішній ринок зростає  і у 2013 
році склав 534,2 тис. грн.. 

Висновок та пропозиції Підводячи підсумок можна сказати, що планування 
ринкової стратегії на ТОВ «Уманьпиво» відіграє важливу роль, адже прагнення дістати 
прибуток більший, ніж усередині країни, спонукає підприємство виходити на 
міжнародний ринок. Незважаючи на присутність чинника непевності в новому 
середовищі (нові конкуренти, мінлива ринкова кон’юнктура, коливання валютних 
курсів, політична нестабільність та ін.), підприємство прагне нарощувати свою 
присутність на світовому ринку. 

Для більш ефективної роботи ТОВ «Уманьпиво» слід більше уваги приділяти 
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освоєнню новітніх технологій, організації колективної праці, дослідженню ринку. 
Необхідно прагнути максимізації ефективності управлінської та колективної праці, що 
приведе до зниження собівартості продукції і підвищення рівня прибутковості 
господарства. 

Для подальшого розвитку підприємства важливим є збільшення обсягів 
виробництва, прибутків та рентабельності продукції. Одним із шляхів досягнення цієї 
мети є укріплення відносин із зарубіжними партнерами. Але на світовому ринку якість 
продукції є одним із визначальних факторів конкурентоспроможності. Тому для 
підвищення конкурентоспроможності існуючих виробів необхідно провести 
технологічну реконструкцію морально застарілого обладнання, що підприємство 
активно впроваджує будуючи теплиці сучасного зразка. 

Застосування ж лізингових операцій дозволить підприємству оновити свою 
матеріально-технічну базу, адже використання прискореної амортизації з лізингових 
операцій дозволяє оперативно оновлювати устаткування і вести технічне переозброєння 
виробництва.  
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Виникнення кризових явищ в економічних системах різного рівня обумовлюють 

необхідність та актуальність досліджень питань існування, функціонування, змін та 
розвитку економічних суб’єктів. Однією з передумов успішного виведення економіки 
України на високий економічний рівень є випереджаючий розвиток машинобудівного 
комплексу як основи високотехнологічного оновлення інших галузей виробництва. Для 
усіх підприємств галузі в контексті загальнодержавної стратегії важливим напрямком 
підвищення економічної стійкості та економічного зростання є орієнтація підприємств 
на зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД), яка відкриває перед машинобудівними 
підприємствами України великі можливості в розширенні каналів збуту, але разом з тим 
існує ряд небезпек та загроз, які суттєво впливають на стан економічної безпеки ЗЕД 
підприємств вітчизняного машинобудування. 

Теоретичні, методологічні, методичні та практичні аспекти економічної безпеки 
підприємств досліджувалися в працях багатьох зарубіжних та вітчизняних учених, 
зокрема А.Л.Беседина, М.А.Бендикова, М.Войнаренка, С.М.Ілляшенка, С.Л.Маламедова, 
Н.М.Яценка, А.В.Колосова, Г.В.Козаченка, В.П.Пономарьова, О.М.Ляшенка, 
Н.О.Подлужної, Т.М.Соколенка, Т.Сухорукової. Дослідження зовнішньоекономічної 
діяльності машинобудівних підприємств знайшло відображення в працях 
Ю.В. Макогона, Ю.А. Гохберга, О.О. Лебедевої, Л.І. Михайлової, О.Ю.Слабоспицької, 
О.О. Шапурова та ін. 

Одним із факторів успішного виведення економіки України на високий 
економічний рівень є випереджаючий розвиток машинобудівного комплексу як основи 
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високотехнологічного оновлення інших галузей виробництва. Машинобудівна галузь 
займає центральне місце в структурі індустріального розвитку України. На сьогоднішній 
день досить складно переоцінити значення машинобудівного комплексу в процесі 
формування виробничо-економічних і фінансових відносин в середині країни, адже 
щорічно він дає до 25% валового внутрішнього продукту та забезпечує близько 30% 
надходжень у державний бюджет. 

Машинобудівні підприємства є одними з найбільш постраждалих від економічної 
кризи. Через зменшення зовнішнього попиту відбулося зниження експорту продукції 
машинобудування, зменшення обсягів виробництва та збільшення кількості готової 
продукції на складах,погіршення фінансових результатів. Так за даними Національного 
банку України, у 2009 р. падіння обсягів виробництва залишається суттєвим і становить 
46,1% порівняно з 2008 р. [1-2]. 

Скорочення внутрішнього попиту на продукцію машинобудівної галузі можна 
пояснити погіршенням умов кредитування та заморожуванням програм модернізації [1]. 

Проте, після різкого падіння розвитку машинобудівного комплексу у 2009 р. 
спостерігається поступове нарощування обсягів виробництва машинобудівної продукції 
і на період 2010 р. показник розвитку машинобудування складає 33,5%,що вказує на 
позитивні тенденції розвитку даної галузі народного господарства. Отже, незважаючи на 
позитивну динаміку розвитку машинобудівного комплексу, зростання обсягів продукції 
машинобудування є нестабільним, мінливим та залежним від багатьох факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища таких як: політична, макроекономічна, 
соціальна, інвестиційна політика в державі, а також світові зміни на ринках сировини, 
матеріалів та готової продукції. Дані фактори знижують конкурентоспроможність 
вітчизняних машинобудівних підприємств для залучення іноземних інвестицій, які 
необхідні для розвитку галузі. 

Зовнішня торгівля за основними товарними групами машинобудівної продукції 
залишається нестабільною та суттєво залежить від коливань попиту та від крупних 
контрактів окремих підприємств. Послаблення позицій вітчизняних товаровиробників 
машинобудівної продукції посилює роль імпорту даної продукції з суттєвим 
зменшенням експорту. На вітчизняному ринку машинобудівної продукції є помітною 
тенденція стрімкого падіння попиту на нову техніку, на користь ремонту тієї, що є в 
наявності [2]. 

Вітчизняним машинобудівним підприємствам слід спрямувати свою діяльність на 
виробництво товару, який є конкурентоспроможним на зовнішніх ринках, що в свою 
чергу, збільшить обсяги експорту та підвищить ефективність ЗЕД [1]. 

Встановлено, що для ефективного розвитку вітчизняних машинобудівних 
підприємств необхідним є проведення зовнішньоекономічної діяльності. Проте, 
конструктивний аналіз статистичних даних, вивчення ряду літературних джерел, 
свідчать про велику кількість машинобудівних підприємств, які не мали позитивного 
результату при діяльності в напрямі ЗЕД Так, у 2011 р/ із 10746 вітчизняних 
машинобудівних підприємств в напрямі ЗЕД працювало 6537, проте позитивні 
результати отримали менше третини. При цьому у розвинених країнах, кількість 
позитивних результатів ЗЕД машинобудівних підприємств, за різними підрахунками, 
коливається в межах 45 –70%. 

На сьогодні обсяг імпорту продукції машинобудування більш як в 2,4 рази 
перевищує обсяг її експорту. Частка імпортної продукції у внутрішньому споживання 
досягла 57,8%, а власного виробництва – 42,2%. Темпи імпорту значно випереджають 
темпи експорту, що негативно впливає на торгівельний баланс та збільшує його від’ємне 
сальдо. Відповідно зростає і частка машинобудівної продукції в загальному імпорті 
товарів країни з 19,8% у 2001 р. до 31,3% у 2008 р., а частка експорту за цей період 
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зросла з 13,91% до 16,4%, тоді як у розвинутих країнах світу, машинобудування, 
зазвичай, визначає їх експортний потенціал і забезпечує в середньому від 32до 40% 
всього експорту[3]. Українське машинобудування значною мірою залежить від 
постачання комплектуючих з країн СНД, що склалося ще за часів існування Союзу. 
Частка імпортних компонентів у продукції машинобудування становить 41 % (у Франції 
-20,5%, Японії -14%, США -9,5%) [2]. 

Таким чином, одне з головних завдань машинобудівного комплексу зменшення 
залежності від інших країн шляхом розвиток власного виробництва машинобудівної 
продукції та її комплектуючих, що дасть змогу вистояти в сучасних умовах 
функціонування та зайняти конкурентні позиції на ринку. 

Отже перед підприємствами машинобудівного комплексу постають проблеми 
підвищення конкурентоспроможності продукції, оскільки вітчизняна продукція не 
користується попитом як на внутрішньому ринку, через недовіру споживачів якості 
продукції національного виробника, так і на зовнішньому.  

Основною проблемою розвитку машинобудівної галузі в напрямку ЗЕД є 
недосконалість законодавчої бази і незважаючи на велику кількість укладених 
міжнародних договорів, через недосконалість законодавства виникає ряд перешкод на 
шляху виходу підприємства на зовнішній ринок. 
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Науковий керівник: к.е.н., доцент КЛИМИК Г.В. 
 
В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, успіх 

окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому і внутрішньому ринках 
повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають стандартам 
якості. Тому проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх 
країн і підприємств. Від її вирішення в значній мірі залежить успіх і ефективність 
національної економіки. При цьому необхідно враховувати те, що підвищення якості 
продукції - задача довгострокова і безперервна [2]. Рівень якості продукції не може бути 
постійною величиною.  

З розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не спрощується, а, 
навпаки, стає складнішою. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто лише 
шляхом контролю якості готової продукції, практично неможливо [3]. Повинен бути 
комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи 
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управління якістю. Відомий американський спеціаліст Едвард Демінг ще в 1950 р. писав, 
що на 85% вирішення проблеми якості залежить не від людей, а від системи управління 
якістю [4]. 

Значну роль в підвищенні якості продукції відіграють стандарти, які є 
організаційно-технічною основою систем якості. На перших порах мала місце практика 
внесення в контракти вимог до систем якості, що доповнювали вимоги до продукції, а 
також до перевірки систем якості на підприємстві у виробника [1]. Для регулювання 
процесу перевірки систем якості в ряді країн (США, Канада, Великобританія та інших) 
були створені національні стандарти, що встановлюють вимоги до систем якості, а в 
1987 р. Міжнародною організацією із стандартизації І50 були розроблені і впроваджені 
міжнародні стандарти серії 9000, доповнені в подальшому стандартами серії 10000, які 
сконцентрували досвід управління якістю, нагромаджений в різних країнах, і в багатьох 
із них були запроваджені як національні [5]. 

На підприємстві приділяється велика увага питанням якості і безпечності 
лікарських препаратів, що стала підставою для прийняття керівництвом рішення 
розробити та впровадити систему управління якістю і безпечністю лікарських препаратів 
у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 22000 для [3]: 

− забезпечення випуску продукції у повній відповідності до встановлених 
законодавчих, нормативних вимог та вимог споживачів; 

− підвищення задоволеності споживача шляхом ефективного застосування системи 
управління якістю і безпечністю лікарських препаратів. 

Введення в дію системи управління є стратегічним рішенням керівництва ПАТ 
«Вітаміни». Область застосування системи управління якістю і безпечністю лікарських 
препаратів. 

Система управління має виключення відносно виконання вимог міжнародного 
стандарту ISO 9001. Валідація процесів виробництва та послуг. На підприємстві є 
процеси, пов’язані з проектуванням та розробкою нових видів продукції ПАТ 
«Вітаміни». Відсутні процеси виробництва та обслуговування, результати яких 
неможливо перевірити подальшим відстежуванням або вимірюванням і, як наслідок вади 
яких можуть бути виявлені тоді, коли продукцію вже використовують. Діюча на 
підприємстві система управління розроблена, впроваджена і документально оформлена 
згідно з вимогами стандартів ISO 9001:2008 та ISO 22000:2005. Система управління 
базується на принципах НАССР та основних принципах викладених в стандарті ISO 
9000:2005 Системи якості – Основні принципи і словник, як вказано на рис. 1. 

Вона охоплює діяльність всіх підрозділів і працівників підприємства, які прямо або 
побічно впливають на виробництво безпечних ліків необхідним рівнем якості. 
Керівником системи управління є генеральний директор, який несе особисту 
відповідальність за ефективне функціонування системи управління на підприємстві, в 
разі відсутності Генерального директора відповідальність за функціонування системи 
управління покладено на директора. Представник керівництва забезпечує належне 
документування, актуалізацію і коригування документації системи управління. 
Керівники підрозділів забезпечують виконання вимог документації системи управління в 
рамках своїх повноважень, а також активно сприяють поліпшенню системи управління. 
Основною задачею системи управління підприємства є забезпечення стабільності 
випуску продукції в повній відповідності зі встановленими вимогами і з урахуванням 
потреб замовників. Введення системи управління також дозволяє: 

− більш повно вивчати вимоги і потреби споживачів (замовників); 
− забезпечити розуміння і узгодження вимог замовників і НД; 
− оцінювати задоволеність споживача; 
− документально підтверджувати, що вимоги до якості і безпечності лікарських 
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препаратів дотримуються на всіх етапах виробництва продукції; 
− виключати можливі помилки при плануванні, управлінні і безпосередньому 

виконанні робіт на кожному робочому місці; 
− виявляти і усувати невідповідності як можна раніше, а також призначати заходи 

для усунення причин невідповідностей і їх можливого повторення; 
− оцінювати результативність заходів щодо управління якістю і безпечністю 

лікарських препаратів і проводити поліпшуючі заходи. 
 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок процесів на підприємстві 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА В ФГ «КОНДОР» УЛЬЯНОВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
І.В. РИЖУК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент КЕПКО В.М. 
 
Важливим напрямом удосконалення організації сільськогосподарського 

виробництва у новостворених виробничих організаційно-правових формах 
господарювання є раціональна організація виробництва, підвищення матеріальної 
заінтересованості працівників (найманих співвласників і власників) у кінцевих 
результатах діяльності. У цьому сенсі важливим є відпрацювання раціональної галузевої 
структури сільськогосподарських підприємств, що на противагу диверсифікації 
виробництва дасть змогу відродити спеціалізацію і концентрацію виробництва, у тому 
числі й на внутрішньогосподарському рівні. 

Особливої актуальності в останні роки набула проблема визначення перспективних 
напрямів зростання виробництва та експорту конкурентоспроможних видів продукції 
рослинництва. Безсистемність у запровадженні інструментів державного регулювання в 
попередні роки негативно вплинула на відтворення виробничого потенціалу галузі 
рослинництва, фінансово-економічний стан сільськогосподарських підприємств та 
продовольчу безпеку країни. 

Розвиток галузі рослинництва має відбуватися на основі підвищення економічної 
ефективності виробництва продукції, за цих умов забезпечується збільшення валової і 
товарної продукції. 

Проблемами створення раціональних економічних відносин, питаннями 
ефективності виробництва продукції рослинництва займається значна частина 
науковців-спеціалістів, серед яких: В.Г.Андрійчук, С.С.Бакай, В.І.Бойко, 
П.П.Борщевський, О.М.Варченко, П.І.Гайдуцький, М.М. Ільчук, М.В.Калінчук, 
А.І.Кисіль, О.В.Крисальний, П.А.Лайко, М.Й.Малік, Л.О.Мармуль, В.Я.Месель-Веселяк, 
О.М.Онищенко, П.Т.Саблук, М.Й.Хорунжжий, Л.М.Худолій, О.М.Шпигак, 
В.В.Юрчишин та ін. Проте в ринкових умовах потребують подальшого дослідження 
проблеми, що пов’язані з кардинальними змінами існуючої системи взаємовідносин в 
агропромисловому комплексі,та в цілому галузі рослинництва. 

Метою написання статті є аналіз сучасного стану управління виробництвом 
продукції рослинництва в ФГ «Кондор», виробничої й економічної ефективності, 
дослідження кількісного та якісного стану посівних площ, урожайності 
сільськогосподарських культур, технології вирощування, матеріально-технічне 
забезпечення підприємства, рівень агрономічного обслуговування, продуктивності праці, 
соціальної та економічної захищеності працівників даної галузі та їх морального та 
матеріального стимулювання на виробництві продукції рослинництва. 

ФГ «Кондор» розташоване в Південній частині Ульяновського району 
Кіровоградської області. Загальна земельна площа сільськогосподарських угідь 
становила в 2013 році 4480 га, а площа ріллі складала 4470 га. Чисельність працюючих в 
ФГ «Кондор» становила в 2013 році 25 чол. Середньорічна вартість основних засобів у 
досліджуваному підприємстві у 2013 р. складала 7824 тис. грн., при цьому їх вартість за 
п'ять років збільшилась на 49%. 

Головними підрозділами СФГ «Кондор» є: рільнича бригада, тракторна бригада, 
ферма з відгодівлі свиней. Організаційна структура підприємства є бригадною, 
двохступінчатою. У господарстві склалась дворівнева лінійно-функціональна структура 
управління (керівник підприємства – керівник підрозділу). 
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Основним виробничим показником, який впливає на ефективність галузі є 
урожайність вирощуваних культур (табл. 1). 

Таблиця 1 
Урожайність сільськогосподарських культур в ФГ «Кондор» 

Культура 2011р. 2012р. 2013р. 2013р. в % 
до 2011 р. 

Зернові разом 46,8 39,5 32,9 70,3 
в т.ч. озима пшениця 53,3 40,0 29,4 55,0 
Яра пшениця 34,0 29,4 19,6 58,0 
Озимий ячмінь 43,6 33,3 26,8 61,5 
Ярий ячмінь 32,0 31,8 25,2 79,0 
Овес 19,2 34,3 21,3 111,0 
Кукурудза 60,0 60,0 53,0 88,3 
Гречка 13,0 14,2 23,0 177,0 
Горох - 24 - - 
Соняшник 19,2 24,0 24,0 134,0 
Соя 13,0 29,2 19,6 151,0 
Цукрові буряки 305,0 300,0 156,0 51,0 
Овочі 120,0 235,0 - - 

 
Аналізуючи дані таблиці 1 бачимо, що урожайність культур, у 2013 р. є досить 

низькою, крім того за досліджуваний період вона по більшості культур суттєво 
зменшилась. Так, урожайність зернових у базисному році становила всього лише 32,9 
ц/га, ярого ячменю 25,2 ц/га, цукрових буряків 156,0 ц/га. Тому адміністрації 
підприємства варто розробити комплекс заходів по підвищенню ефективності 
використання землі на основі впровадження прогресивних технологій, впровадження 
високоврожайних сортів і правильних сівозмін. 

Нині кожне підприємство у визначенні своєї стратегії розвитку передусім 
орієнтується на одержання максимального прибутку. Але процес організації 
прибуткового виробництва продукції рослинництва потребує значних витрат. Тому, 
одним із важливих завдань є налагодження такого виробничого процесу, при якому 
бажаний обсяг виробництва повинен забезпечуватися з найменшими виробничими 
витратами на застосуванні засобів виробництва. 

Основними причинами переважання витратного методу господарювання в 
підприємстві є: поступова втрата виробниками відчуття ефективного господаря; 
недосконалий економічний механізм; неефективно діюча система мотивації, яка не 
сприяє формуванню стимулів. 

В процесі дослідження було встановлено, що оплата та мотивація праці в галузі має 
ряд недоліків, оскільки питома вага витрат на оплату праці у собівартості становить 
лише 3,7%. Не виплачуються надбавки за класність і стаж роботи. 

Дослідження показують, що для підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції на підприємстві доцільно розробити і запровадити у 
виробництво один із важливих елементів мотиваційного механізму – мінімізацію витрат 
[3]. 

Економічну ефективність галузі рослинництва розглянемо в таблиці 2. 
З даних таблиці 2 видно, що вартість валової продукції галузі рослинництва 

зменшилась на 7,3% і становила в 2013 році 22180 тис. грн. При цьому матеріально-
грошові витрати зросли на 31%. У 2013 році від реалізації продукції рослинництва 
підприємство одержало прибуток в сумі 3351 тис. грн., який забезпечив рівень 
рентабельності 24 %.  
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Таблиця 2 
Динаміка основних економічних показників галузі рослинництва 

ФГ «Кондор» 

Показники 2011р. 2012р. 2013р. 2013р. в % до 
2011р. 

Площа ріллі, га 4365 44656 4480 103,0 
Вартість валової продукції в постійних цінах 
2010 р., тис. грн.  23914 24640 22180 92,7 

Середньорічна кількість працюючих, чол. 34 28 23 68,0 
Вироблено на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.: 
валової продукції 548 552 499 91,0 

товарної продукції 232 272 387 167,0 
чистого прибутку 84 95,5 75 89,0 
Виробництво валової продукції на 1 
працюючого, тис. грн. 703,4 880 964,3 137,0 

Середньомісячна заробітна плата 1 
працівника, грн. 

854 1290 2250 263,5 

Матеріально-грошові витрати на 100 грн. ВП, 
грн.  58,1 60,8 76,1 131,0 

Питома вага оплати праці, %: 
- в затратах 

3,0 3,1 3,7 +0,76 в.п. 

- в валовому доході 8,7 9,2 15,6 +6,9 в.п. 
Валовий доход, тис. грн. 3994,5 4695 3972 99,4 
Чистий прибуток, тис. грн. 3646 4263 3351 92,0 
Рівень рентабельності, % 56,4 52,0 24,0 -32,4 в.п. 

 
Враховуючи результатипроведеного дослідження організації виробництва 

продукції рослинництва в ФГ «Кондор» вважаємо за необхідне внести наступні 
пропозиції : 

1) розробити ресурсозаощадливі варіанти інтенсивних технологій з врахуванням 
ґрунтово-кліматичних умов конкретної зони, які гарантують значний економічний ефект 
[1]; 

2) для збільшення обсягів виробництва зерна вивчити можливості скорочення 
втрат зерна по всій технологічній лінії, особливо за рахунок збереження посівних площ, 
зменшення їх при збиранні та транспортуванні; 

3) для підвищення якості зернових культур посилити контроль за своєчасною і 
якісною підготовкою ґрунту під посіви, застосовуючи рекомендації наукових установ 
щодо визначення попередників, сортів та доз мінеральних добрив; 

4) впровадити нові високопродуктивні сорти та гібриди зернових культур, за 
допомогою яких можна додатково забезпечити збільшення врожаю; 

5) систематично підвищувати кваліфікацію працівників, залучати у виробництво 
досвідчених управлінців та фахівців галузі; 

6) при підготовці зерна до реалізації більш відповідально відноситься щодо його 
якості за рахунок зниження рівня вологості, засміченості та визначення сортності, що 
сприятиме підвищенню ціни реалізації та інших показників ефективності; 

7) оптимізувати структуру посівних площ відповідно до потреб ринку.  
З метою підвищення ефективності товарного виробництва продукції рослинництва 

доцільно проводити такі заходи: широке використання ґрунтозахисної системи 
землеробства; формування науково обґрунтованої структури посівних площ; обов’язкове 
укладання договорів аграрних формувань із переробними підприємствами, розширення 
маркетингової діяльності агроформувань; розвиток системи зберігання, первинної 
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доробки й переробки аграрної продукції; налагодження транспортного забезпечення 
агропродукції.  

Оцінюючиефективну діяльність галузі рослинництва в ФГ «Кондор» особливу 
увагу слід приділяти щорічному приросту прибутку не тільки за рахунок зростання 
обсягів рентабельної продукції, збільшення цін на неї без відповідного підвищення її 
якості, але і її приріст за рахунок кращої мотивації праці, росту обсягу виробництва 
конкурентоспроможної продукції та зниження її собівартості, яка щорічно має 
тенденцію до різкого росту. 

Дослідження показали, що в сучасних умовах створення ефективного 
мотиваційного механізму має забезпечувати високу зацікавленість кожного працівника у 
кінцевих результатах своєї роботи і відповідний рівень значущості його на підприємстві, 
який в свою чергу визначає розмір заробітної плати та матеріального винагородження. А 
тому в ФГ «Кондор» слід застосовувати різні форми морального стимулювання 
працівників: гарантування зайнятості, поглиблення змісту і форм трудової діяльності, 
розширення самостійності в процесі виконання трудових функцій на робочих місцях і в 
керуванні виробництвом. З метою забезпечення прискореного зростання обсягів 
споживання продовольчих товарів слід збільшити такі соціальні стандарти, як 
мінімальний розмір заробітної плати і пенсій [2]. 

Формування прийнятих умов для відтворення та розвитку людського потенціалу в 
ФГ «Кондор» дасть можливість залучати до процесу аграрного виробництва 
кваліфіковану молодь й оптимізувати вікову та кваліфікаційну структури персоналу, в 
тому числі управлінського. Все це, безперечно, позитивно вплине на розв’язання 
проблеми якісного кадрового забезпечення підприємства і забезпечить ефективність 
галузі рослинництва. 
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Науковий керівник: доцент КОВАЛЕНКО Г.О. 
 
В системі виробництва та економічних відносин центральне місце посідає людина. 

Вона визначає цілі та напрями розвитку виробництва, організовує його, виробляє товари 
й надає послуги для свого життя та розвитку. Тому ефективність економіки будь-якого 
суспільства, насамперед, визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх 
використання у виробництві, адже основною продуктивною силою є люди з їхніми 
здібностями та можливостями. [1] 

Дослідженню проблеми управління трудовими ресурсами приділяли значну увагу в 
своїх роботах багато вітчизняних і зарубіжних учених: О. Амосов, О. Анненкова, І. 
Бизюкова, О. Виханський, І. Герчикова, Д. Горєлов, В. Гриньова, Десслер Гарі, Н. 
Дряхлов, В. Дятлов, Г. Зайцев, А. Кібанов, А. Колот, О. Красноносова, О. 
Крушельницька, Г. Куликов, Є. Маслов, М. Мескон, І. Мишурова, Г. Осовська, О. 
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Пушкар, С. Самигін, Г. Слезингер, М. Уорнер, Е. Уткін, С. Шекшня, П. Шлендер, 
Г. Шмідт та інші. [2] 

Для успішного функціонування будь-якого виробництва і будь-якої компанії, 
незалежно від послуг і товарів, які вона надає, необхідні ефективно працюючі і 
кваліфіковані кадри, грамотні і здатні керувати виробничим процесом управлінці. Однак, 
навіть якщо вдалося сформувати колектив зі справжніх професіоналів, не слід забувати 
про те, що їх потрібно постійно стимулювати. Мотивація співробітників займає одне з 
центральних місць в управлінні трудовими ресурсами, оскільки вона виступає 
безпосередньою причиною їхньої поведінки. Орієнтація працівників на досягнення цілей 
організації є головним завданням керівництва персоналом. 

 

 
Рис. 1 Система управління персоналом [3] 

 
На сучасному етапі все більше акцентується увага на соціально-психологічних 

аспектах мотивації, що створюють умови для досягнення високих результатів 
виробничо-господарської діяльності з мінімальними затратами. 

Традиційно виділяють три групи нематеріальних чинників мотивації: 
- ті, що не потребують інвестицій з боку компанії, наприклад, "дошку пошани", 

поздоровлення з днем народження, вимпели та кубки найкращому співробітнику; 
- ті, що потребують інвестицій та розподіляються безадресно – організація 

харчування за рахунок компанії, забезпечення співробітників проїзними квитками, 
надання форми на конкретних робочих місцях; 

- ті, що потребують інвестицій компанії та розподіляються адресно наприклад, 
безвідсоткової позики на покращення умов проживання, придбання товарів тривалого 
користування, оплата відпусток. 

Також, однією з важливих умов ефективного управління персоналом є аналіз праці, 
на підставі якого визначають конкретні роботи, виконувані на окремих робочих місцях, 
добирають і відбирають працівників, встановлюють системи, форми і розміри оплати 
праці тощо. Основна мета аналізу праці – таке її організування, щоб вона не потребувала 
надмірних фізичних та психологічних зусиль, була якісно багатою й ефективною, 
приносила працівникам задоволення і сприяла розвитку їх особистостей та виробничої 
кваліфікації. 

Створення умов для високоефективної праці вимагає відповідного організування та 
обладнання робочих місць працівників, їх планування, забезпечення оптимальних умов 
праці. Робочі місця повинні відповідати інформаційним, економічним, ергономічним, 
гігієнічним, естетичним, технічним та організаційним вимогам. 



 291 

Отже, представленні аспекти управління трудовими ресурсами можуть позитивно 
вплинути на клімат у середині колективу і створити відчуття справедливості, що дасть 
змогу використати соціально-трудовий потенціал працівників повною мірою та довести 
до максимуму показники продуктивності праці. 
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Формування науки про управління персоналом почалося разом з формуванням 

теорії управління як науки, що відбулося більше ста років тому, на самому початку 
періоду промислової революції. 

В даний час науковий напрямок «Управління персоналом» формується на стику 
наук: теорії та організації управління, психології, соціології, конфліктології, етики, 
економіки праці, трудового права, політології та інших. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система управління персоналом (людськими ресурсами) 

Блок 1 
Управління кадрами 

 

Планування потреб в кадрах, підбір і створення кадрового 
резерву, відбір і оцінка; професійна адаптація, розвиток і 
навчання; підготовка керівних кадрів; переміщення; звільнення

Блок 2 
Соціальне управління 

Створення сприятливих умов праці і відпочинку, забезпечення 
зайнятості, формування сприятливого морально – 
психологічного клімату, прихильності компанії 

Розробка положень, вимог, паспортів робочих місць графіків 
робіт, посадових інструкцій, ставок оплати праці, принципів 
преміювання. 

Блок 3 
Створення нормативів 
по праці 

 
Рис. 1. Структура системи управління персоналом [3] 

 
Сьогодні розрізняють три групи теорій: класичні теорії, теорії людських відносин і 

теорії людських ресурсів [4].Управління персоналом - свідома діяльність по 
забезпеченню позитивної і запобіганню негативної взаємодії між людьми в середині 
підприємства, застосовувана до всіх сфер зайнятості і спрямоване на досягнення 
ефективності і справедливості, що спонукає кожного члена підприємства діяти на 
досягнення загальних цілей всієї організації[1].  

Управління персоналом - це системний, комплексний підхід, що враховує постійно 
мінливі потреби організації в людських ресурсах, що забезпечують ефективність 
функціонування організації (компаній, підприємств).  
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Управління персоналом 

Концепція управління 
персоналом 

Управління людиною в 
організації 

Практика управління 
персоналом 

Система поглядів на: 
- сутність 
- цілі 
- завдання 
- критерії 
- принципи  

Частина загальної 
системи управління 

- проведення кадрової політики 
- придбання стратегічних функцій 
- інтеграції планування персоналу  
- інвестицій в людський капітал 
- управління змінами 

- форма 
- правил 
- методів 
- прийомів впливу на умови 
діяльності працівників, їх інтереси, 
поведінка, формування знань та 
навиків 

 
Рис. 2. Управління персоналом (людськими ресурсами) [3] 

 
Системний підхід відображає облік взаємозв'язків між окремими аспектами 

управління трудовими ресурсами і виражається в розробці кінцевих цілей, визначає 
шляхи їхнього досягнення, створює відповідний механізм управління, що забезпечує 
комплексне планування, організацію і стимулювання системи роботи з кадрами. 

Термін „персонал” є найбільш доцільним на рівні організації, так як визначає 
особовий склад організації, який працює за найом і характеризується певними ознаками. 
Основними ознаками є: 

• трудові взаємовідносини з роботодавцем, як правило, оформляються трудовими 
договорами; 

• володіння певними якісними характеристиками, поєднання особистих та 
організаційних цілей.  

Персонал класифікують за двома основними категоріями участі персоналу в 
процесі виробництва: управлінський та виробничий. 

Управлінський персонал – це працівники, трудова діяльність яких спрямована на 
виконання конкретних управлінських функцій. До них відносяться лінійні і 
функціональні керівники та спеціалісти. Управлінський персонал зайнятий переважно 
розумовою та інтелектуальною працею. 

Управлінський персонал ділиться на три основні групи: 
1. Керівники, які направляють, координують та стимулюють діяльність учасників 

виробництва (так звані лінійні керівники – директори заводів, начальники цехів, майстри 
та ін.). 

2. Спеціалісти, які надають кваліфікаційну допомогу керівникам при аналізі та 
вирішенні питань розвитку виробництва (інженери, економісти, юристи, психологи та 
ін.) або ті, які самостійно керують інженерно-технічними, планово-економічними, 
соціальними та іншими функціональними службами. 

3. Допоміжні робітники, що здійснюють технічне та інформаційне обслуговування 
апарату управління – збір, первинну обробку, збереження та передачу інформації 
(креслярі, архіваріуси, діловоди та ін.) [2] 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ 
РЕСУРСАМИ ДП ДГ «ХРИСТИНІВСЬКЕ» ХРИСТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
О.І. РУДЬ, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент РОЄНКО О.А 
 
Трудові ресурси є однією з найважливіших складових ресурсного потенціалу та 

основною продуктивною силою в процесі виробництва, без якої неможливе 
функціонування будь-якого підприємства. Соціально-економічну категорію “трудові 
ресурси” розглянуто в економічному, соціальному, обліковому, психологічному 
аспектах. 

Трудові ресурси — це всі працюючі на підприємстві громадяни, які вкладають 
свою працю, фізичні та розумові здібності, знання, практичні навички у виробничо-
фінансову діяльність для виконання місії підприємства та досягнення його цілей. 

Трудові ресурси, як економічна категорія відображає працездатну частину 
населення, яка характеризується фізичними та розумовими здібностями до праці. Тобто, 
практично трудові ресурси включають в себе як зайнятих економічною діяльністю 
людей (в різних галузях), так і не зайнятих, але, які можуть працювати. 

Структура трудових ресурсів включає такі компоненти як: стать, вік, освіта, місце 
проживання, професія, національність і мова, релігія, зайнятість за сферами. Сучасна 
система класифікації трудових ресурсів ґрунтується на розгляді економічно активного та 
економічно неактивного населення, співвідношення між яким залежить від  соціальних, 
економічних та демографічних процесів. 

Об’єктом нашого наукового дослідження було обране Державне підприємство 
дослідне господарство "Христинівське", яке  створено 26 грудня 1945 р. на основі 
постанови Ради народних комісарів від 1 грудня 1945 р. і знаходиться в 
загальнодержавній власності. Діє на основі статуту. Дане господарство створене для 
вирощування елітного насіння цукрових  буряків. Господарство має вигідне економічне 
розташування до місць збуту продукції – хлібної бази, молокозаводу, цукрового і 
комбікормових заводів, залізниці і до доріг державного значення. Віддаль до цих місць 
становить 5 – 10 км, адміністративний центр розташований в м. Христинівка. До складу 
господарства входить три відділки: Іванівський, Дубінський, та Шукайводський, 
молочнотоварна ферма на Іванівському відділку, три бригади. 

Державне підприємство дослідне господарство "Христинівське" не є 
вузькоспеціалізованим господарством.  

Головними підрозділами підприємства є: машино-тракторний парк, автопарк, 
рільнича бригада, молочнотоварна ферма, ферма по відгодівлі ВРХ. 

Розглянемо динаміку основних показників розміру ДП  ДГ «Христинівське» за 
2011 – 2013рр. 

Дослідження наші показали, що в ДП ДГ «Христинівське» валова продукція у 
порівнянних цінах у 2013 р. збільшилася у порівнянні з 2011р. на 719 тис. грн., а 
відносно до 2012р. - зменшилась на 1353 тис. грн. Товарна продукція у 2013 р. відносно 
2012 - зросла на 1793 тис. грн., а відносно 2011 р. на 3962 тис. грн. Земельна площа за 3 
роки не змінювалась і становила 1639 га. Середньорічна чисельність працівників по 
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господарству у 2013р зросла порівняно з 2011 на 9 чоловік , а з 2012 зменшилась на 7 
чоловік. Слід відмітити,що товарна продукція також зростає. Середньорічна вартість 
оборотних коштів у 2013р порівняно з 2012 р і 2011 збільшилось на 856 тис. грн. і 1099 
тис. грн. відповідно. Поголів’я молодняку ВРХ у 2013р порівняно з 2011 р. збільшилось 
на 65 голів. При цьому поголів’я корів у 2011 і в 2012 роках не змінювалось. Коефіцієнт 
спеціалізації становить 0,27, тому дане господарство має низький рівень спеціалізації і 
характеризується зерново-молочним напрямом спеціалізації.  

Таблиця 1 
Динаміка основних показників розміру ДП ДГ «Христинівське» Христинівського 

району Черкаської області 
Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

1. Валова продукція в порівнянних цінах 2010 р., 
тис. грн. 5537 7609 6256 

в т.ч. рослинництва 2899 4641 3164 
          тваринництва 2638 2968 3092 
2. Товарна продукція, тис. грн.  8945 11114 12907 
3. Загальна земельна площа, га 1639 1639 1639 
в т.ч. с.-г. угіддя, га 1457 1457 1457 
із них рілля, га 1421 1421 1421 
4. Середньорічна чисельність працівників по 
господарству, чол. 108 121 117 

в т.ч. рослинництва 36 56 45 
         тваринництва 72 68 72 
5. Середньорічна вартість основних виробничих 
фондів, тис. грн. 24887 28938 29524 

у т.ч. виробничих основних фондів с.-г. 
призначення, тис. грн. 

6598 7161 7543 

6. Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. 
грн. 4847 5090 5946 

7. Поголів’я ВРХ – всього 814 895 879 
в т.ч. молодняку  ВРХ 484 565 544 
в т.ч. корів  330 330 335 

 
Що стосується урожайності  зернових культур у 2013 році, то порівняно з 2011 

роком вона скоротилася відповідно на 6,1 ц/га. Виробництво зерна на 100 га відповідних 
угідь у 2013 році, порівняно з 2011, зменшилось на 418,9 ц. При цьому валова продукція 
у 2013 році становила 429,4 тис. грн., що, порівняно з 2011 роком більше на 49,37 тис. 
грн. 

У 2013 році підприємство отримало прибуток на 100 га с.-г. угідь у розмірі 10,7 тис. 
грн., а у 2011 році розмір чистого прибутку становив  4,39 тис. грн.. Виробництво валової 
продукції на 1 середньорічного працівника в рослинництві за 2013 рік склало 27,04 грн., 
що порівняно з 2012 роком менше на 10,39 грн.  

За даними 2013 року фондовіддача склала 0,21 грн., фондоємність - 4,70 грн., що на 
0,21 грн. більше, ніж у 2011 році. 

 Показники виробництва сільськогосподарської продукції переконують, що 
найважливіший процес їх підвищення не може забезпечуватися автоматично й має 
відбуватися за рахунок кількості та якості вкладеної праці, її інтенсивності, рівня 
розвитку продуктивних сил, удосконалення технологій, застосування прогресивних 
форм і систем організації праці та матеріального заохочення, забезпеченості 
матеріальними та фінансовими ресурсами. 

Щоб повністю оцінити і охарактеризувати стан господарської діяльності ДП ДГ 
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«Христинівське» потрібно розглянути основні фінансово-економічні показники 
діяльності підприємства.  

Таблиця 2 
Основні показники забезпеченості ресурсів та ефективності їх використання у ДП 

ДГ «Христинівське» Христинівського району Черкаської області 
Показник 2011р. 2012р. 2013 р. 

І. Показники ефективності використання землі    
Урожайність, ц/га:  
зернових та зернобобових 47,1 32,13 41 

Виробництво на 100 га відповідних угідь, ц    
Зерна 3219,70 2430,54 2800,8 
Молока 1206,86 1432,88 1428,1 
живої ваги ВРХ 64,52 64,45 70,5 
Одержано на 100 га с. – г. угідь, тис. грн.:    
валової продукції 380,03 522,24 429,4 
чистого прибутку 4,39 7,62 10,7 
ІІ. Показники ефективності використання основних 
виробничих фондів    

Фондоозброєність, тис. грн. 230,44 233,37 252,3 
Фондозабезпеченість, тис. грн. 17,08 19,86 20,3 
Фондовіддача, грн. 0,22 0,26 0,21 
Фондомісткість, грн. 4,49 3,80 4,70 
Припадає в розрахунку на 1 грн. основних 
виробничих фондів, грн.:    

валового доходу 0,038 0,057 0,0529 
чистого прибутку 0,0257 0,0038 0,00528 
ІІІ. Показники ефективності використання трудових 
ресурсів    

Виробництво валової продукції у розрахунку на 1 
середньорічного працівника, грн. 51,27 61,36 53,5 

у т.ч. рослинництва 26,84 37,43 27,04 
Тваринництва 24,43 23,94 26,42 
Виробництво валової продукції у розрахунку на 1 
люд. – год., грн. 

 
29,14 

 
38,82 

32 

у т.ч. рослинництва 15,26 23,68 16,14 
Тваринництва 13,88 15,14 15,77 
 

Таблиця 3 
Основні фінансово-економічні показники ДП ДГ «Христинівське» Христинівського 

району Черкаської області 
Показники 2011 р. 2012р. 2013 р. 
Виручка від реалізації, тис. грн. 8945 11114 12657 
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 7990 9449 11844 
Прибуток, тис. грн. 955 1665 1863 
Рівень рентабельності, % 12,0 17,6 6,9 
Фонд оплати праці, тис. грн. 2256,6 2969 3616 
Середньомісячна заробітна плата 1 працівника, грн. 1115 1473 1712 
 
Так, показник собівартості за останні три роки збільшився на 3854 тис. грн., в той 

час як виручка від реалізації зросла на 3712 тис. грн.. Рентабельність виробництва 
становила у 2013 році 6,9%. Що стосується прибутку, то він у 2013 році становив 1863 
тис. грн., що на 908 тис. грн., більше порівняно з 2011 роком. Отже, основні показники 
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діяльності за аналізований період поліпшились, що свідчить про підвищення 
ефективності використання наявних ресурсів господарством, а також про успішне 
функціонування підприємства у 2013 році. 
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А.В. САМОЄНКО, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., старший викладач МАЛЮГА Л.М. 
 
Сучасні економічні перетворення вносять значні зміни в економіку країни, зокрема 

й у фінансову сферу. Висока конкурентоздатність, платоспроможність, фінансова 
стійкість і прибутковість підприємства досягається за рахунок правильного ведення 
фінансів, що передбачає управління активами, витратами, інвестиціями, обіговими 
коштами, прибутком у коротко- та довгостроковому періодах, планування основних 
фінансово-економічних показників на поточний період і на перспективу.  

Варто відзначити, що розвитку теорії та практики управління фінансовими 
ресурсами, аналізу формування і використання фінансових ресурсів, забезпеченню його 
інформаційної бази сприяли праці таких відомих вітчизняних учених, як: Бандурка О.М., 
Борисова В.А., Василик О.Д, Галушко О С, Дем'яненко М.Я., Козак Г.Я., Костирко Л А., 
Мних Є.В., Негашев Е.В., Поддєрьогін А.М , Саблук П.Т. та інші. Серед зарубіжних 
авторів ці питання розглядали М.І. Баканов, І.Т. Балабанов, В.В. Бочаров, В.В. Ковальов, 
М.Н. Крейніна, Є.В. Негашев, Р.С. Сайфулін, А.Д. Шеремет та ін.  

Пошук ефективних шляхів управління фінансовим станом підприємства в системі 
ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної стратегії. Фінансова стратегія 
включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та 
забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. Вона 
охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних засобів та 
оборотних коштів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну 
політику. 

Усебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об'єктивно оцінюючи 
характер внутрішніх та зовнішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність 
фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку 
товарів. Вона передбачає визначення довгострокових цілей фінансової діяльності та 
вибір найефективніших способів їх досягнення. При цьому цілі фінансової стратегії 
мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку та спрямовуватися 
на максимізацію прибутку та ринкової вартості підприємства. При розробці фінансової 
стратегії слід ураховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденції розвитку 
вітчизняних фінансових ринків, можливості диверсифікації діяльності підприємства. 

Метою нашої статті є розгляд теоретичних аспектів формування стратегії 
управління фінансовими ресурсами у загальній системі управління підприємством та 
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розробка основних напрямів його фінансового розвитку. 
Об'єктом дослідження є АКПП «Перемога» Тростянецького району Вінницької 

області. 
Аналіз організаційно-економічної діяльності підприємства дав можливість зробити 

висновок, що за аналізований період відбулося незначне зменшення кількості 
використовуваних земель до 2108 га у 2013 р. та кількості працівників до 58 осіб у 
2013 р.  

Також, незважаючи на зростання обсягу товарної продукції на 648,00 тис. грн., у 
2013 р. порівняно з 2011 р. у підприємстві за досліджуваний період значнопогіршились 
показники результативності та ефективності діяльності. Так у 2013р. АКПП «Перемога» 
отримало збитки у рослинництві та тваринництві у розмірі відповідно 106,00 тис. грн.та 
243,00 тис. грн. Тому і загальна рентабельність рослинництва і тваринництва 
зменшилась порівняно з 2011р. на 8,31 в. п. і становила у 2013 р. – 4,55%. 

Однією з характеристик ефективності стратегії управління фінансовими ресурсами 
підприємства, що показує наявність у нього коштів, достатніх для погашення боргів за 
всіма короткостроковими зобов’язаннями та одночасного здійснення безперервного 
процесу виробництва та реалізації продукції є платоспроможність. ЇЇ аналіз свідчить, що 
коефіцієнт загальної ліквідності, який показує, яка сума поточних активів 
АКПП «Перемога»припадає на одну гривню поточних зобов’язань, зменшився на 0,87 
пункти і у 2013 р. становив 9,74. Крім загальної ліквідності, є необхідність в обчисленні 
показника швидкої ліквідності, що характеризує можливість підприємства погасити 
короткострокові борги негайно у випадках надзвичайних обставин. Якщо цей показник 
менше одиниці, що і виявилось у досліджуваному підприємстві, це означає, що в 
терміновому порядку підприємство не спроможне сплатити короткострокові борги, воно 
не є ліквідним. 

Найбільш узагальненою характеристикою фінансового стану АКПП «Перемога», 
яка певною мірою включає показники ліквідності та платоспроможності є фінансова 
стійкість підприємства. Аналізуючи показники, що її характеризують потрібно 
відмітити, що коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами та 
коефіцієнт забезпечення запасів власними коштами зменшились у 2013р. в порівнянні з 
2011р. При цьому, їх значення є меншими нормативу, а тому негативно характеризують 
АКПП «Перемога».  

Негативним, також, є від’ємне значення коефіцієнту маневреності, тому що це 
означає зменшення частини власного капіталу, який знаходиться в обігу для 
фінансування поточної діяльності підприємства. 

Проаналізувавши представлені дані, можна констатувати низьку ефективність 
управління фінансовими ресурсами АКПП «Перемога», що вимагає від керівництва 
підприємства постійно працювати над удосконаленням фінансового механізму та 
стратегії і системи управління ним. 

У процесі розробки фінансової стратегії особливу увагу приділяють виробництву 
конкурентоспроможної продукції, повноті виявлення грошових доходів, мобілізації 
внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та 
розподілу прибутку, визначенню оптимальної потреби в оборотних коштах, 
раціональному використанню залучених коштів, ефективному використанню капіталу 
підприємства. 

Фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію 
підприємства. У свою чергу, вона як складова загальної стратегії економічного розвитку 
організації має узгоджуватися з її цілями та напрямами. 

Узагальнюючи вищезазначене, вважаємо за доцільне впровадження таких заходів 
щодо поліпшення стратегії управління фінансовими ресурсами АКПП «Перемога»: 
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1. Скорочення дебіторської заборгованості за рахунок: 
— жорсткого контролювання стану розрахунків з покупцями за відстроченими 

(простроченим) заборгованостями; 
— стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості, 

оскільки перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською може призвести 
до неплатоспроможності підприємства. 

2. Розробити фінансову стратегію нарощування власних фінансових ресурсів за 
рахунок зниження собівартості продукції, що випускається. 

3. З метою зниження витрат на зберігання та забезпечення безперервної діяльності 
підприємства провести інвентаризацію виробничих запасів, виявити неліквідні, 
зіпсовані, дефіцитні запаси, визначити оптимальний обсяг виробничих запасів.  

4. Розробити платіжний календар. Контролювати стан розрахунків з 
постачальниками та замовниками.  

5. Ввести в практику на постійній основі проведення економічного аналізу 
діяльності підприємства. Сформувати інформаційно-аналітичну базу.  

 
 
УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПАТ „УМАНЬФЕРММАШ” 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
І.І. СВЯТА, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент АЛЬОШКІНА Л.П. 
 
В сучасних умовах господарювання дослідження особливостей управління 

експортною діяльністю підприємств на міжнародних ринках є досить актуальною 
проблемою, оскільки у період зростання міжнародної конкуренції, система управління 
вітчизняних підприємств повинна переорієнтовуватися на сучасні системи менеджменту, 
що дозволить підвищити рівень їх конкурентоспроможності. 

Управління експортними операціями підприємства здійснюється з огляду на 
результати аналізу ринкової ситуації та тенденції її зміни, а також з урахуванням 
ймовірної реакції ринку на рішення, що приймаються керівництвом компанії. 

Розглянемо особливості управління експортною діяльністю на прикладі 
конкретного машинобудівного підприємства. ПАТ «Уманьферммаш» являється одним з 
найбільших підприємств України із виробництва ґрунтообробної техніки, машин і 
обладнання для тваринництва і кормовиробництва, ліній для виробництва олії, 
обладнання для переробної промисловості, машин для транспортування різних вантажів, 
бурякозбиральних комплексів, обладнання для особистих підсобних господарств 
населення, а також товарів народного вжитку в великому асортименті. 

Зовнішньоекономічна діяльність ПАТ «Уманьферммаш» спрямована на розвиток 
різноманітних форм співробітництва на комерційній основі з зарубіжними партнерами 
(виробнича кооперація, прямі зв’язки науково-технічного співробітництва) з метою 
отримання прибутку. 

Сьогодні підприємство знаходиться в досить складних умовах розвитку. 
Причинами такого стану стали:  

– неплатоспроможність споживачів сільськогосподарської техніки;  
– наявність великої кількості конкурентів на ринках збуту;  
– відсутність належної та достатньої підтримки з боку уряду;  
– неефектина маркетингова стратегія.  
Проте, головною причиною недостатнього розвитку підприємства, є сезонність 

продукції. Машини для обробітку ґрунту реалізуються перед та під час проведення 
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весняних та осінніх польових робіт, машини для збирання буряків та переробки 
сільськогосподарської продукції восени. 

Для здійснення  зовнішньоекономічної  діяльності  на  підприємстві  створено  
відділ  експорту продукції,  який  підпорядковується  заступникові генерального  
директора  по  загальним  питанням. 

Структура відділу експорту ПАТ “Уманьферммаш” відображена на рисунку 1. 
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Рис. 1. Структура відділу експорту ПАТ «Уманьферммаш» 

*Джерело: розроблено автором за даними ПАТ «Уманьферммаш»  
 
До складу відділу експорту продукції входять: 
– керівник відділу експорту продукції;  
– заступник керівника відділу експорту продукції; 
– декларант; 
– товарознавець; 
– торговий представник у Росії; 
– торговий представник у Молдові; 
– торговий представник у Казахстані.   
Основними функціями відділу експорту є:  
– забезпечення виконання зобов’язань по міжнародних контрактах і угодах;  
– підготовка і проведення переговорів;  
– прогнозування і планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 
аналіз ефективності експортних операцій;  
вивчення кон’юнктури світових товарних ринків; 
 участь у визначенні цін;  
аналізі конкурентів;  
вивчення діючих на світовому ринку технічних вимог до товарів; 
 – аналіз технічного рівня, якості продукції.  
Експортнимвідділомздійснюєтьсяпродажвиробленоїпродукціїзакордон. 

Дляцьоговідділомрозробленарекламатехніки, якадрукуєтьсявзасобах масової інформації 
закордономдляознайомленняпокупців,друкуютьсярекламніпроспектизтехнічноюхаракте
ристикоюпродукції 
підприємства,розсилаютьсяадреснірозсилкиспоживачам,беретьсяучастьввиставках, 
створенийсайтвінтернетізспискомтехнікизтехнічноюхарактеристикоютацінами. 

Основна частина збуту продукції ПАТ “Уманьферммаш” припадає на внутрішній 
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ринок і лише 5,6 % у 2013 р. назарубіжні ринки. 
У результаті аналізу управління експортними операціями підприємства необхідно 

розробити рекомендації щодо удосконалення експортної діяльності на базі дослідження 
основних напрямків розвитку з огляду на існуючий ресурсний потенціал підприємства. 

Велика кількість стратегічних рішень, які приймаються менеджерами різних ланок, 
лежать в основі міжнародної діяльності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. 
Ефективне управління експортною діяльністю підприємства передбачає виконання 
організацією ряду необхідних дій, зокрема: 

- забезпечення виконання реалізації загальної стратегії таким чином, щоб на рівні 
поточної діяльності фірми забезпечувалося поетапне досягнення стратегічних цілей 
підприємства; 

- орієнтація на успіх при реалізації експортної діяльності; 
- забезпечення відповідності процесів, що відбуваються на підприємстві, його 

загальному стратегічному напрямку розвитку як ззовні, так і всередині організації; 
- охоплення всіх ключових аспектів, пов’язаних із здійсненням 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
У процесі розробки стратегії експорту виділяють наступні основні стадії: 

визначення місії та цілей підприємства, оцінка факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища з використанням відповідного інструментарію, оцінка потенціалу 
підприємства, розробка та оцінка альтернативних експортних стратегій, вибір експортної 
стратегії, реалізація експортної стратегії, аналіз і контроль реалізації експортної стратегії 
на зовнішньому ринку. 

Управління експортними операціями передбачає розробку програми і планів 
діяльності підприємства для контролю за їх виконанням, аналізу, обліку та оцінки 
ефективності самої стратегії. Одним із завершальних етапів реалізації експорту є 
стратегічний контроль. Він покликаний виявляти помилки, сильні та слабкі сторони на 
різних етапах формування стратегії та координувати діяльність таким чином, щоб 
виправити ситуацію, яка не відповідає стратегічним орієнтирам підприємства. Таким 
чином, обов’язково необхідно здійснювати зворотній зв'язок. 

Процес реалізації організації експортних операцій підприємства з експорту в 
Україні необхідно оптимізувати з метою покращення їхнього становища на іноземних та 
національному ринках. 

 
 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СВК «НИВА» ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
А.А. СЕМЕНЮК, студ. ІV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач МАЛЮГА Л.М. 
 
Планування, організація діяльності, мотивація і контроль – всі ці функції вимагають 

прийняття управлінських рішень. Їх розробка є основоположною передумовою 
забезпечення конкурентоспроможності продукції й компанії на ринку, формування 
раціональних організаційних структур, ефективного розподілу ресурсів, проведення 
правильної кадрової політики, регулювання соціальних відносин, створення позитивного 
іміджу та досягнення довгострокових цілей міжнародної корпорації та ін.  

Управлінське рішення – це вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати 
обов'язки, обумовлені займаною ним посадою. Також воно являє собою результат 
аналізу суб’єктом управління (особою чи групою осіб) інформації про стан системи та 
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визначення сукупності дій, необхідних для ефективного розв’язання або уникнення 
проблем з конкретною метою. 

Ціль управлінського рішення – забезпечити рух до реалізації поставлених перед 
керівником завдань. Тому він повинен зробити ефективний вибір, який насправді 
реалізує і внесе найбільший вклад у досягнення кінцевої мети. Загалом процес прийняття 
та реалізації управлінських рішень є складним та багатостороннім механізмом 
менеджменту. Він включає ряд стадій та операцій, кількість та зміст яких визначає 
керівник. За допомогою управлінських рішень встановлюється мета, вид робіт, 
провадиться розміщення людей по посадах і робочих місцях, визначаються їхні функції, 
права й відповідальність, правила поведінки на роботі, міри стягнення й заохочення, 
розподіляються матеріальні й фінансові ресурси, оцінюється якість продукції й багато 
чого іншого.  

Процес прийняття рішень вивчався наукою завжди, зокрема спеціалістами була 
розроблена теорія прийняття рішень (Бернард, 1938 р. та ін.). Згодом ця теорія була 
розвинута у теорії раціонального вибору (Герберт А. Саймон) та обмеженого 
раціонального вибору (Герберт А. Саймон, Марч, Сайєрт).  

Про важливість рішень Джордж Гордон писав так: «Ухвалення рішень – основа 
основ державного управління, як і всієї організованої людської поведінки». 

Прийняття рішення – це процес вибору найбільш прийнятного рішення із 
допустимої множини рішень або впорядкування множини рішень. Рівень економічного 
управління на підприємствах не завжди відповідає сучасним вимогам, ухвалені рішення 
часто недостатньо обґрунтовані, також недосконалими залишаються структура і методи 
управління. Кількість наукових праць з дослідження технології прийняття та реалізації 
управлінських рішень досить значна. Це роботи таких авторів, як: Хміль Ф.І., Русінов 
Ф.М., Мескон М.,Тейлор Ф., Кабушкін Н.І. та інших. 

Об’єктом нашого дослідження виступає сільськогосподарський виробничий 
кооператив СВК «Нива» Гайсинського району Вінницької області, що знаходиться на 
відстані 10 км. від районного центру м. Гайсин та 130 км від обласного центру м. 
Вінниця.  

Метою діяльності підприємства є виробництво товарної сільськогосподарської 
продукції, її переробка і реалізація, надання послуг населенню та отримання прибутку. 
Спеціалізується СВК «Нива» на виробництві зернових культур і має розвинуте 
тваринництво. 

У сільському господарстві земля – це головний засіб виробництва, без якого 
неможливий сам процес виробництва продукції. Вона значною мірою визначає темпи 
розвитку і рівень ефективності сільськогосподарського виробництва. 

Аналіз використання сільськогосподарських угідь свідчить, що їх площа протягом 
2011 - 2013 рр. збільшилася на 574 га порівняно з 2011р.  і у 2013р становить 2582 га.   

Трудові ресурси підприємства становлять всі громадяни, які на основі трудового 
договору регулюють трудові відносини, приймають участь у діяльності підприємства. 
СВК «Нива» має висококваліфікованих працівників, так як за рівнем освіти переважають 
працівники з вищою освітою – 56,8% (із середньою спеціальною – 30,2%). 

За останні три роки ми можемо спостерігати тенденцію до незначного збільшення 
зайнятих  працівників (на 12,6% порівняно з 2011р.). Якщо у звітному році облікова 
чисельність працівників становила 104 особи, з яких 56 осіб у рослинництві і 48 осіб у 
тваринництві, то у базовому вона дорівнювала 119 особам, з яких у рослинництві 52 
особи та 67 осіб у тваринництві. 

Потрібно зазначити, що загальні результативні показники підприємства,  
виробленої валової  продукції на 100 га сільськогосподарських угідь у 2013р.,  
зменшилися  на 298 тис. грн. у порівнянні з 2011 р.  В результаті аналізу валової 
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продукції на одного середньорічного працівника, спостерігається позитивна тенденція до 
збільшення:  у 2013 р. вона становила  464,7 тис. грн., що на 32,1 тис. грн. більше  
порівняно з 2011 р.  

Аналіз системи прийняття і реалізації управлінських рішень свідчить, що на 
підприємстві діє лінійно-функціональна структура. Вона характеризується тим, що 
(лінійному) керівнику цієї системи управління у розробці конкретних запитань і у 
підготовці відповідних рішень, програм, планів допомагає спеціальний апарат 
управління, що складається із функціональних підрозділів (відділів). Такі відділи 
проводять свої рішення або через вищого керівника, або (не більше спеціальних 
повноважень) прямо доводять їх до спеціалізованих служб чи окремих виконавців на 
нижчестоящому рівні. 

Головою СВК «Нива» є  Долиняний Володимир Миколайович. Він веде значну 
частину кадрової роботи на підприємстві: здійснює повсякденне керiвництво діяльністю 
підприємства, організовує роботу своїх працівників, щоб підвищити ефективність та 
якість праці, забезпечує своєчасне проведення загальних зборів, несе відповідальність 
перед членами кооперативу за результати роботи господарства, представляє 
підприємство у ділових відносинах із державними органами, підприємствами, 
органiзацiями, установами, укладає договори, вчиняє iншi дії.  

Кінцевою метою діяльності СВК «Нива» є отримання прибутку, але 
проаналізувавши загальні результативні показники, ми можемо сказати, що діяльність 
підприємства збиткова. Так  валовий прибуток на 100 га с.-г. угідь,  в порівнянні з 2011 р. 
зменшився на 65,5 тис. грн. і у 2013 р. складав 20,2 тис. грн.  Крім цього тенденцію до 
зменшення має валовий  прибуток на одного середньорічного працівника, що  у 2013 р. 
становить  4,4 тис. грн.  

Загалом, проведений аналіз системи прийняття і реалізації управлінських рішень 
свідчить про існування в ній недоліків та значних резервів для підвищення ефективності. 
При цьому нами відмічено, що основними напрямками удосконалення процесу 
прийняття рішень є підвищення мотивації праці, впровадження сучасних методів їх 
аналізу і прийняття та поглиблення делегування повноважень керівником.  

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Д.В. СЕМЕНЮК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент КУСТРІЧ Л.О. 
 
Умовою стійкого розвитку підприємства в цілому є його ефективна господарська 

діяльність, спрямована на забезпечення власного виживання, стабільності, розвитку й 
наближення до визначених цілей.Саме фінансова стійкість підприємства та управління 
нею як одним із основних елементів фінансового менеджменту є необхідною 
передумовою його стабільного економічного розвитку. 

Проблеми фінансової стійкості на підприємстві вивчали відомі вітчизняні та 
зарубіжні вчені: Альтман Е., Абрютіна М.С., Балабанов І.Т., БіверВ.Х., Білик М.Д., 
Білуха Н.Г., Бланк І.О., Кірейцев Г.Г., Ковальов В.В., Крамаренко Г.А., Крухмаль О.В., 
Ковальчук М.І., Мамонтова Н.А., Цал-Цалко Ю.С., Савицька Г.В., Савчук В.К., Стоянова 
О. М., Терещенко О.О., Шеремет А.Д. та інші. Незважаючи на значну кількість праць, 
присвячених проблемам оцінки та управління фінансовою стійкістю підприємств, 
практично відсутні розробки щодо формування цілісного процесу управління нею в 
сучасних умовах, що поглиблює актуалізацію дослідження в цьому напрямку. 
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Метою статті є дослідження економічної сутності та методичних основ оцінки 
фінансової стійкості підприємств та визначення напрямів її забезпечення. 

Серед різноманіття визначень фінансової стійкості, запропонованих ученими, 
можна виділити як розбіжності у тлумаченні сутності даного поняття, так і спільні риси. 
Деякі автори, зокрема В. В. Бочаров, Л. А. Лахтіонова, Г. М. Лиференко, 
Г. Г. Старостенко та Н. В. Мірко, розуміють фінансову стійкість як певний стан 
фінансових ресурсів підприємства, їх розподілу та використання, що забезпечує його 
ефективний розвиток. При цьому Г. Г. Старостенко та Н. В. Мірко розрізняють 
внутрішню, загальну та фінансову стійкість. На їх думку, фінансова стійкість досягається 
при стабільному перевищенні доходів над витратами, вільному маневруванні грошовими 
коштами та стійкому економічному зростанні. М. С. Абрютіна та А. В. Грачов поняття 
«фінансова стійкість» ототожнюють з поняттям «платоспроможність підприємства». 
М. Я. Коробов вказує на те, що фінансова стійкість підприємства формується, з одного 
боку, під впливом рентабельності його діяльності, а з іншого боку – під впливом 
забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами. 

Аналіз наукових праць дає змогу стверджувати, що переважна більшість учених 
вказує на те, що для збереження самостійності та незалежності на підприємстві має 
підтримуватися необхідний рівень власних коштів. Залучення в господарський обіг 
позикового капіталу дає змогу прискорювати процес оборотності коштів і процес 
розвитку матеріально-технічної бази темпами, які випереджають темпи нагромадження 
для цих цілей власних фінансових ресурсів. 

Дослідивши дану категорію, можна зробити висновок, що фінансова стійкість 
відображає такий стан його фінансових ресурсів і такий ступінь їхнього використання, 
при якому підприємство має можливість вільно маневрувати грошовими коштами, 
здатне забезпечити безперервний процес виробництва та реалізації продукції, а також 
покриття витрат на його розширення та оновлення. 

Фінансова стійкість є багатогранною та унікальною категорією, так як дає змогу 
зробити оцінку діяльності підприємства з точки зору стабільного і конкурентоздатного 
положення на ринку. 

У зв’язку із загостренням фінансових проблем на багатьох вітчизняних 
підприємствах значна увага повинна приділятися моніторингу фінансової стійкості, 
метою якого є своєчасне виявлення величини та причин зниження її рівня, пов’язаного з 
погіршенням фінансового стану підприємства, а також розробка та прогнозування 
заходів щодо коригування певних напрямків фінансово-господарської діяльності з 
метою нормалізації та підвищення фінансової стійкості суб’єкта господарювання. 

Для проведення моніторингу необхідно сформувати групу показників, що дають у 
сукупності комплексну характеристику стану й перспектив будь-якого підприємства. 
Кількість показників моніторингу повинна бути невелика, тому що тільки в цьому 
випадку можна, з одного боку, створити передумови для оперативності й комплексності 
аналізу, а з іншого боку – уникнути надмірної трудомісткості й виключити 
суперечливість висновків. 

На підставі проведеного аналізу показників фінансової стійкості на прикладі ПП 
«Орієнтир-Агро-Б» Уманського району Черкаської областівстановлено, що в 2013 р. 
порівняно з 2011 р. відбулося зменшення розміру власних коштів, які припадають на 1 
грн. оборотних активів на 16,3%, проте значення цього коефіцієнта відповідає 
нормативному. Власні оборотні кошти за досліджуваний період повністю покривали 
виробничі запаси. Для фінансування поточної діяльності підприємства в обігу 
знаходилося від 45% до 60% власного капіталу. Слід зазначити, що підприємство є 
незалежним від зовнішніх джерел фінансування, оскільки коефіцієнт фінансової 
незалежності протягом досліджуваного періоду перевищував рекомендоване значення 
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0,5 і станом на 2013 р. становив 0,904. Правильність цього твердження підтверджує і 
зміна коефіцієнту фінансової залежності. Значення цього показника станом на кінець 
2013 р. хоча і збільшилося на 8,4 % порівняно з 2011 р., проте є нижчим за оптимальне 
значення, прийняте в міжнародній практиці. Так, в 2013 р. на 1 грн. власних коштів 
припадало 1,106 грн. майна підприємства. Високий рівень фінансової стійкості 
підприємства підтвердив і коефіцієнт фінансування, який станом на кінець 2013 р. в 9,4 
рази перевищував нормативне значення для цього показника, що означає вагоме 
перевищення власних коштів над позиковими. Коефіцієнт фінансового ризику за 
досліджуваний період показує, що збільшилася сума позикового капіталу, яка 
використовувалася підприємством, в розрахунку на одиницю власного капіталу, на 0,086 
грн., тобто дещо зріс фінансовий ризик несвоєчасного повернення позичок. Проте цей 
показник менше нормативу,що є позитивним для підприємства. 

Для того, щоб підтримувати підприємство у стійкому фінансовому стані необхідно: 
- забезпечувати баланс між власними і позиковими коштами; 
- забезпечувати прибутковість діяльності, а також раціональне розпорядження 

чистим прибутком; 
- оптимізувати обсяги товарно-матеріальних запасів, обсяги і структуру 

дебіторської заборгованості, скоротити тривалість виробничого, операційного та 
фінансового циклів. 

Для досягнення необхідного рівня фінансової стійкості потрібно здійснювати 
ефективне управління нею. Управління фінансовою стійкістю підприємств є системою 
принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних із 
забезпеченням такого стану фінансових ресурсів, їх формуванням і розподілом, яка б 
дозволила підприємству розвиватися на основі зростання прибутку та капіталу при 
збереженні платоспроможності та кредитоспроможності, а також забезпечення та 
підтримання фінансової рівноваги підприємства. 

Процес управління фінансовою стійкістю, на нашу думку, повинен складатися з 
наступних етапів: 

- планування фінансової стійкості; 
- аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості підприємства та 

визначення впливу на них факторів зовнішнього і внутрішнього середовища; 
- розробка стратегії управління фінансовою стійкістю та втілення її на практиці; 
- контроль за реалізацією стратегії та прогнозування майбутнього рівня фінансової 

стійкості. 
Весь механізм управління фінансовою стійкістю підприємства повинен базуватися 

на принципах комплексності, оптимальності, прибутковості, системності та 
ефективності. 

Планування та подальша реалізація стратегії управління фінансовою стійкістю 
повинна охоплювати всі сфери діяльності підприємства від початкових стадій 
налагодження виробництва до реалізації продукції і отримання доходу, так як 
ефективність політики управління фінансовою стійкістю залежить від узгодження всіх 
процесів, які відбуваються на підприємстві. 

Таким чином, можна зробити висновок, що сільськогосподарські підприємства для 
забезпечення свого ефективного функціонування повинні обов’язково розробляти 
стратегію управління фінансовою стійкістю, яка в свою чергу не повинна суперечити 
загальній стратегії підприємства. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
О.В. СМІЛЯНЕЦЬ, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: ст. викладач ЗБОРОВСЬКА Ю.Л. 
 
У контексті глобалізації економіки України вітчизняні підприємства АПК зазнають 

значного впливу з боку зовнішньоекономічних факторів. Розвиток суб’єктів 
підприємництва в цілому потребує розробки та постійного удосконалення стратегії, де 
роль зовнішньоекономічного фактору є вагомою, та зурахуванням глобалізаційних 
викликів. Саме тому невід’ємною її частиною повинна бути зовнішньоторговельна 
стратегія, орієнтована на їх міжнародну діяльність.  

Питаннями стратегічного управління та стратегією розвитку в 
зовнішньоекономічній діяльності займалися як вітчизняні, так і зарубіжні учені. Зокрема, 
Т. Гайдукова А. Дем’яненко, П. Друкер,О. Кириченко, А. Кредисов,Ю. Макогон, Т. 
Миролюбова, М. Портер, А .Яковлева та інші. Теоретична та практична необхідність її 
удосконалення пов’язана з інтеграційними процесами, в які все більше залучається 
економіка України. 

Єдиної стратегії розвитку функціонування підприємства в зовнішньоекономічній 
сфері не існує. Вибір оптимальної – залежить від розміру суб’єкта господарювання, 
динаміки розвитку та його потенціалу, обсягу поставок, досвіду діяльності на 
зарубіжних ринках, особливостей продукції, що випускається, поведінки конкурентів. 
Стратегія зовнішньоекономічної діяльності – це комплекс дій, правил та прийомів, що 
використовуватимуться керівництвом під час входження, адаптації та збільшення обсягів 
поставок. Вона має такі особливості: 

1) враховує вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності; 
2) тісно пов’язана з іншими видами стратегій; 
3) передбачає пріоритетність зовнішньоекономічного співробітництва 

підприємства. 
 Існує безліч її видів, проте базовими стратегіями вважаються такі: 
– стратегія зростання – є основною стратегією діяльностіпідприємства й передбачає 

прагнення його до збільшення обсягів продажів та відповідно прибутків; 
– стратегія стабілізації – застосовується за умов нестабільності обсягів продажу і 

доходів та спрямована на їх стабілізацію; 
– стратегія виживання або оборонна стратегія, яка використовується, коли 

підприємство знаходиться в кризовому стані.  
До альтернативних стратегій зовнішньоекономічної діяльності, у межах базових, 

варто віднести: стратегію вдосконалення діяльності, стратегію товарної експансії, 
стратегію диференціації, стратегію розвитку ринку. Крім того, виділяють ще 
корпоративні стратегії, стратегії бізнесу та функціональні стратегії. 

Процес розробки стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
АПК розпочинається з вибору потрібного напрямку діяльності. Для цього необхідно 
зробити такий аналіз: 

– аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; 
– прогнозування розвитку кон’юнктури ринку; 
– аналіз можливих змін із урахуванням впливу кон’юнктури; 
– аналіз тенденцій розвитку світової економіки, кредитного ринку, 

зовнішньоторговельноїполітики країн-партнерів. 
Для успішного функціонування вітчизняних підприємств АПК на зовнішніх ринках 

замало лише вдало розробленої стратегії зовнішньоекономічної діяльності. Необхідна ще 
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відповідна організаційна структура, команда професіоналів, які будуть її впроваджувати. 
Структура управління зовнішньоекономічною діяльністю повинна відображати зв’язки 
між підрозділами підприємства, бути стійкою до кризи, сприяти активності працівників 
підприємства. Така структура допоможе налагодити вдале співробітництво керівництву 
із зовнішньоекономічними партнерами, у мінімальні терміни вирішити виниклі 
проблеми та забезпечить тривалу співпрацю. 

В цілому стратегія зовнішньоекономічної діяльності включає в себе регламентацію 
таких положень: 

– планування зовнішньоекономічної діяльності; 
– оцінка економічних ресурсів, необхідних для участі в діяльності світових 

продовольчих ринків; 
– вибір країн, в які буде здійснюватися експорт товарів; 
– вибір номенклатури товарів, з якими підприємство має виходити на світовий 

ринок; 
– орієнтація на цільових споживачів у глобальних маркетингових нішах; 
– вибір методів ціноутворення стосовно експортних ринків; 
– урахування перешкод, які можуть виникнути в процесі виходу на нові ринки, 

включаючи торгові бар’єри; 
– розробка стратегій проникнення та діяльності на зарубіжних маркетингових 

нішах. 
Обов’язковою умовоюпісля впровадження обраної стратегії є постійний контроль 

за ситуацією у внутрішньому та зовнішньому середовищі діяльності підприємства для її 
коригування, забезпечення своєчасного реагування на зміни, з метою пристосування 
зовнішньоекономічної діяльності до нових умов господарювання. 

Таким чином, удосконалення стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняних підприємств АПК дозволить покращити систему прийняття стратегічних і 
тактичних рішень, оптимізувати використання ресурсів та вийти на вищий рівень 
діяльності на зарубіжних маркетингових сегментах. 

 
 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ В ТОВ 
«ПЕРЕМОГА» ТУЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
І.А. СТАНЧАК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., викладач ЗАГОРОДНЮК О.В. 
 
Нові умови господарювання вимагають від власників та менеджерів уміння 

розробляти дієву стратегію і тактику розвитку своєї організації. Її результативність 
визначається багатьма факторами. Одним з них є вміння менеджерів організовувати не 
тільки працю підлеглих, а й свою особисту працю. Тому в сучасних умовах 
підвищується актуальність питань, пов’язаних з раціональною організацією 
управлінської праці.  

 Проблема управлінської праці та її особливості висвітлюються в працях таких 
вчених, як Б. Андрушкова, Л. Балабанової, М. Виноградського, І. Герчикової, Й. 
Завадського, Г. Осовської, Ф. Хміля, А. Шегди, інших вітчизняних і зарубіжних 
науковців. В їх працях, з теоретичної точки зору, досліджено поняття управлінської 
праці, її основні особливості, мета, об’єкт, предмет тощо. Однак, великої уваги потребує 
дослідження праці та її особливостей в ринкових умовах на сучасному аграрному 
підприємстві.  

Об’єктом дослідження є процес вдосконалення організації управлінської праці у 
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ТОВ «Перемога» Тульчинського району Вінницької області.  
Діючій в господарстві структурі управління притаманне відхилення від штатних 

нормативів і вакантних посад, що свідчить про необхідність перегляду штатного розпису 
та проведення певних корективів. Негативним чинником є також невідповідність 
співвідношення працівників з вищою і середньоюосвітою, що свідчить про необхідність 
організації проведення підвищення кваліфікації управлінських працівників. 

Дослідження практичної діяльності управлінських працівників ТОВ «Перемога» по 
використанню робочого часу засвідчило, що даний процес побудований не завжди 
раціонально. В організації роботи керівника та інших управлінських працівників 
товариства можна виділити позитивні моменти, такі як відсутність запізнень на роботу, 
неявки на роботу з неповажних причин, виконання всіх робітзгідно посадової інструкції. 
Проте було виявлено, що багато часу витрачається на узгодження поточних питань, 
пересування, присутні нерегламентовані втрати часу на особисті розмови по телефону, 
прийом відвідувачів з особистих питань. Також спостерігається неповне використання 
окремими працівниками часу, відведеного на регламентовані перерви. Це вказує на 
можливість виникнення у них перевтоми, стресу і призвести до зниження 
результативності роботи. 

Суттєвим є також те, що робочий день управлінських працівників має надмірну 
тривалість, особливо це стосується керівника товариства. Спостереження за практичною 
роботою управлінських працівників досліджуваного господарства дозволило виявити 
основні причини цього. 

В ході дослідження було здійснено кількісну оцінку рівня організації управлінської 
праці. Проаналізувавши основні показники, які характеризують організацію 
управлінської праці, можна зробити наступні висновки. Найважливішим є коефіцієнт 
використання робочого часу управлінцями. Через недостатню інтенсивність і 
нераціональність розподілу робочого часу цей показник занижений (0,69). Не менш 
важливим також є ступінь регламентації праці у сфері управління. Цей показник 
характеризується наявністю та використанням посадових інструкцій працівниками 
апарату управління. Коефіцієнт склав 0,59, що є не достатньо для проведення чіткої 
роботи, а її частину перекладено на індивідуальне прийняття управлінських рішень 
керівника. Проте, на підприємстві високий рівень організації робочих місць працівників 
апарату управління (0,82): це пов’язано з достатнім забезпеченням службовими 
приміщеннями, плануванням робочих місць, нормальним устроєм службових приміщень 
(0,9) та відмінним станом офісних меблів. Санітарно-гігієнічні умови в службових 
приміщеннях також нормальні (0,9).  

Загальний рівень організації праці в управлінні, розрахований як середній 
ізукрупнених коефіцієнтів, склав 0,78. Докладання зусиль для його вирівнювання 
залишається одним із суттєвих завдань всього адміністративно-управлінського 
персоналу.  

На основі проведеного дослідження визначимо шляхи удосконалення системи 
організації управлінської праці для досліджуваного підприємства: 

1. Кожний структурний відділ підприємства повинен мати Положення про 
організацію його роботи, де встановлюються основні завдання і структура даного 
відділу, основні функції виконавців відділу, права та обов’язки даного відділу і його 
керівника, взаємовідносини з іншими підрозділами підприємства тощо. Застосування 
даних заходів призведе до раціоналізації розподілу праці працівників в апараті 
управління та підвищить їх продуктивність.  

2. Удосконалення матеріального та морального стимулювання працівників апарату 
управління. При виборі форми і системи оплати праці на ТОВ «Перемога» потрібно 
прагнути до того, щоб вони націлювали працівника на підвищення професійної 
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майстерності, пошук нових рішень. Періодичне преміювання має стимулювати 
працівників ТОВ «Перемога» докладати додаткові зусилля, зв’язані з опануванням нової 
техніки і технології, впровадженням нових форм організації праці, оволодінням 
суміжними професіями, прийомами роботи тощо, що закладають базу (основу) 
підвищення продуктивності праці.  

Підвищення кваліфікації управлінських кадрів. 
Удосконалення системи організації управлінської праці ТОВ «Перемога» 

Тульчинського району Вінницької області повинно мати комплексний характер та 
забезпечувати системний підхід до розроблюваних і впроваджуваних заходів. Необхідно 
охоплювати раціоналізацією структуру керованої системи, весь управлінський процес, 
застосовувані методи і процедури управління, техніку та прийоми здійснення 
управлінських функцій, питання регламентації й мотивації управлінської праці, підбір та 
розстановку кадрів і т. ін.  

 
 

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ 
 
М.М. СТЕЦЬ, студ. IV курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент КЛИМЕНКО Л.В. 
 
Упродовж років незалежності в Україні сформувалась експортоорієнтована модель 

розвитку економіки, в якій стратегічна роль експорту полягає в тому, що він має бути 
засобом сприяння економічному зростанню, інструментом активізації наявних та 
потенціальних конкурентних переваг з метою подолання відставання від розвинених 
країн за основними соціально-економічними параметрами. Сучасні інтеграційні процеси 
відкривають для українських підприємств нові ринки та можливості збільшення обсягів 
експорту.  

Формування і реалізація експортного потенціалу є складним і багатоаспектним 
процесом, який охоплює як внутрішньоекономічні, так і зовнішньоекономічні складові та 
чинники різновекторної дії. Дослідженню різних аспектів цього процесу на різних рівнях 
присвячені праці багатьох зарубіжних та вітчизняних учених, зокрема, М. Портера, П. 
Самуельсона, М. Сейфуллаєвої, Р. Буттєва, О. Волкодавової, В. Михайловського, В. 
Рогачова, Д. Лук'яненка, А. Поручника, Л. Антонюк, Т. Циганкової, В. Гейця, Б. 
Кваснюка, Т. Скорнякової, М. Якубовського та ін. 

Однак, окремі питання сутності експортного потенціалу, методології його оцінки та 
взаємозв'язку з конкурентоспроможністю країни в умовах глобалізації потребують 
подальших досліджень [1, с. 221]. Враховуючи це, у даному дослідженні здійснена 
спроба поглибити розгляд саме цих питань, завершивши його аналізом українського 
експорту як форми реалізації експортного потенціалу України та обґрунтуванням 
пропозицій щодо його подальшого розвитку. 

Експорт розглядається як вивіз за межі країни товарів для реалізації їх на 
зовнішньому ринку або як кількість та вартість вивезених за кордон товарів[2]. Однак, 
якщо розглядати експорт як вагомий чинник впливу на економічне зростання, на 
інтеграцію країни у світове господарство, то він набуває ознак потенціалу, тобто 
прихованої здатності забезпечувати досягнення поставленої мети та вирішення певної 
проблеми суспільного розвитку. 

Поняття експорту можна розглянути через призму нормативно-правових актів 
зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до Закону України «Про державне 
регулювання зовнішньоторговельної діяльності» експорт товару розглядається як вивіз 
товару з митної території України без зобов'язання про зворотне ввезення. Аналогічне 
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визначення експорту є в Митному кодексі України з уточненням режиму – це митний 
режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для 
вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення 
умов їх використання за межами митної території України[3]. 

Україна завжди мала і має сьогодні значний експортний потенціал. Провідне місце 
в експортному потенціалі займає продукція чорної металургії. Моніторинг економічного 
й соціального розвитку підприємств і організацій АПК за 2012 p., підготовлений 
Мінагрополітики України, свідчить, що, за підсумками минулого року, експортовано 
сільськогосподарської продукції на суму 18,2 млрд дол. США. Це більше ніж на третину 
перевищує відповідний показник попереднього року. Частка продукції рослинництва в 
структурі експорту має відчутну перевагу (94%)над тваринницькою (6%).  

Лідером вітчизняного аграрного експорту є зерно. Частка зернових злаків у 
загальному експорті досягала 39%, олії – 23, насіння олійних культур понад 9, шоколаду 
та какао – 4 , молокопродуктів – 3, цукру, меляси і кондитерських виробів – 2, м'яса та 
субпродуктів – менше 2%. Окрім цього на зовнішніринки продавали тютюнові вироби, 
шкури великої рогатої худоби, овець, кіз та інших тварин, частка яких у загальних 
обсягах експорту була незначною [4]. 

Серед факторів потенціалу споживання зовнішнього ринку, що впливають на 
процес розвитку експортного потенціалу підприємства, слід відзначити: вплив 
інфраструктури країни-імпортера, можливість користування окремими місцевими 
ресурсами з метою скорочення витрат на транспортування, вплив місцевих обмежень по 
використанню ресурсів, в т.ч. по забрудненню навколишнього середовища, кон'юнктуру 
взаємопов'язаних ринків країни-імпортера (енергоносіїв, праці, сировини та матеріалів 
тощо), що також визначають експортну цінову політику підприємства. 

Отже, розвиток експортного потенціалу є системним процесом, який пронизує 
функціональні складові інтегрального потенціалу підприємства. В результаті 
дослідження теоретико-методологічних аспектів стосовно експортного потенціалу 
підприємств мажемо констатувати, що його розвиток зумовлений наступними 
факторами: змінами зовнішнього середовища (економіка, політика, етика культура й ін.); 
змінами внутрішнього середовища (переміщення працівників, перехід на використання 
нових технологій й ін.); потребами й інтересами людини і суспільства (потреба в 
додатковому продукті суспільства, потреба в самовираженні людини); старінням і зносом 
матеріальних елементів (устаткування, технології); змінами екології (забруднення чи 
очищення середовища); технічним прогресом; глобальним станом світового 
господарства.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У СТОВ 
«АГРОФІРМА НИВА» УЛЬЯНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Р.А. ТАЦОХА, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., викладач ЗАГОРОДНЮК О.В. 
 
Зростання виробництва продукції сільського господарства може бути досягнуте або 

за рахунок збільшення кількості застосовуваних ресурсів, або за рахунок підвищення 
ефективності їх використання. Важливу роль у цьому зв’язку відводять раціональному 
використанню кадрового потенціалу підприємства. 

Питанням формування кадрового потенціалу багато уваги приділяється у наукових 
працях вітчизняних і зарубіжних вчених та науковців. Зокрема широке висвітлення 
сутності до визначення поняття “кадровий потенціал» знайшло відображення у працях 
відомих українських учених таких, як Довбенко В.І., Мельник В.М., О.А. Бугуцький, 
В.П.Галушко, О.Д. Гудзинський, Й.С. Завадський, М.Й. Малік, В.В. Юрчишинта інші.  

Кадровий склад сільськогосподарського підприємства віддзеркалює сукупність 
його штатних працівників, кількісні та якісні характеристики яких за відповідної 
мотивації та з врахуванням особливостей сільського господарства забезпечують 
можливість та здатність в умовах ринкового середовища здійснювати виробничо-
господарську діяльність з максимальною результативністю. Кадровий потенціал – це 
трудові можливості підприємства, здатність персоналу до генерування ідей, створення 
нової продукції, його освітній, кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики 
і мотиваційний потенціал. 

Метою дослідження є розробка та обґрунтування заходів щодо удосконалення 
системи управління кадровим потенціалом СТОВ «Агрофірма Нива» Ульяновського 
району Кіровоградської області. 

Об'єктом дослідження обрано СТОВ «Агрофірма Нива» Ульяновського району 
Кіровоградської області. 

Очолює товариство Московчук Микола Іванович. Підприємство спеціалізується на 
вирощуванні зернових і технічних культур. Аналізуючи фінансово-економічні показники 
товариства, можна зробитивисновок,що економічнийстанпідприємства задосліджуваний 
період є нестабільним:вартістьваловоїпродукціїв постійних цінах зростає, в той час як 
показники валового доходу, чистого прибутку, рівня рентабельності мають значні 
відхилення як в сторону збільшення, так і зменшення. Товариство спеціалізується на 
вирощувані зернових і зернобобових культур, має розвинуте тваринництво.  

Першим етапом аналізу використання трудових ресурсів товариства є оцінка 
забезпеченості підприємства та його підрозділів трудовими ресурсами. Порівнюючи 
фактичну чисельність персоналу з потребою у робочій силіта чисельністю персоналу в 
попередньому періоді в цілому по підприємству, за групами персоналу і за категоріями 
працівників, визначають забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, а також 
зміну їх чисельності порівняно з потребою у робочій силі та попереднім періодом. 
Кількість працівників в господарстві у 2013 році зменшилася порівняно з2008 р. на 20 
чоловік і становила 130 осіб. Проте коефіцієнт забезпеченості трудовими ресурсами на 
кінець 2013 року склав 0,92. Характерним для підприємства є наявність тимчасово 
найнятих і залучених працівників, кількість яких не є постійною.Провівши порівняльну 
оцінку розрахункової і фактичної чисельності адміністративно-управлінського 
персоналу СТОВ «Агрофірма Нива»встановлено, що в зв’язку з тим, що розрахункова 
чисельність адміністративно-управлінського персоналу на 14,2% перевищує фактичну, 
необхідно провести коригування чисельності в сторону збільшення з метою підвищення 
господарської ефективності. Отже, система підбору кадрів товариства потребує значних 
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перетворень та вдосконалення.  
Важливим об'єктом аналізу є рух робочої сили. Передумовою зростання 

продуктивності праці та ефективності виробництва є стабільність складу персоналу. 
Найважливішим оціночним показником ефективності кадрової політики є коефіцієнт 
постійності кадрів. У 2013 році порівняно з 2008 роком цей показник знизився на 7,1%, 
що є негативним явищем. Нових робітників необхідно адаптувати до конкретнихумов 
праці на даному виробництві, відповідно виникає потреба у навчанні працівників.  

Умовою виконання виробничої програми, раціонального використання трудових 
ресурсів є економне й ефективневикористання робочого часу. Повнотувикористання 
трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним 
робітником за період часу, що аналізується, а також за ступенем використання фонду 
робочого часу. 

Проведені дослідження свідчать, що середня тривалість робочого дня у звітному 
році була більшою, ніж у 2008 році на 17,9%.Вказана зміна обумовлена збільшенням 
відпрацьованих годин одним робітником у звітному році в порівнянні з 2008 роком на 
14,3 %, що склало 250 год. Збільшення середньої тривалості робочого дня ще не свідчить 
про покращення використання робочого часу; це є свідченням збільшення часу 
середнього перебування робітників на роботі. У результаті проведеного дослідження 
встановлено, що загальний фонд робочого часу у 2013 році був менший за 2008 на 32,6 
тис. год.  

Наступним етапом аналізу є склад і структура персоналу, його освітньо-
кваліфікаційнийхарактеристики. Найбільша частка працюючих на підприємстві має вік 
від 30 до 50 років – 73 %. Такий високий відсоток працівників даних вікових груп може 
свідчити про те, що на підприємстві спостерігається тенденція "старіння" персоналу, що 
підтверджується низькою питомою вагою працівників віком від 18 до 30 років – 26,7%. 

Негативно характеризує якість трудових ресурсів те, що 54,6% працівників СТОВ 
«Агрофірма Нива» Ульяновського району Кіровоградської області мають середню 
освіту, і лише 42% працівників мають вищу та середню спеціальну освіту. Тобто 
персонал підприємства є недостатньо кваліфікованим. Загальний фондоплатипраці у 
2013р. становив 2904 тис.грн, що більше порівняно з попереднім роком на 15,5%. 
Заробітня плата працівників галузей тваринництва і рослинництва має тенденцію до 
зростання. Працівники галузі рослинництва отримують 1820 гривен на місяць, а 
працівники галузі тваринництва - 2000 гривен на місяць. Згідно даних Головного 
управління статистики у Черкаській області, середній розмір заробітної плати 
працівників сільського, лісового та рибного господарства у Черкаській області 2013 р. 
складав 2682 грн. Отже розмір заробітної плати у товаристві є демотивуючим фактором. 

Продуктивність праці у СТОВ «Агрофірма Нива» Ульяновського району 
Кіровоградської області у 2013 р. вища ніж у 2008 р. Виробництво валової продукції на 
одного середньорічного працівника за досліджуваний період зросло на 32,6%, що 
значною мірою пов’язано із зменшенням чисельності працівників на підприємстві та 
зростанням вартості валової продукції.  

Для підвищення ефективності управління кадровим потенціалом господарства 
необхідно організувати перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників на 
підприємстві з метою освоєння ними суміжних професій; розробити систему 
матеріального заохочення працівників завпровадження заходів з підвищення 
продуктивності праці; встановити прямий взаємозв'язок між результатами діяльності 
підприємства, результатами праці і їх оплатою;надати можливості лінійним керівникам 
самостійно вирішувати питання про призначення розмірів і видів премій відповідно до 
результатів праці підлеглих; раціоналізувати систему підбору кадрів; провести роботу 
щодо залучення в колектив молодих спеціалістів; провести заходи щодо покращення 
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загальних умов праці для працівників, що працюють у важких та шкідливих умовах 
праці.Підвищенню ефективності формування і використання кадрового потенціалу 
підприємства сприяє також скорочення втрат робочого часу та забезпечення його 
раціонального використання, удосконалення режимів праці і відпочинку, а також 
поліпшення умов праці.  

 
 

ДЕЯКІ  АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ МАРКЕТИНГУ В 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ 

 
А.Д. ТКАЧ, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: ст. викладач ЗБОРОВСЬКА Ю.Л. 
 
В умовах діяльності на зовнішніх ринках вітчизняні підприємства зустрічаються із 

міжнародною конкуренцією, яка є більш жорсткою, ніж на внутрішньому. Тому 
прибутково працювати можуть лише ті суб’єкти господарювання, які застосовують 
сучасні методи управління, у тому числі й маркетингові.  

Діяльність на міжнародному ринку є неможливою без творчого і гнучкого 
використання комплексу маркетингових методів, правильного їх вибору, контролю над 
роботою торгових посередників, застосування різних методів стимулювання та збуту, в 
тому числі реклами. Необхідно також враховувати вимоги зовнішнього середовища 
маркетингу: особливості чинного законодавства, міжнародні правила, соціально-
культурне середовище, звичаї, правила валютно-фінансових розрахунків та ін.  

Питанням розробки та реалізації маркетингових стратегій підприємств при їх 
виході на зовнішній ринокприсвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних авторів. 
Серед них роботи таких зарубіжних дослідників, якЙ. Ансофф, Г. Армстронг, Дж. Р. 
Еванс, Ж.-Ж. Ламбен, Ф. Котлер, М. Портер, Д. Сондерс. Серед вітчизняних науковців 
відомі праці таких фахівців, якЛ. Балабанов, А. Войчак, В. Герасимчук, С. Ілляшенко, В. 
Кардаш,С. Ковальчук, Є. Крикавський, Н. Куденко, А. Павленко, А. Старостіна,Т. 
Примак та інших вчених . 

Серед факторів, які стимулюють розвиток міжнародного маркетингу в 
зовнішньоекономічній сфері, можна виділити такі як: 

– обмеження в ринках збуту на внутрішньому ринку; 
– зниження попиту на товари суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на 

внутрішньому ринку; 
– ріст податків, що стосуються зовнішньоекономічної сфери; 
– державне стимулювання суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які 

здійснюють міжнародну господарську діяльність; 
– зростання можливостей для ефективної роботи суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності на зовнішніх ринках; 
– підвищення рівня привабливості зовнішніх ринків для суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності . 
Міжнародна маркетингова стратегія – це засіб досягнення ринкових цілей 

підприємства щодо обрання відповідного сегменту зарубіжного ринку, встановлення 
відповідної ціни та отримання максимальних результатів на ньому. Проте, не варто 
асоціювати стратегію із довгостроковим планом, оскільки вона є не лише чітко 
наміченим планом дій, а передбачає умови, за яких підприємство уникне проблем на 
ринку [1]. 

На основі проведених маркетингових досліджень, оцінки та вибору іноземних 
ринків, розробляється товарна, цінова, збутова ті інші види політик, які є ключовими 
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елементами маркетингового комплексу та входять в стратегічну маркетингову програму. 
Процес формування маркетингової стратегії досить складний і проходить декілька 

послідовних етапів. В процесі визначення маркетингової стратегії можна виділити вхідні 
та вихідні елементи. До першої категорії належать ті фактори, аналіз яких передує 
розробленню маркетингової стратегії. Тобто це такі: навколишнє середовище організації 
та маркетингові цілі фірми. Всі вони в свою чергу підрозділяються на декілька 
складових. До другої – стратегічні рішення щодо маркетингового міксу, тобто комплексу 
компонентів маркетингу, який включає чотири складові – товар, ціну, збут та 
просування, які також мають свої складові елементи [2]. 

Основними етапами розробки міжнародної маркетингової стратегії є такі: 
1. Визначення базової концепції маркетингової діяльності фірми. Включає в себе:  
– ситуаційний аналіз; 
– дослідження макро - і мікро середовища; 
– формування мети фірми (на міжнародних  ринках ); 
– розробку  тактичних завдань; 
– конкретизацію діючих маркетингових програм фірми; 
– періодичну ревізію та перегляд маркетингових програм. 
2. Розробка методів виходу і функціонування фірми на зарубіжних ринках. Він 

полягає у використанні різноманітних аналітичних підходів до розроблення методів 
експансії та життєдіяльності фірми на зарубіжному ринку.  

3. Формування поведінки підприємства, пристосування її маркетингових програм 
до зарубіжних умов, а саме оптимізація особливостей функціонування у міжнародному 
середовищі, що передбачає певний рівень пристосування маркетингових програм до 
зарубіжних умов та вимог. 

4. Формування інтегрованої маркетингової політики. Що означає її пристосування 
до умов глобалізації (інтернаціоналізації господарського життя) і особливостей дії 
конкретного зарубіжного ринку . 

Таким чином, вірно обрана маркетингова стратегія є запорукою досягнення 
підприємством бажаних результатів діяльності на зовнішньому ринку і гарантією 
стабільного розвитку не лише на короткий термін, а й на довготривалу перспективу.  
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І.В. ТКАЧЕНКО, студ. IV курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент КЛИМЕНКО Л.В. 
 
В контексті євроінтеграційного вектора державної політики постають проблеми 

ефективного використання механізму взаємодії вітчизняної економіки зі світовим 



 314 

господарством в умовах глобалізації. Тому одним з пріоритетних напрямів державної 
економічної політики визначається розвиток та регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності регіонів України, який полягає у розширенні взаємовідносин з іншими 
країнами та рівноправному входженні національної економіки до світового 
економічного простору.  

Сутність управління тривалий час залишається предметом досліджень багатьох 
вчених-економістів. Вагомий внесок у вивчення теорії і практики менеджменту внесли 
Й. С. Завадський, В. С. Сухарський, В. Андрійчук, О. Є. Кузьмін, Ф. Хміль, Л. Федулова 
та інші. Проблематиці зовнішньоекономічної діяльності присвячені дослідження В.Д. 
Андріанова, П.Ю. Геєць, С.М. Кваші, А.І. Кредісова, С.Р. Маккінон, А.І. Мокій, А. 
Ніколас, Н.М. Пархоменка, Л.Г. Чернюк, Ю.С. Ширяєва, Д. Шнейдера та інші вчених-
економістів.  

Відповідно до чинного законодавства України зовнішньоекономічна діяльність – це 
діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів 
господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на 
території України, так і за її межами. 

Відповідно до рівнів світового господарства визначаються такі рівні управління: 
глобальний (МВФ, ВБ, ООН та ін.), наднаціональний (ЄС, АСЕАН, СНД й ін.), 
національний, субнаціональний (або регіональний), муніципальний. 

У сфері зовнішньоекономічної діяльності України найбільш значущим рівнем 
регулювання продовжує залишатися держава, яка визначає орієнтири 
зовнішньоекономічної політики, форми проведення операцій, їхнє правове регулювання 
й ін., відповідно до яких регіони визначають і вибудовують свою стратегію дій. 

Система механізму державного регулювання зовнішньої торгівлі і 
зовнішньоекономічних відносин України, що діє нині, є вельмискладною і недостатньо 
ефективною. Найбільш вагомими елементами цієї системи є: Міністерство економіки, 
Міністерство закордонних справ, Державна митна служба України. 

Головне їх завдання у сфері зовнішньоекономічної діяльності:  
- координація і регулювання зовнішньоторговельної діяльності відповідно до 

рішень найвищих органів державної влади і управління; 
- розробка спільно з іншими федеральними органами виконавчої влади пропозицій 

щодо проведення єдиної державної зовнішньоторговельної політики і забезпечення її 
реалізації; 

- розробка напрямів експортної політики; 
- реалізація механізму держпідтримки промислового експорту, зокрема в рамках 

регіональних програм; 
- захист економічних інтересів України, її суб'єктів, учасників 

зовнішньоекономічної діяльності на зовнішньому ринку тощо. 
Важливим напрямом формування ефективного механізму зовнішньоекономічної 

діяльності України є проведення певної децентралізації зовнішньої торгівлі, що є 
об’єктивною вимогою переходу національної економіки до регульованого ринку.  

Істотне значення має розширення прав і самостійності безпосередніх учасників 
міжнародної торгівлі - підприємств, об’єднань, окремих фізичних осіб. У процесі 
формування прогресивного механізму інтегрування України значну роль відіграють 
орієнтація на світові ціни, більш раціональне використання валютних коштів, отримання 
довгострокових кредитів.  

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності потребує дотримання насамперед 
національних інтересів. Слід розробити оптимальну і реальну програму державної 
підтримки АПК із системою спеціальних економіко-правових, фінансових і 
адміністративних заходів, які дозволили б оперативно вирішувати питання доцільності 
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тих чи інших галузей сільськогосподарської продукції, планувати або програмувати, як 
це має місце в інших країнах, агропромислове виробництво та структурні перетворення в 
ньому з урахуванням як національних, так і міжнародних аспектів. 

Сучасні умови економічного розвитку потребують проведення активної політики із 
залученням прямих іноземних інвестицій. Реконструкції та модернізації за участю 
іноземного капіталу потребує практично все агропромислове господарство України.  

Для виходу на зовнішній ринок підприємствам слід максимально враховувати 
особливості регіональної конкурентоспроможності та можливості індивідуальних і 
колективних виробників у виробництві певних видів сільськогосподарської продукції.  

Отже,одним із чинників, що може вплинути на швидкий розвиток управління та 
подолання економічної ситуації в Україні, є запровадження сучасної методики 
управління. Зусилля держави повинні концентруватись на сприянні розвитку і 
збільшенні обсягів продукції аграрного виробництва, перетворенні АПК у 
високоефективний, конкурентоспроможний сектор економіки, необхідно прискорити 
проведення робіт із формування і гармонізації національної бази стандартів якості та 
безпеки продуктів харчування до вимог країн-членів ЄС.  
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ 

ОПЕРАЦІЯМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Д.О. ТРОЯН, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: ст. викладач ЗБОРОВСЬКА Ю.Л. 
 
В умовах зростаючої конкуренції та динаміки змін економічного середовища 

важливу роль набуває підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною 
діяльністю. Вихід вітчизняних підприємств на зовнішній ринок дозволить покращити 
загальну ефективність їх діяльності. Крім того, це має значення не лише для суб’єктів 
господарювання, а й для країни в цілому: зростає національний дохід, продуктивність 
праці, знижується собівартість продукції, впроваджуються ресурсозберігаючі технології, 
збільшується питома вага експорту та притік іноземних інвестиції. 

Проблеми удосконалення управління експортно-імпортними операціями вивчали 
багато вчених-економістів. До них належать:І.В. Жиглев, В.М. Пархоменко, В.Г. Кудлай, 
О.О. Чувпило, В.Е. Новицький, В.К. Мамутов, Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк та ін. Попри 
велику кількість досліджень, вони залишаються актуальними, що пов’язано з 
глобалізацією економіки України.  

 Нині зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на рівні виробничих структур, 
які мають повну самостійність у виборі іноземного партнера, номенклатури товару для 
угоди, визначенні ціни, обсягу і термінів постачання. Проте, більшість суб’єктів 
господарювання, що працюють на зарубіжних ринках, можуть зіштовхнутися 
зпроблемами управління експортно-імпортними операціями такими як: 

1. Відсутність організаційної єдності серед підрозділів підприємства, тобто 
однакового розуміння бізнес-процесів (наприклад, відділ маркетингу досліджує ринок й 
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представляє звіт про бажані об’єми виробництва, а відділ збуту не може реалізувати 
вироблену продукцію). 

2. Недостатня оперативність даних про фінансово-господарську діяльність 
підрозділів. Відсутність оперативної та правдивої інформації щодо взаєморозрахунків із 
зовнішніми постачальниками й споживачами, як наслідок важкість управління 
дебіторською та кредиторською заборгованостями. 

3. У своїй діяльності експортний відділ не в повному обсязі використовує нові 
інформаційні технології, що перешкоджає експорту продукції. 

4. Великий обсяг “ручної” праці при передачі даних, необхідність синхронної 
взаємодії учасників, що неминуче призводить до помилок та затримок у логістичних 
ланцюгах. 

Більш детально шляхи удосконалення управління експортно-імпортними 
операціями розглянемо на прикладі ТОВ «Уманьпиво». На сьогодніпідприємство немає 
відділу зовнішньоекономічних зв'язків, і саме це ускладнює процес управління. У зв’язку 
з цим, першочерговим завданням є його створення. Він повинен складатись із таких 
секторів: комерційний сектор, економічний сектор і сектор маркетингу.  

Так, комерційний сектор має забезпечувати виконання зобов'язань за 
міжнародними контрактами й угодами, участь у підготовці та проведенні комерційних 
переговорів; організацію поставок згідно з контрактом і контроль за їх виконанням; 
перегляд рекламацій з експорту та імпорту тощо. 

Економічний сектор покликаний забезпечувати прогнозування і планування 
зовнішньоекномічної діяльності підприємства; аналіз ефективності експортно-імпортних 
операцій; контроль за виконанням плану; валютний контроль і т. ін. 

Сектор маркетингу, як провідна служба підприємства, вивчає кон'юнктуру світових 
ринків, бере участь у визначенні цін на експортну продукцію, в розробці та здійсненні 
рекламних заходів, аналізі конкурентів, можливостей руху товару та інше. 

Процес удосконалення управління експортно-імпортними операціями ТОВ 
«Уманьпиво» необхідно починати з правильного підбору менеджера 
зовнішньоекономічної діяльності, адже від його кваліфікації залежить рівень організації 
експортних операцій, оптимальність вибору маркетингової політики, вірний підбор 
агентів з пошуку ринків збуту, дослідженняцін на продукцію, пошуку шляхів мінімізації 
витрат на організацію експортних операцій та їх здійснення. 

Основними шляхами удосконаленняуправління експортно – імпортними 
операціями ТОВ «Уманьпиво» є: 

1. Покрашення управління взаємовідносинами з партнерами – замовниками. ТОВ 
«Уманьпиво» повинно якісно та вчасно виконувати замовлення, тоді ризик втрати 
вигідних партнерів буде мінімальним. 

2.Формування та реалізація конкретних стратегій. Стратегічне планування дає 
змогу краще вивчити поле своєї діяльності, власні потенційні можливості та обмеження. 
Завдяки йому є можливість приймати рішення на підставі єдиних пріоритетів, цінностей 
та завдань. 

3.Підвищення якості продукції ТОВ «Уманьпиво», що забезпечить 
конкурентоспроможність товарів на зовнішніх ринках. 

4. Зменшити обсяг “ручної” праці при передачі даних, що скоротить кількість 
допущених помилок та затримок у логістичних ланцюгах. 

Таким чином, розвиток зовнішньоекономічної сфери залишається пріоритетом як 
для країни в цілому, так і для підприємства зокрема. Для удосконалення управління 
експортно-імпортними операціямиТОВ «Уманьпиво» необхідно здійснити ряд заходів: 
створити відділ зовнішньоекономічної діяльності із залученням кваліфікованого 
менеджера, розробити та реалізувати експортно-імпортні стратегії, підвищити 
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конкурентоспроможність продукції. Ці та інші заходи допоможуть підприємству вийти 
на новий рівень господарювання в межах зарубіжних маркетингових сегментів. 

 
 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРИ 
ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРНИХ ОПЕРАЦІЙ ПАТ «УМАНЬФЕРММАШ» 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
І.В. ХРИПТА, студ. IV курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент КЛИМЕНКО Л.В. 
 
В умовах процесу глобалізації та інтернаціоналізації проблеми забезпечення 

конкурентоспроможності виходять на перший план, оскільки лише 
конкурентоспроможність гарантує виживання товаровиробника на внутрішньому та на 
зовнішніх ринках. Проте низька конкурентоспроможність вітчизняної промислової 
продукції, важкий фінансовий стан, недостатній розвиток вітчизняних систем 
сертифікації і контролю якості експортної продукції, низька підготовка спеціалістів у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності, нестабільність нормативної бази країни - є 
головними факторами які справляють стримуючий вплив на український експорт. Тому 
проблема підвищення рівня конкурентоспроможності експортоорієнтованої продукції 
вітчизняних підприємств є актуальним питанням.  

Дослідженням поняття "конкуренція" займалося досить багато вчених, зокрема: 
Азоєв Г.Л., Зав'ялов П.С., Райзберг Б.А., Кіперман Г. Я., Макконнел К.Р., Брю С.Л. 
Маршалл А., Перцовський Н.І., Фатхутдінов Р.А. та ін. 

Несприятливі тенденції, які склалися у зовнішній торгівлі України товарами 
машинобудівного підкомплексу не залишають сумнівів в тому, що необхідною умовою 
щодо інтенсифікації зовнішньоторговельної діяльності країни на сучасному етапі 
економічної депресії стає, перш за все, підвищення ефективності використання її 
експортного потенціалу. 

Виробничий та експортний потенціал машинобудівного підкомплексу формують 
20 великих підприємств, що виготовляють сільськогосподарську техніку. Зокрема це 
ПАТ «Ірпіньмаш», ПАТ «Червона зірка», ПАТ «Галєщина машзавод», ПАТ 
«Уманьферммаш», Тернопільський комбайновий завод, ВАТ «Токмакський ковально-
штамповий завод», ВАТ «Вишевичі Агротехніка», ВАТ «Шепетівський культиваторний 
завод», ПАТ «Восход», ПАТ «БілоцерківМаз» та інші. В умовах ринкової економіки 
діяльність кожного підприємства залежить від сукупності факторів, які впливають на 
процес управління підприємством, економічним розвитком, функціонуванням у 
конкурентоспроможному середовищі та взаємовідносинами зі споживачами.  

Складна економічна ситуація, що склалася в Україні не оминула і підприємство 
ПАТ «Уманьферммаш» яке є виробником сільськогосподарської техніки. ПАТ 
"Уманьферммаш" - одне з провідних підприємств України з виробництва 
сільськогосподарської техніки та запчастин до неї. 40 - річний досвід роботи в галузі 
сільгоспмашинобудування, освоєння цілої гами нових виробів (понад 60 найменувань 
машин) для всіх галузей сільського господарства, висока надійність і якість техніки 
зробили дане підприємство надійним партнером на ринку. 

Новий етап розвитку ПАТ "Уманьферммаш" відбувся в 2004 р., коли на 
підприємство прийшов потужний інвестор Маріупольський металургійний комбінат ім. 
Ілліча, що дозволило ПАТ "Уманьферммаш" за 2004р. збільшити всі основні показники 
роботи (виробництво, реалізація, продуктивність) більш ніж у два рази. Активна 
співпраця з Маріупольським металургійний комбінат ім. Ілліча сприяла подальшій 
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ефективній, стабільній і якісній роботі підприємства. За період 2004 - 2009рр. обсяги 
виробництва заводу виросли більш ніж у 6 разів. Відповідно зросли продуктивність 
праці і заробітна плата. Придбано і введено в дію нове обладнання та прогресивні 
технологічні процеси виробництва. У 2010-2013 рр, незважаючи на економічні 
проблеми, ПАТ "Уманьферммаш" проводить виважену виробничо-технічну та 
економічну політику, спрямовану на стабілізацію фінансового стану. Чітка і стабільна 
система організації збуту продукції, мережа дилерів і сервісних центрів на території 
України та за її межами визначає широкі можливості реалізації продукції ПАТ 
"Уманьферммаш". 

ПАТ „Уманьферммаш" виробляє широкий асортимент продукції, що вимагає 
великої кількості постачальників. Прокат чорних металів, сортову сталь, листову сталь, 
труби постачають Алчевський металургійний комбінат, „Криворіжсталь", 
Маріупольський металургійний комбінат „ ім. Ілліча", „Азовсталь", „Запоріжсталь" ті 
інші. Комплектуючі вироби постачають „Южелектромаш" (м. Луганськ), 
„Поліссяелекромаш" (м. Харків) - електродвигуни; фірма „Редуктор" (м.; Київ) - 
редуктори та інші. Список постачальників досить великий, серед: них є і такі: ТД 
„Уманьагропостач", НПП «Сервіс Дніпрокомплект", TOB „Укрфарба", ЧП „Лакма-
Черкаси". 

Споживачі продукції ПАТ „Уманьферммаш" знаходяться в усіх областях України, 
крім Закарпатської. Найбільшими споживачами продукції товариства є Доненька, 
Черкаська, Київська, Миколаївська та Кіровоградська області.  

Управління експортними операціями у ПАТ «Уманьферммаш» існує в формі 
відділу експорту в рамках діючого апарату управління. Важливою складовою 
організаційно - економічного механізму зазначеного відділу є його функція сполученої 
ланки між зовнішнім і внутрішнім середовищем, здатної підтримати цю взаємодію і 
забезпечити стійку роботу в умовах виходу підприємства на зовнішній ринок. 
Спеціалісти відділу експорту беруть участь в розробці стратегії зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства, вивчають кон'юнктуру іноземних ринків, діяльність 
конкурентів, їх сильні та слабкі сторони. 

ПАТ "Уманьферммаш"експортує свою продукцію за кордон (Росія, Молдова, 
Білорусь, Вірменія, Литва, Казахстан, Польща). Найбільшим імпортером продукції ПАТ 
«Уманьферммаш» протягом п'яти років залишається Росія. У 2006 році її частка 
становила 41,1% від загального обсягу експорту, а у 2010 році - збільшилась до 86 %.  

Конкурентами ПАТ „Уманьферммаш" на вітчизняному ринку є: ВАТ „Борекс" (м. 
Городянка), ВАТ „Червона зірка" (м. Кіровоград), ВАТ „Одессільмаш" (м. Одеса), ПАТ 
„Білоцерківсільмаш" (м. Біла Церква), ПАТ „Київсільмаш" (м. Київ), ПАТ 
„Ковельсільмаш" (м. Ковель), ВАТ „Первомайський завод сільгоспмашин" (м. 
Первомайськ). На зовнішньому ринку є: John Deere, Case, New Holland (CNH Global), 
AGCO Corporation;ЗАТ „Седін-Агро" (м. Краснодар), ВАТ „Бєлагромашсервіс" (м. 
Бєлгород), ВАТ „Сибсільмаш" (м. Новосибірськ), TOB „Сільмаш" (м. Краснодар). В 
умовах такої тісної конкуренції виграє те підприємство, яке запропонує більш вигідні 
умови в плані якості, ціни, умов постачання. 

Головною конкурентною перевагою ПАТ „Уманьферммаш", є відносно середні 
ціни на агрегати підприємства порівняно з конкурентами. Іншою перевагою є те, що 
ПАТ "Уманьферммаш" може виробляти техніку, якій немає аналогів у конкурентів. Саме 
у напрямку створення нових унікальних агрегатів необхідно продовжувати інноваційну 
політику підприємства. 

Основними напрямами вдосконалення експортної діяльності ПАТ 
"Уманьферммаш" є: покращення ресурсно-сировинної бази, якісних характеристик 
техніки; впровадження новітніх технологій у виробництво, ефективних маркетингових 



 319 

заходів щодо просування продукції; заохочення інвесторів; формування кадрів, 
спроможних швидко реагувати на зміни кон'юнктури на світовому ринку та посилювати 
конкурентні переваги.  

Основними шляхами удосконалення конкурентоспроможності 
експортоорієнтованої продукції ПАТ «Уманьферммаш» мають стати: 

1. Підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованої продукції. Для 
досягнення цієї мети необхідно постійно удосконалювати якість продукції, відповідно до 
сучасних міжнародних вимог. ПАТ «Уманьферммаш» на вітчизняному ринку не 
поступається жодному вітчизняному конкуренту. 

2. Покращення стандартизації та сертифікації виробів. Для підприємства ПАТ 
«Уманьферммаш» є досить ефективним розробка нових зразків продукції та системи 
сертифікації, яка дозволяє розширювати коло надійних партнерів на зовнішньому ринку 
та підвищувати конкурентоздатність продукції.  

3. Розширення рекламної діяльності та підвищення участі в міжнародних 
виставках. Зокрема, програма Міжнародного Форуму з питань ведення рентабельного 
високоефективного сільськогосподарського виробництва ІнтерАГРО є одним із 
напрямків розширення зовнішніх ринків збуту продукції Це можливість підприємства 
заявити про себе на міжнародному рівні; 

4.Потрібно вивчити ефективність організації та проведення сезонних розпродаж зі 
знижками в ціні та розробити гнучку систему знижок і кредитування для оптових 
покупців. 

Отже, ПАТ «Уманьферммаш» є досить конкурентноздатним підприємством яке 
займає сталі позиції на ринку сільськогосподарської техніки. З метою підвищення 
конкурентних позицій необхідно здійснювати своєчасне оновлення асортиментного 
ряду, забезпечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, 
досягнення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку, розвивати 
конкурентоспроможне експортне виробництво; активно сприяти залученню іноземних 
інвестицій.  

 
 

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В 
ТОВ «АГРАРІЙ СВПП» 

 
О.М. ХРИПУН, студ.V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент РОЄНКО О.А. 
 
Несприятливі економічні умови, що склались в українському аграрному секторі в 

останні роки негативно впливають на аграрний бізнес. Намагаючись отримати 
максимальні прибутки, підприємці в глобальних масштабах відмовлялись від 
раціональних сівозмін і сіяли такі культури, як, наприклад, соняшник, кукурудза та 
ріпак. При цьому одну й ту ж культуру кілька років поспіль на одному й тому ж полі за 
оцінкою авторитетних експертів України. А це, в свою чергу, призвело до зменшення 
родючості ґрунтів на 0,3% і для повного їх відновлення тепер потрібно близько 90 років 

Виробництво рослинницької продукції є основним завданням 
сільськогосподарських підприємств та саграрного сектору загалом. Це пояснюється 
необхідністю забезпечення населення необхідною кількістю продуктів харчування, а 
також потребою постачання сировини для інших галузей економіки України та в т.ч. для 
АПК. Тому важливим є питання про ефективність галузі рослинництва, яка визначається 
витратами, понесеними на виробництво та реалізацію продукції і результатами цього 
виробництва. Відтак одразу стає актуальним питання про ефективне управління в даній 
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галузі. 
Управління виробництвом продукції рослинництва є досить складним процесом, 

оскільки повинно враховувати не лише фінансові та економічні аспекти діяльності, а й 
соціальні. Останні в свою чергу потерпіли значного краху, що спостерігається сьогодні в 
більшості сіл України неозброєним оком. Тому основні функції, такі як планування, 
організація, мотивація та контроль повинні особливо яскраво проявитись задля 
розкриття потенціалу місцевого населення та природних ресурсів, що значно вплине на 
розвиток економіки країни та забезпечить людей робочими місцями. 

Питаннями удосконалення виробництва продукції рослинництва є дуже важливим 
для України в цілому. Дане питання досліджували такі вчені та науковці, як: С. 
Дем’яненко, В. Нємцов, А. Бурик, Й. Завадський та інші. 

Об’єктом нашого дослідження виступає процес управління виробництвом 
продукції рослинництва в ТОВ «Аграрій СВПП», яке знаходиться в селі Краснопілка 
Уманського району Черкаської області. 

Метою дослідження є розгляд основ управління виробництвом продукції 
рослинництва, виявлення проблем та недоліків цього процесу і на основі одержаних 
результатів визначення шляхів удосконалення виробництва продукції рослинництва. 

Предметом дослідження являються виробництво сільськогосподарської продукції, 
реалізація виготовленої продукції, структура товарної продукції та структура управління 
підприємством. 

ТОВ «Аграрій СВПП» розташоване в Лісостеповій зоні. Це надає широкі 
можливості за рахунок сприятливих ґрунтово-кліматичних умов, що дає можливість 
вирощувати різноманітні сільськогосподарські культури в господарстві. А близькість 
районного центру – міста Умань надає додаткові ринки збуту продукції. Середньорічна 
чисельність працюючих у 2013 році склала 60 осіб, з яких всі зайняті в галузі 
рослинництва. Площа підприємства у 2013 році складала 2598 га, середньорічна вартість 
основних фондів – 13 113 тис. грн., а вартість оборотних фондів – 17 461 тис. грн. 

ТОВ «Аграрій СВПП» займається лише виробництвом продукції рослинництва. В 
питомій вазі товарної продукції найбільшу частку займають зернові культури – 73.3%, 
зокрема пшениці – 29,2%, кукурудзи – 24,2 і ріпаку – 16,7%, а решта культур, які 
засівають займають не більше 10% від питомої ваги товарної продукції. Тобто 
товариство має зерно-технічний напрям спеціалізації із середнім рівнем спеціалізації. 

Варто відзначити, що вартість валової продукції у постійних цінах 2010 року на 
2013 рік склала 12 908,3 тис. грн., що на 133 тис. грн. більше ніж аналогічний показник у 
2011 році – 12 774,9 тис. грн. Проте, було виявлено, що виручка від реалізації 
виготовленої продукції порівняно з2012 роком зменшилась на 26,7%, що призвело до 
зменшення прибутку на 4632,2 тис. грн. Цей фактор був спричинений через збільшення 
собівартості продукції. Збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів, послуг, 
техніки, ресурсів, нестабільні політична та економічна ситуація спричинили збільшення 
цін на Українському ринку в 2013 році. 

В організаційну структуру підприємства входять: агрономічна, економічна, 
інженерна, бухгалтерська служби, склади та сховища, тракторно-рільничі бригади, авто 
гараж та ремонтна майстерня, млин, їдальня. Структура управління в ТОВ «Аграрій 
СВПП» є лінійно-функціональною. Головою товариства є Карачун Петро 
Володимирович. 

Під час дослідження підприємства було виявлено, що в період з 2010 року 
відбувається поступове зосередження на рослинництві, а саме на зерново-бобових 
культурах із усуненням вузьких місць в даній сфері господарювання. 

Таким чином задля збільшення власної ефективності господарство забезпечило 
себе необхідною кількістю працівників, застосовує інтенсивні технології вирощування 
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зернових в поєднанні з використанням новітніх сортів рослин, вносить оптимальну 
кількість мінеральних та органічних добрив, використовує нову техніку і технології. 
Також через те, що господарство скоротило кількість культур, які засіває, було зроблено 
відповідну поправку в сівозмінах, аби підібрати найкращі варіанти сівозмін.  

ТОВ «Аграрій СВПП» зробило значний прорив, шляхом концентрації своєї 
діяльності лише на рослинництві та значним вкладанням ресурсів на закриття вузьких 
місць. І хоч ситуація, що склалась у 2013 році є негативною, проте в значній мірі вона не 
залежала від самого товариства. Вона має глобальний всеукраїнський характер, який 
склався в економіці цього року. Тому можна бути впевненим, що у стабільній економіці 
ТОВ «Аграрій СВПП» знову стане прогресивнимі почне досягати значних успіхів в 
управління виробництвом продукції рослинництва. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ І ВИТРАТАМИ В 
ПСП «КОЗИРСЬКЕ» ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Є.В. ХРИСТЕНКО, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент СВІТОВИЙ О.М. 
 
Управління виробничими витратами в ПСП «Козирське» базується на повсякденній 

роботі з витратами, яка спрямована на їх оптимізацію, що забезпечує стабільність 
позицій на ринку і є найбільш ефективним способом досягнення рентабельноїроботи. 
Управління витратами – це складний багатоаспектний та динамічний процес, що 
включає управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного результату 
діяльності підприємства.В сучасних умовах управління витратами означає створення 
єдиної, раціональної та безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими 
установками та взаємопов’язаними елементи. Система управління витратами має 
функціональний та організаційний аспект. Вона включає такі організаційні підсистеми, 
як пошук і виявлення факторів економії ресурсів; планування витрат за видами; облік і 
аналіз витрат; стимулювання економіки ресурсів і оптимізація витрат. Управління 
витратами потрібно розглядати як комплексну систему, яка забезпечує розроблення 
управлінських рішень, оскільки всі управлінські рішення щодо ефективного 
використання ресурсів взаємопов’язані та впливають на кінцеві результати 
підприємства. Зниження й оптимізація витрат є одними з основних напрямків 
удосконалювання економічної діяльності ПСП «Козирське». Підвищення технічного 
рівня виробництва, удосконалювання організації виробництва і праці призводить до 
зниження матеріальних витрат. Зменшення витрат сировини і матеріалів досягається за 
рахунок зниження норм їх використання, скорочення відходів і втрат у процесі 
виробництва та збереження, повторне використання матеріалів, впровадження 
безвідходних технологій. 

Вирішальною умовою зниження собівартості послуг служить безперервний 
технічний прогрес. Запровадження нової техніки, комплексна механізація і 
автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології, запровадження 
прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизити собівартість послуг. Також 
можна запропонувати на підприємстві провести розширення спеціалізації та кооперації. 
Для цього підприємству потрібно встановити найраціональніші кооперативні зв'язки між 
підприємствами в тих галузях, які прямим чином пов'язані з основною діяльністю 
аналізуємого підприємства.  

ПСП «Козирське» здійснює свою діяльність у відповідності із діючим 
законодавством, статутом ПСП «Козирське». ПСП має розрахунковий та інші рахунки, 
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самостійний баланс, наділений основними та оборотними фондами. 
Таблиця 1 

Основні показники діяльностіПСП «Козирське» Очаківського району 
Миколаївської області 

Показники 2011р. 2012р. 2013р. 2013р. до 
2011р. у %. 

Площа с.-г. угідь, га 3191 3183 2973 93,79 
в т. ч. рілля 2865 28572 2626 91,3 
Середньорічна чисельність 
працюючих, чол. 159 125 94 59,12 

Вартість валової продукції, тис. грн. 8745,21 10345,43 12248,32 140,05 

Вартість товарної продукції, тис. грн. 3585,8 4839,4 4678,4 130,47 

Чистий прибуток, тис. грн. 375,00 913,00 782,00 208,53 
Рівень рентабельності, % 15,6 30,0 20,8 133,4 

 
Проведений аналіз господарськоїдіяльності підприємства показує що в 

підприємства збільшилась площа угідь на 0,18% та площа ріллі на 0,69%. Відповідно до 
цього збільшилась чисельність працівників на 2,63%. Зросла вартість валової продукції 
на 7,2%. Також зросла вартість товарної продукції 88,4 %. Зріс і чистий прибуток на 73,9 
%. Рівень рентабельності зменшився на28,1 %. 

Система управління у ПСП «Козирське» поєднує в собі максимально можливий 
комплекс функцій управління всіма бізнес-процесами підприємства; управляє 
виробничим процесами та безперервно контролює його параметри та відхилення від 
допустимих значень; реалізовує управління витратами та центрами витрат. На основі 
виробничого плану та нормативної собівартості розраховується кошторис витрат на 
виробництво, забезпечується єдність даних фінансового та управлінського обліку. 
Фінансово-господарські операції повинні реєструватися в системі одразу по їх 
здійсненню, що забезпечить контроль за виробництвом на рівні виробничих кошторисів. 

Отже, для удосконалення управління ресурсами і витратами необхідно впровадити 
такі заходи: 

- покращити структуру управління; 
- провадити нормативний метод планування аналізу та витрат; 
- застосовувати інтенсивні енергозберігаючі технології виробництва с/г культур та 

тварин; 
- поліпшити управління ресурсами і витратами. 
 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ 
ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
О.М. ЦАРУК, студ. IV курсу факультету менеджменту  
Науковий керівник: д.е.н., професор ШКОЛЬНИЙ О.О. 
 
В даній статті досліджуються можливі шляхи удосконалення експортно-імпортних 

операцій підприємства з метою підвищення ефективності зовнішньоекономічної 
діяльності. Проведено аналіз окремих засобів, за допомогою яких можливо розробити 
такий план дій, який би в більшій мірі задовольняв зовнішньоекономічні цілі 
підприємства і сприяв отриманню кращих прибутків від здійснення 
зовнішньоекономічних операцій. 

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою і невід'ємною частиною господарської 
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діяльності підприємств та інших учасників ринкових відносин. В умовах 
централізованої, планової системи господарювання зовнішньоекономічні зв'язки 
здійснювалися тільки на державному рівні. Підприємства, як юридичні особи, були 
позбавлені можливості самостійного виходу на зовнішній ринок. 

Нині ринкова економіка створила широкі можливості для здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності. На відміну від зовнішньоекономічних зв’язків, 
зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на рівні виробничих структур з повною 
самостійністю у виборі іноземного партнера, номенклатури товару для експортно-
імпортної угоди, визначенні ціни, обсягу і термінів постачання. Таким чином, 
зовнішньоекономічна діяльність являє собою сукупність виробничо-господарських, 
організаційно-економічних і комерційних функцій. 

Актуальність теми зумовлена сучасними потребами економічного життя України, 
пов’язаними з побудовою ринкового господарства,появою нових структур виробництва; 
налагодженням економічних зв’язків з іншими країнами. 

Метою статті є здійснення аналізу експортно-імпортних операцій на рівні 
підприємства та пошук шляхів вирішення основних проблем щодо удосконалення 
стратегії зміцнення експортно-імпортного потенціалу. 

Проблеми щодо удосконалення експортно-імпортних операцій досліджувалися 
багатьмавченими-економістами, такими як Янковський Е.А., Островський Л.Е., Макогон 
Ю.В., Кравченко В.А., Кравцова В.В, Мамутов В.К., Чувпило О.О.,Новицький В.Е. та 
ін. [4, 5]. Однак окремі аспекти залишаються невизначеними, потребують подальших 
наукових досліджень і розробок, спрямованих на удосконалення зовнішньоекономічних 
зав’язків. 

Ефективність організації експортно-імпортних операцій залежить від 
функціонування підприємства в цілому.Удосконалення ефективності імпортних 
операцій можна досягти шляхом: 

1) пошуку більш вигідних постачальників; 
2) застосовування засобів страхування валютних ризиків (підприємство може 

суттєво знизити валютний ризик зовнішньоекономічних угод, використовуючи два 
методи: правильний вибір валюти; регулювання валютної позиції за контрактами); 

3) дотримання строків поставки продукції на зовнішній ринок; 
4) організації безперервності поставок, якщо це необхідно для ефективної 

діяльності підприємства; 
5) ретельної організації логістики та транспортного забезпечення. 
Вибір правильного транспортного забезпечення повинен базуватися на основі 

даних про товар, який перевозиться, дальність перевезення, інформації щодо 
необхідності використання конкретного транспорту. Відомо, що час також відіграє дуже 
важливу роль в здійснені імпортних операцій, тому дуже важливо, щоб обраний вид 
транспорту збалансовував витрати часу і грошей на здійснення транспортування. Тільки 
в цьому разі він буде прийнятним [1]. 

Удосконалення організації експортних операцій необхідно починати з правильного 
підбору менеджера з продаж, адже від його кваліфікації залежить правильна організація 
експортних операцій; правильного вибору маркетингової політики; правильного підбору 
агентів з пошуку ринків збуту; дослідження цін на продукцію; пошуку шляхів мінімізації 
витрат на організацію експортних операцій та їх здійснення. 

Серед основних проблем організації експортно-імпортної діяльності, які характерні 
для більшості підприємств, нами виділені наступні: 

1. Відсутність організаційної єдності серед підрозділів підприємства, тобто 
однакового розуміння бізнес-процесів (наприклад, відділ маркетингу досліджує ринок й 
представляє звіт про бажані обсяги виробництва, а відділ збуту не може реалізувати 
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вироблену продукцію на зовнішньому ринку). 
2. Недостатня оперативність даних про фінансово-господарську діяльність 

підрозділів. Відсутність оперативної та правдивої інформації щодо взаєморозрахунків із 
зовнішніми постачальниками й споживачами, як наслідок труднощі вуправлінні 
дебіторською та кредиторською заборгованостями. 

3. У своїй діяльності експортний відділ не в повному обсязі використовує нові 
інформаційні технології, що перешкоджає експорту продукції. 

4. Великий обсяг “ручної” праці при передачі даних, необхідність синхронної 
взаємодії учасників, що неминуче призводить до помилок та затримок у логістичних 
ланцюгах (за данимиInternationalMarketingCompanyучасники однієї угоди оформляють 
приблизно 40 оригіналів документів та роблять 360 копій) [2]. 

Удосконалення організаційних процесів зовнішньоекономічних операцій полягає в 
розробці стратегії, яка може знайти практичне втілення в діяльності українських 
підприємств і фірм на міжнародному ринку. 

Стратегія передбачає розробку довгострокових цілей, установок та орієнтирів, 
принципово нових напрямів. Вона охоплює такі основні елементи, як корпоративна 
місія, конкурентна перевага, організація бізнесу, ринки, ресурси, структурні зміни, 
програми розвитку й компетентність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності [3]. 

При правильній організації експортно-імпортних операцій можна досягти бажаних 
фінансових результатів. Потрібно пам’ятати, що існують шляхи удосконалення 
експортно-імпортних операцій. Для цього необхідно зважати на всі їх складові. При 
правильному аналізі та дослідженні окремих факторів можливо розробити такий план 
дій, який би більшою мірою задовольняв підприємство і сприяв зростанню прибутків від 
здійснення зовнішньоекономічних операцій. 
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Науковий керівник: доцент ВАСИЛЕНКО О.П. 
 
Стан економіки аграрного сектора зумовлює активізацію пошуку шляхів виходу з 

економічної кризи та розвитку підприємницької діяльності. 
Ринкові перетворення поставили сільськогосподарських виробників у скрутне 

становище, в яке також потрапило і ТОВ „Дружба”.Аналіз господарської діяльності 
показав, що хоч господарство має зручне розташування для реалізації продукції, але 
землі є слабкими порівняно з іншими регіонами області, а тому і урожайність культур 
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низька.  
У ТОВ „Дружба” спостерігається зменшення чисельності працівників в 

сільськогосподарському виробництві, і за період з 2011 по 2013 рік їх чисельність 
зменшилась на 18,4%. Спеціалізація господарства зерно-технічна з розвиненим 
скотарством. Використання земельних угідь є недостатнім. На протязі досліджуваного 
проміжку часу зросло виробництво валової продукції на 40 тис. грн. 

Впровадження маркетингових принципів управління на підприємстві повинно 
розпочатися саме з перебудови організаційної структури управління. Коли господарство 
спробувало самостійно вести збут при зменшенні держзамовлення, воно зрозуміло, що 
це робити важко без відповідної ринкової інфраструктури, навичок роботи в нових 
умовах, при прямій протидії регіональних керівників. 

Сьогодні ситуація з маркетингом в підприємстві характеризується тим, що 
керівники в тій чи іншій мірі знають про існування маркетингових принципів, але не 
володіють методами їх застосування. 

Маркетингові функції на підприємстві виконує планово-економічний відділ, але це 
звичайні оперативні функції, далекі від дійсної маркетингової діяльності. Перед 
підприємством постає питання, як саме здійснювати вихід на ринок. В зв’язку із 
скрутним економічним становищем та невеликими обсягами реалізації 
сільськогосподарської продукції підприємство при реалізації своєї продукції 
користуються послугами посередників.  

Реалізація продукції має неабияке значення для визначення результатів 
господарювання. Особливо важливе дослідження реалізації продукції за різними 
каналами. Зерно реалізується в основному посередницьким організаціям та працівникам 
підприємства. Ціни реалізації працівникам підприємства нижчі від ринкових і 
прирівнюються до собівартості. Щодо продажу тваринницької продукції, то найбільше її 
(32%) від всієї виручки реалізується переробним та заготівельним організаціям.  

З’являються зовсім нові можливості для реалізації сільськогосподарської продукції. 
Зернові культури, олійні мають перспективи збуту через біржі за ф’ючерсних 
контрактах.  

Між сільським господарством і галузями сфери АПК, які постачають матеріально-
технічні ресурси, спостерігається разючий диспаритет цін, що робить 
сільськогосподарську галузь неплатоспроможною навіть у найсприятливіші для 
виробництва роки. Аналіз цін за каналами реалізації показав, що найвищий їх рівень при 
реалізації продукції на ринку, посередницьким організація та через власні магазини.  

В умовах ринкової економіки, що неможливі без конкуренції, якість є умовою 
виживання виробників. Основними факторами, що підвищують якість продукції є 
впровадження високоврожайних сортів сільськогосподарських культур та вирощування 
високопродуктивних порід худоби із застосуванням інтенсивних технологій, 
вдосконаленої системи добрив і засобів захисту рослин, розробка більш досконалих 
раціонів годівлі худоби. Надійна гарантія якості продукції буде забезпечена тільки при 
цілеспрямованій, узгодженій, скоординованій, тобто, добре спланованій організаційній і 
контролюючій діяльності всіх виконавців у відповідності із задумом. 

Виробити продукт – це ще не означає отримати результат. А от вигідно його 
реалізувати це вже певне досягнення. Тому для покращення цього процесу організація 
комунікації на ринку має певне значення. 

Запровадження такого комплексу стимулювання, що включає рекламу, 
стимулювання збуту, пропаганду та особистий продаж є реальною перспективою 
збільшення реалізації продукції та отримання прибутків, що є реальною проблемою в 
сьогоднішній ситуації господарств. 

Результатом вдосконалення виробничо-збутової діяльності є покращення 
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організації маркетингу, тобто створення в структурі управління АПК районної державної 
адміністрації служби дослідження ринку, в обов’язки якої будуть входити проведення 
маркетингових досліджень, складання прогнозів збуту і координація зусиль різних 
структурних підрозділів з розробки і реалізації інтегрованого плану маркетингу. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ПСП «НИВА» 

ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
М.С. ЧЕБОТАР, студ. IV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н, доцент КЕПКО В.М. 
 
Удосконалення управління виробництвом – важливий резерв зростання його 

ефективності. Стабілізація та подальше підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах посідає провідне місце в 
аграрній економіці. 

Організація виробництва є системою заходів, спрямованих на раціональне 
поєднання праці з речовинними елементами виробництва, знаряддями і предметами 
праці. Ця система заходів, крім того, спрямована на оптимальне поєднання виробничих 
процесів між собою в просторі й часі і на цій основі - на підвищення ефективності 
виробництва.  

Сільське господарство має більший вплив на природне середовище, ніж будь-яка 
інша галузь народного господарства. Причина цього в тому, що сільське господарство 
вимагає величезних площ. 

Ринкові відносини вимагають нових підходів до організації і планування 
виробничих процесів на сільськогосподарських підприємствах, функціонування та 
кредитування, матеріально технічного постачання. 

Ефективна реалізація всіх функцій організації на потрібному рівні мало реальна без 
продуманого і всеохоплюючого планування. Воно повинно бути достатньо гнучким та 
адаптивним, тобто своєчасно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього 
середовища. Плануванням мають займатися передусім ті, хто згодом втілюватиме в 
життя розроблені плани. 

Серед найважливіших елементів, на які самостійно може впливати саме 
підприємство це – організація управління. Від того на скільки раціонально вона буде 
побудована, залежить ефективність процесу управління виробничою діяльністю. Одним 
з елементів системи ефективного управління на підприємстві є якість розробки та 
прийняття управлінських рішень щодо забезпечення рентабельності й ефективності 
використання власного капіталу 

Метою наших досліджень є аналіз удосконалення організації виробництвом 
сільськогосподарської продукції і обґрунтування основних напрямків покращення 
виробництва продукції на підприємстві. 

Об’єктом нашого дослідження є приватне сільськогосподарське підприємство 
"Нива" в с. Хащувате. Засновником даного підприємства є Савчук Сергій Миколайович.  

Воно орендує 1809 га землі, в т. ч. 1478 га земельних паїв 529 орендодавців. 
Вирощує зернові, технічні і кормові культури. В підприємстві використовується така 
техніка: 25 тракторів, 13 комбайнів, 20 автомашин, багато сівалок, та іншої техніки. 
Господарство електрифіковане, в ньому працюють 80 електромоторів. 

В структурі товарної продукції товариства найбільшу питому вагу займають 
зернові   57,8 % та соняшник 20,7%, серед тваринницьких видів продукції 12,6% 
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припадає на молоко і 8,9% на м´ясо. Отже, досліджуване підприємство має зерново-
технічний молочний напрямок спеціалізації. 

Структура управління виробництвом у ПСП «Нива» є лінійно-функціональною. В 
основу такої структури покладено принцип розподілення повноважень і відповідальності 
за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Переваги лінійно-функціональної 
структури забезпечувати відносно швидке здійснення управлінських рішень завдяки 
своїй ієрархічності, також поєднує переваги лінійних та функціональних структур. 

Свою трудову участь на підприємстві здійснюють в 2012 році 103 працівника, їх 
кількість зменшилась за останні 3 роки на 13 осіб. Середньорічний розмір оплати праці 
одного працюючого становить в 2012 році 18000 грн., що на 4596 грн. більше ніж 2010 
році. 

Таблиця 1 
Основні економічні показники господарської діяльності ПСП «Нива» 

Показник 2010р. 2011р. 2012р. Дані 2012 р. в 
% до  2010 р. 

Вартість валової продукції тис. грн. 12170 12381 8875,6 72,9 
Вартість товарної продукції, тис грн. 6880 8924,2 10636,3 154,6 
Виробництво валової продукції на 1 
середньорічного працівника тис. грн. 104,9 108,6 86,2 82,1 

Середньорічна оплата праці 1 
працюючого, грн. 

13404 16092 18000 134,3 

Матеріально-грошові витрати на 100 
грн. валової продукції, грн. 28 37 73 260,7 

Валовий доход, тис. грн. 3496 3862 4142 118,4 

Прибуток (+), тис. грн. 2771 3732 3923 141,5 
Рівень рентабельності, % 4,5 66 51 +46,4 п.т. 
 
Аналізуючи дані таблиці варто відзначити, що виробництво валової продукції в 

2012 році зменшилось на 27,1% в порівнянні з 2010 роком,  матеріально-грошові витрати 
зросли на 160,7 %  за відповідний період, за рахунок росту цін на матеріальні ресурси і 
зменшення валової продукції. 

Характеризуючи економічний склад підприємства можна сказати, що діяльність 
ПСП «Нива» за останній час є прибутковим з рівнем рентабельності 51%. 

Основними чинниками, які забезпечують підвищення рентабельності виробництва 
продукції тваринництва на підприємстві будь-якої форми власності, є підвищення 
продуктивності сільськогосподарських тварин, зниження матеріально-грошових затрат з 
розрахунку на одну голову. 

З цією метою в кожному підприємстві необхідно здійснювати розробку ефективних 
заходів для використання його виробничого потенціалу на основі раціональної системи 
ведення господарства, спеціалізації та інтеграції виробництва з урахуванням економічної 
оцінки землі, забезпеченості виробничими фондами і трудовими ресурсами. В ПСП 
«Нива» необхідно вести боротьбу за економію і бережливість, раціональне використання 
робочої сили, матеріальних і фінансових ресурсів, зниження собівартості продукції, 
підвищення продуктивності праці і рентабельності виробництва. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВ "ТАЛЬНІВСЬКИЙ 

ЩЕБЗАВОД" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Н.Н. ЧЕЛІДЗЕ, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент ПІТЕЛЬ Н.Я. 
 
Формування ринкових відносин у національній економіці потребує докорінних змін 

у системі вдосконалення стратегічного менеджменту управління на всіх рівнях, зокрема 
на мікрорівні. Вітчизняні організації, діючи в умовах нестабільного розвитку ринку, 
посилення технологічного динамізму і конкурентної боротьби на внутрішньому і 
зовнішньому ринку, роблять перші спроби передбачити своє майбутнє [1]. Наявність 
комплексу проблем в системі планування виробничо-господарської та 
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) вказує на актуальність вивчення шляхів 
удосконалення стратегічного планування як основи менеджменту підприємства з метою 
посилення його конкурентоздатності на ринку. 

В основі стратегічного управління ЗЕД ТОВ «Тальнівський щебзавод» Черкаської 
області лежить стратегія розвитку промислового виробництва, розроблена на тривалу 
перспективу, яка дозволяє за більш короткий проміжок часу адаптуватись до реалій 
ринку, своєчасно реагувати на зміни як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. 
Саме тому впровадження і удосконалення стратегічного управління підприємницькою 
діяльністю є однією з основних задач і умов забезпечення ефективності виробництва. 

Стратегія поведінки ТОВ «Тальнівський щебзавод»на зовнішньому ринку значною 
мірою визначається внутрішніми можливостями підприємства і перспективами його 
розвитку при досягнутому рівні стратегічного менеджменту. У той же час стратегія ЗЕД 
є однією з важливих складових стратегічного плану підприємства і системи 
стратегічного управління виробничо-господарською діяльністю. 

Процес розробки й удосконалення стратегічного управління поведінкиТОВ 
«Тальнівський щебзавод»на зовнішньому ринку включаєп’ять основних етапів: 

� всебічний аналіз стану і розвитку ЗЕД; 
� аналіз очікуваних змін у кон’юнктурі зовнішнього ринку; 
� аналіз можливостей на зовнішньому ринку з урахуванням прогностичних змін 

у його кон’юнктурі;  
� аналіз внутрішньої і зовнішньої бюджетно-податкової політики і впливи змін у 

ній на умови діяльності організації; 
� аналіз тенденцій розвитку світової економіки, стан і тенденції розвитку 

світового ринку, включаючи ринок кредиту, зовнішньоторговельної політики різних 
країн, оцінка впливу змін у ній на умови функціонування організації. 

Перевагами використання стратегічного управління ЗЕД для підприємства є 
наступні: мінімізація ризиків негативних впливів невизначеного міжнародного 
середовища; підготовка до непередбачуваних змін у відповідності до умов зовнішнього 
оточення; стимулювання менеджерів до реального запровадження прийнятих 
управлінських рішень у довгостроковій перспективі; підвищення координованості дій; 
створення передумов підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів; раціоналізація 
використання ресурсного потенціалу; формалізація повноважень та відповідальності 
працівників [2]. 

Проведені дослідження засвідчили, що ТОВ «Тальнівський щебзавод» потребує 
удосконалення стратегії управління ЗЕД, яка має за мету більш ефективне використання 
виробничо-ресурсного й експортного потенціалу з метою підвищення прибутковості 
ведення бізнесу та посилення конкурентоздатності підприємства на внутрішньому і 
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зовнішньому ринку. 
Для закріплення конкурентних позицій та подальшого успішного просування на 

зовнішній ринок ТОВ «Тальнівський щебзавод» доцільно використовувати наступні 
стратегії. Стратегія зміни реклами або стимулювання збуту. Її тактичними прийомами є 
проведення нової рекламної кампанії або інтенсифікація реклами товару на окремих 
ринках; розробка системи матеріального стимулювання дистриб'юторів та ін. Стратегія 
зміни організації персонального продажу. Серед тактичних прийомів реорганізація 
торгових представництв в окремих регіонах; впровадження системи преміювання 
торгових представників відповідно до досягнутих показників; набір додаткових торгових 
працівників. Стратегія розширення охоплення виставковою діяльністю. Досягти цього 
можна за рахунок розширення експозиції на основних галузевих виставках; заохочення 
закордонних дистриб'юторів до участі у виставках і забезпечення їм необхідної 
підтримки. 

Реалізувавши вищезазначені стратегії підприємство зможе оптимізувати основні 
параметри виробництва і збуту продукції, а це, в свою чергу, позитивно вплине на 
ефективність роботи. Крім того, удосконалення стратегічного менеджменту дозволить 
активізувати процеси реорганізації, децентралізації, відповідальності за стратегічне 
управління і перерозподіл функціональних обов’язків у системі управління 
підприємством і його діями на ринку. 

Стратегічне управління розвитком ЗЕД підприємства спрямоване на формування 
конкурентних переваг й утвердження ефективної стратегічної позиції, що забезпечить 
майбутню життєздатність підприємства в мінливих умовах ринку. Вибір стратегії в 
менеджменті пов'язаний зі станом ключових факторів, серед яких сильні сторони 
підприємства, мета, місія, інтереси керівництва, кваліфікація працівників. Загалом 
динамічний процес стратегічного управління є «парасолькою», під якою підприємство 
може впевнено рухатись до поставленої мети, незважаючи на несприятливі впливи 
навколишнього середовища. Отже, стратегічне планування та удосконалення стратегії 
управління підприємством є основою ефективного менеджменту ЗЕД. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
Є.С. ЧОРНІЙ, студ. IV курсу  
Науковий керівник: к.психол.н., доцент ОСАДЧА Л.А. 
 
В наш час питання корпоративної культури стає дедалі популярнішим для вивчення 

не тільки ученими-науковцями, але й керівниками підприємств, адже найважливішим 
джерелом конкурентних переваг організацій стають не стільки фінансові й матеріально-
технічні фактори, скільки розвиненість і особливості їхньої корпоративної культури. 
Актуальність корпоративної культури значно зросла, коли остаточно стало зрозумілим, 
що успіх підприємства – це не тільки якість всіх її послуг, але й персонал який працює у 
ній. 

Серед зарубіжних вчених, які присвятили свої наукові праці дослідженню 
корпоративної культури, можна назвати М. Армстронга, П. Вейла, Р. Кyінна, М. Коула 
та інших. В Росії та в Україні питаннями корпоративної культури займались О.С. 
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Виханський, М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, І.Грошева, та інші відомі вчені. 
Варто відзначити, що корпоративна культура виникла у 70-і роки ХХ ст. на 

підприємствах Заходу та Близького Сходу, де був запущений механізм закономірного 
відбору і цілеспрямованого формування «кодексів поведінки», орієнтованих на 
економічний успіх. Корпоративна культура як напрям дослідження перетинається з 
такими науками, як менеджмент, соціологія, культурологія і психологія. З одного боку, 
це призводить до певних труднощів під час дослідження, а з іншого – дає змогу 
найповніше використовувати корпоративну культуру як інструмент ефективного 
управління підприємством, який дає змогу значно підвищити продуктивність праці, 
звести до мінімуму плинність кадрів в умовах, коли конкуренція загострюється, і 
доводиться боротися за кожну копійку прибутку. Корпоративна культура є надзвичайно 
важливим фактором в процесі подолання кризових явищ на підприємстві: підтримка 
командного духу, єдності колективу та відданості спільній справі відіграють одну з 
ключових ролей у скрутні періоди роботи. 

Встановлено, що науковці виділяють три рівні корпоративної культури. Верхній, 
поверхневий рівень корпоративної культури складають видимі об'єкти, артефакти 
культури: манера одягатися, правила поведінки, фізичні символи, організаційні 
церемонії, розташування офісів. Усе це можна побачити, почути або зрозуміти, 
спостерігаючи за поведінкою працівників підприємства. Другий рівень корпоративної 
культури складають виражені в словах і справах працівників підприємства загальні 
цінності і переконання, що свідомо поділяються і культивуються членами підприємства, 
які проявляються в їхніх розповідях, мові, використовуваних символах. Але деякі 
цінності закладені у корпоративній культурі настільки глибоко, що робітники просто їх 
не помічають, тобто третій рівень корпоративної культури. Саме вони керують 
поведінкою і рішеннями людей на підсвідомому рівні.  

Відмітимо, що корпоративна культура застосовує певну систему важелів, які можна 
розділити на чотири групи: організаційні, економічні, соціально-психологічні та 
комунікаційні. Відповідно кожен з них впливає тією чи іншою мірою на ефективне 
використання корпоративної культури. 

Також, на нашу думку, необхідно враховувати ряд важливих функцій, які виконує 
корпоративна культура. 

1. Функція формування корпоративних цінностей. Вона спрямована на створення і 
підтримання у працівників підприємства почуття причетності до спільної справи. 
Найголовнішим є цінності, на основі яких виробляються норми і форми поведінки на 
підприємстві. Саме цінності, що декларують засновники і найавторитетніші працівники 
підприємства і розділяють інші його працівники, часто стають тією ключовою ланкою, 
від якої залежить згуртованість співробітників, формування єдності поглядів і дій, а, 
отже, забезпечення досягнення цілей підприємства. 

2. Формування позитивного іміджу підприємства, що є однією з головних функцій 
корпоративної культури. Імідж підприємства – це своєрідна «медаль», одна сторона якої 
є внутрішнім виглядом підприємства, укоріненим в свідомості працівників підприємства, 
а друга – її зовнішній вигляд, призначений для партнерів, конкурентів, фінансово-
кредитних організацій, податкової служби і ін. 

3. Створення єдиного культурного простору. Корпоративна культура визначає 
певну систему координат, яка пояснює, чому підприємство функціонує саме таким, а не 
іншим чином. Корпоративна культура дозволяє значною мірою згладити проблему 
узгодження індивідуальних цілей із загальною метою підприємства, формуючи 
загальний культурний простір, що включає цінності, норми і поведінкові моделі, що 
розділяються всіма працівниками. Саме наявність спільного культурного простору 
забезпечує, за відсутністю прямих вказівок, прямих інструкцій або певної 
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невизначеності, виконання працівниками своїх обов'язків, визначає спосіб дії та 
взаємодії людей і в значній мірі впливає на хід виконання роботи. 

Персонал, як і сама людина найбільше впливає на ефективність роботи 
підприємства. Отже, доцільним є виділення ряду особистих характеристик, якими 
повинен володіти кожен успішний підприємець (організаційно-господарське 
новаторство, пошук нових можливостей, орієнтація на ефективність та якість, майнова 
відповідальність, здатність до «жертв» в інтересах справи, систематичне планування, 
постійне самооновлення, готовність до ризику, ініціативність, цілеспрямованість, висока 
інформованість, постійне спостереження, здатність переконувати та ін.). Важливим є 
також розуміння того, що підприємство, аби бути прибутковим, також матиме справу із 
міжнародними компаніями. А тому слід враховувати особливості національних 
корпоративних культур різних країн. По-перше, важливо принципово відрізняти східну і 
західну культури прийняття рішень. По-друге, важливо розрізняти вплив конкретних 
національних культур на прийняття рішень. 

Відмітимо, що у східній культурі наголошується на правильному формулюванні 
проблеми. Головна увага при цьому приділяється процесу усвідомлення суті проблеми і 
доцільності її розв'язання на основі консенсусу (абсолютної згоди). Наприклад, процес 
групового прийняття рішень в Японії має чимало особливостей, які полягають у 
тривалому попередньому накопиченню виконавчими керівниками значного обсягу 
інформації і суджень підлеглих до моменту прийняття рішення. 

Західна культура прийняття рішень базується на обґрунтуванні кращих варіантів 
дій та якнайшвидшій їх реалізації. Акцент при цьому робиться на індивідуальному 
прийнятті рішення та конкретній відповідальності за його виконання. 

Враховуючи досвід високорозвинених країн світу, для формування корпоративної 
культури вітчизняних підприємств, яка б підтримувала стратегію організаційного 
розвитку, пропонуємо керівництву зробити ряд кроків, що виділяються у такі основні 
етапи: 

1) опрацювання місії організації, визначення стратегії, основних цілей і цінностей 
(пріоритетів, принципів, підходів, норм і бажаних зразків поведінки); 

2) вивчення існуючої корпоративної культури; визначення ступеня відповідності 
існуючої корпоративної культури стратегії розвитку організації, виробленої 
керівництвом; виявлення позитивних і негативних цінностей; 

3) розробка організаційних заходів, спрямованих на формування, розвиток або 
закріплення бажаних цінностей і зразків поведінки; 

4) цілеспрямований вплив на корпоративну культуру з метою подолати негативні 
цінності і розвиток настанов, що сприяють реалізації розробленої стратегії; 

5) оцінювання успішності впливів на корпоративну культуру і внесення необхідних 
коректив. 

Дотримання цих кроків та цілеспрямована робота колективу – все це сприятиме 
ефективному розвитку підприємства. Також не слід забувати, що варто все ретельно 
обмірковувати, щоб у майбутньому не втрачати своїх головних конкурентних переваг. 

Отже, розвиток корпоративної культури та її втілення в життя підприємства може 
забезпечити не тільки правильне прийняття рішень, але й зниження і зведення до 
мінімуму соціальних та економічних втрат. Основи формування корпоративної культури 
повинні закладатися вже на перших стадіях освіти майбутніх спеціалістів-управлінців і 
керівників.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В.В. ЧОРНИЙ, студ. V курсу  
Науковий керівник: к.е.н., доцент АЛЬОШКІНА Л.П. 
 
Управління персоналом передбачає широке використання результатів оцінки 

персоналу, адже кожна організація прагне зберегти кращі кадри, створити їм умови для 
професійно-кваліфікаційного зростання і одночасно звільнитись від малокваліфікованих 
та безперспективних працівників. 

Оцінка персоналу – досить складна як в методичному, так і в організаційному плані 
робота. 

Інструментарійсистеми оцінки персоналу сформувався під впливом потреб 
вирішення практичних завдань виробничо-управлінської діяльності на основі певних 
методів. 

В зарубіжних організаціях функції з проведення оцінки кадрів розподіляються між 
лінійними керівниками та кадровими службами. Кадрові служби, виходячи із 
корпоративної політики, розробляють процедури їх практичного використання. 
Фактична й оціночна інформація, що збирається на багатьох фірмах за найширшою 
програмою, являє собою реальну базу кадрового планування, розрахунку потреб у 
допоміжному персоналі, прогнозування програм внутрішньофірмового навчання, 
організації конкурсного заміщення вакантних посад і, безумовно, оплати праці 
співробітників. 

Вирішальна роль в оцінці персоналу належить безпосередньо начальнику, який 
добре знає своїх підлеглих, несе повну відповідальність за результати їх діяльності, 
застосування заходів заохочень та покарань, за їх навчання та розвиток. 

Безпосередній керівник особисто заповнює оціночну форму. Такий порядок є 
практично у всіх фірмах. Деякі фірми користуються послугами представників кадрової 
служби. У більшості компаній оцінка й атестація проводяться щорічно, особливо коли 
застосовуються спрощені процедури оцінки. Багато компаній вимагають від своїх 
керівників обов'язкового поточного контролю за діяльністю підлеглих, проведення 
формальних співбесід і обговорення результатів праці в проміжках між щорічними 
формальними оцінками. Особливо ретельно здійснюється контроль за новими, 
прийнятими на роботу, і за тими, які одержали нове призначення. Наприклад, у компанії 
«Макдональдс» керівники і спеціалісти в обов'язковому порядку повинні проходити 
атестацію при кожній зміні на посаді, а також через шість місяців з часу найму, 
переміщення на іншу посаду. Неформальна оцінка для нових найманих працівників 
проводиться через три місяці, для переведених з іншої посади – через тридцять днів, а 
формальна – через півроку роботи. Компанія, наймаючи спеціаліста на роботу або 
переводячи на нову посаду, розраховує швидко отримати віддачу. Жорсткий контроль, 
оцінка сильних і слабких сторін діяльності працівника дозволяє надати йому відповідну 
допомогу, швидко виправити недоліки. 

Основною рисою американського підходу до управління персоналом є знання 
безпосередніми начальниками не тільки своїх підлеглих, але й працівників нижчого 
рівня управління свого підрозділу. Тут велику увагу приділяють оцінці й підбору 
лінійних керівників. Наприклад, в «Дженерал Моторс» на обговорення кандидатури 
головного інженера заводу витрачається по 3-4 години на найбільш важливих 
корпоративних нарадах, де визначається виробнича політика фірми. В даний час ця 
практика стає як офіційна політика, а формальні процедури оцінки дозволяють 
керівництву спостерігати за великою кількістю підлеглих. 



 333 

Важливим питанням організації оцінки є підбір складу комісії, яка може дати 
об'єктивну ділову оцінку кандидата. З цією метою до оцінки спеціаліста залучають 
колег, підлеглих і його самого. Важливе місце у стосунках між керівником і підлеглим 
має співбесіда. Працівник, одержавши на руки екземпляр оціночної форми, повинен 
обговорити сильні і слабкі сторони своєї діяльності. 

Метою обговорення є посилення мотиваційного впливу на підлеглого, який 
опирається не тільки на винагороду, але й на покарання, аж до звільнення. В результаті 
обговорення розробляється конкретна програма дій працівника з метою покрашення 
результатів праці, або узгоджуються напрямки ліквідації недоліків і розвиток ділових 
якостей. 

При розробці «програми дій» зарубіжні організації, як правило, залучають самих 
працівників з метою підвищення відповідальності виконавців і покращення порозуміння 
між керівниками та підлеглими. В деяких організаціях від працівників вимагають 
розробки програми своїх дій протягом місяця від дня обговорення результатів оцінки. 

В інших випадках програми дії, що розробляються за результатами оцінок, 
включають не тільки перелік конкретних заходів, а й терміни їх виконання. Значна увага 
приділяється методичній стороні процедури оцінки, особливо проведення співбесіди. 
Вміння проводити обговорення підсумків оцінки з підлеглими є головним фактором, від 
якого залежить ефективність програми оцінки трудової діяльності. Більшість корпорацій 
проводить спеціальне навчання керівників всіх рівнів з проблем оцінки діяльності 
підлеглих. 

Однією із цілей оцінки діяльності персоналу в західноєвропейських фірмах є 
визначення контингенту працівників, за рахунок якого можна проводити скорочення. 
Корпораціям перш за все необхідно звільнитись від працівників, що не відповідають 
вимогам робочого місця. 

Оцінка кадрів на підприємствах Японії характеризується декількома 
особливостями, пов'язаними з філософією виробництва, яка ґрунтується на пріоритетах 
персоналу, як може проявити і закріпити свої здібності кожен працівник. У зв'язку з цим 
одним із обов'язкових факторів оцінки персоналу є необхідність повної оцінки 
результатів його праці, здібностей, характеру, здатності до певного виду діяльності. 
Справедлива оцінка за цими параметрами служить основою для вирішення питань 
управління кар'єрою персоналу, що в свою чергу має важливе значення для мотивації 
працівників. Другою особливістю є досить жорсткий зв'язок результатів оцінки 
працівників з оплатою і преміюванням. Виплата премій обумовлюється оцінкою 
здібностей і результатом праці. 

Третьою особливістю оцінки кадрів на японських підприємствах є її регулярність, 
обов'язковість для всіх, що створює нормальний психологічний клімат у колективі. 
Документальною основою оцінки є оціночні листи або картки оцінки кадрів. 

Набір факторів (якостей) працівників є досить різноманітний для кожної фірми, але 
практично у всіх системах атестації оцінюються у працівників результати праці; 
здібності; характер; адаптація. 

Із методів оцінки найбільш поширеними в Японії є: 
- метод оцінки порівнянням; 
- метод оцінки шкалою; 
- детальним описом особистостей; 
- оцінки нормативом роботи; 
- комплексний метод оцінки; 
- метод самооцінки. 
Оцінка персоналу здійснюється в рамках спеціально розроблених імітаційних і 

розвиваючих ділових ігор. До оцінки залучаються як самі учасники ділових ігор, так і 
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експерти-спостерігачі. Атестаційні ділові ігри проводяться, як правило, на результат, що 
дозволяє оцінити готовність персоналу до рішення поточних і майбутніх завдань, а 
також індивідуальний внесок кожного учасника гри. Цей метод оцінки може 
використовуватися для визначення ефективності командної роботи персоналу.  

Важливим завданням оцінки є забезпечення зворотного зв'язку: працівник має 
знати, як оцінюються результати його діяльності, бажання якісного виконання його 
роботи з боку керівництва. Оцінка повинна розглядатись відкрито, повинні 
обговорюватися досягнення працівника та вибиратися шляхи покращення його 
діяльності. Працівники мають знати, які помилки були з їхньої вини, а які залежать від 
внутрішніх умов підприємства. Це дозволяє скорегувати як поведінку працівників, так і 
умови їх роботи. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА В ТОВ «ЗОРЯ» УЛЬЯНОВСЬКОГО РАЙОНУ, 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
О.С. ШВЕЦЬ, студ. ІV курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент КАРИЧКОВСЬКИЙ В.Д. 
 
Рослинництво є однією з важливих аграрних галузей народногосподарського 

комплексу. За сучасних умов рослинницька продукція є основним джерелом грошових 
надходжень в господарствах. 

Метою дослідження є аналіз існуючого стану управління виробництвом продукції 
рослинництва на сільськогосподарському підприємстві та визначення напрямів його 
вдосконалення. 

Об’єктом дослідження є ТОВ «Зоря» яке розташоване в селі Лозувата, 
Ульяновського району, Кіровоградської області.  

Господарська діяльність ТОВ «Зоря» ведеться на орендованій землі. Площа 
підприємства в динаміці останніх років має тенденцію до скорочення, так в 2011 р. вона 
становила - 4933 га. а у 2013 р. – 4512 га., тобто на 421 га. менше (табл. 1). 

Таблиця 1 
Площа земельних угідь та трудові ресурси ТОВ "Зоря" 

  2011р. 2012р. 2013р. 
Площа с-г угідь, га 4933 4436 4512 
у тому числі рілля 4824 4436 4407 
Кількість працівників 189 139 107 
у тому числі в рослинництві 126 79 55 
в тваринництві 58 60 52 

 
Причиною є відмова орендодавців продовжувати термін дії договору оренди 

землі. Однак зменшення площі ріллі ніяким чином не вплинуло на урожайність с.-г. 
культур. Середньорічна чисельність працівників на 2013 рік становить 107 осіб, у тому 
числі в галузі рослинництва 55 осіб. 

Найбільш поширеними культурами на підприємстві впродовж трьох років були: 
пшениця озима, жито, ячмінь ярий та ячмінь озимий, кукурудза, соняшник, горох, ріпак 
озимий та кормові коренеплоди та кормові баштанні. 

Загальні результативні показники діяльності підприємства протягом 
досліджуваного періоду мають хвилеподібну динаміку. Важливим показником, що 
характеризує ефективність вирощування сільськогосподарських культур, є урожайність. 
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Так в динаміці років зменшилась урожайність таких культур як: кукурудза на зерно на 
46,1 ц/га в 2013 р. порівняно з 2011 р, горох на 6,5 ц/га, та кормові коренеплоди і кормові 
баштанні на 162,5 ц/га, а урожайність таких культур як ячмінь ярий збільшилась на 10,6 
ц/га, просо на 15,1 ц/га та соняшник на 8,8ц/га. 

Також слід зазначити, що за останній рік господарство почало вирощувати 
цукровий буряк, урожайність якого становить 338,1 ц/га, що дає можливість розвивати 
підприємству нові тенденції. 

Поряд з цим собівартість 1 ц. с.-г. культур в динаміці деяких культур має 
зростаючий характер, так, собівартість 1 ц озимої пшениці збільшилась на 30 грн. ярого 
ячменю на 29,1 грн., що є негативним фактором, так як це означає що збільшились 
витрати на виробництво 1 ц. продукції. 

Щодо такого показника, як ціна реалізації, то вона має зростаючий характер (табл. 
2). Це стосується таких культур як: пшениця озима - зросла на 69,29 грн./ц, кукурудза на 
зерно на 38,91 грн./ц, ячмінь на 55,6 грн./ц, соняшник на 127,7 грн./ц та ріпак озимий на 
124,7 грн./ц. 

Що стосується рівня рентабельності галузі рослинництва, то він у 2013 році 
порівняно з 2011 роком зменшився на 20,6 пунктів що зумовлено зростанням 
собівартості продукції рослинництва у господарстві та меншими темпами росту ціни 
реалізації. 

Таблиця 2 
Реалізація продукції рослинництва в ТОВ "Зоря" 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Показники ціна 
реалізації, 
грн./ц 

рентабельн
ість, % 

ціна 
реалізації, 
грн./ц 

рентабельн
ість, % 

ціна 
реалізації, 
грн./ц 

рентабельн
ість, % 

всього - 41,39 - 50,66 - 20,6 
пшениця 
озима 63,41 0,88 107,23 39,66 132,71 25,78 

кукурудза 
на зерно 73,77 31,24 84,43 14,44 112,68 3,02 

ячмінь 
озимий 62,77 39,58 71,92 32,53 118,14 41,53 

ячмінь ярий 62,5 5,63 71,93 22,52 118,39 10,66 
овес 54,55 20 - - - - 
соняшник 181,29 106,45 286,85 188,37 309,02 22,28 
ріпак 
озимий 225,38 80,86 - - 350 3,98 

жито 71,63 1,86 - - - - 
гречка 385 303,33 - - 409,39 97,66 
горох - - - - 188,62 19,92 
цукрові 
буряки - - - - 43,75 19,65 

 
Отже, на сьогодні для ТОВ «Зоря» потрібне застосування інтенсивних технологій 

при вирощувані сільськогосподарських культур. Також для збільшення обсягів 
виробництва необхідно забезпечити підприємство необхідними трудовими ресурсами, 
раціонально їх використовувати та збільшувати продуктивність праці. 

Необхідно покращувати структуру посівних площ, планувати сівозміну культур, 
лише правильна послідовність чергування культур дасть змогу одержати високу 
урожайність і якість продукції, а також забезпечить раціональне використання ґрунту, а 
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саме забезпечить захист від виснаження. Також, необхідно вносити оптимальну кількість 
мінеральних та органічних добрив, використовувати елітне насіння культур, 
дотримуватись вчасного виконання весняно-осінніх польових робіт. 

Лише виконання вище зазначених умов дасть змогу ТОВ «Зоря» не лише створити 
оптимальну організацію управління виробництвом продукції рослинництва, а й стати 
конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішньому продовольчих ринках, адже 
ефективна організація виробничих процесів створює сприятливі передумови до 
зростання ефективності та прибутковості виробництва. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ І СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ В СПОП „ВІДРОДЖЕННЯ” ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
О.М. ШЕВЧЕНКО, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: доцент ВАСИЛЕНКО О.П. 
 
Формою господарювання СПОП «Відродження» є приватно-орендне підприємство 

з орендними відносинами. Це самостійно господарюючий статутний суб'єкт, який 
здійснює виробничу і комерційну діяльність на базі як власного, так і орендованого 
майна і землі з метою одержання прибутку. 

Приватно-орендні підприємства, на відміну від господарських товариств і 
кооперативів, не належать до форм колективного господарювання. При цьому члени 
реорганізованого КСП, передавши свої земельні частки і майнові паї приватному 
підприємству чи фермерському господарству в оренду, не стають членами цих 
підприємств. Вони можуть бути їх працівниками на контрактній основі. 

Створення та діяльність приватних (приватно-орендних) підприємств дає змогу 
організувати ведення сільськогосподарського виробництва на засадах приватної 
власності на землю і майно, забезпечити право членів колишнього КСП на земельний та 
майновий паї, зберегти цілісність основної частини землі та майна колишнього КСП і 
забезпечити їх використання як єдиного виробничого комплексу, а також надати 
власникові приватно-орендного підприємства як організатору виробництва статусу 
ефективного власника. 

Управління СПОП «Відродження» здійснюється його засновником. Останній для 
забезпечення діяльності залучає громадян до праці на основі трудового договору. 
Підприємство надає своїм працівникам соціальні та інші пільги і гарантії, вносить в 
бюджет соціальні платежі за працюючих у нього громадян і гарантує їм умови праці і 
відпочинку, передбачені чинним законодавством. 

СПОП «Відродження» діє на основі статуту, що затверджений власником майна 
Ляшенко Ю.В. у 2007 році. 

Управління СПОП «Відродження» у широкому розумінні становить 
цілеспрямовану координацію суспільного процесу відтворення, який включає 
управління людьми, матеріалами, фінансами. Крім того у наш час управління 
виробництвом є досить складною і клопіткою роботою і вимагає від виконавців повної 
самовідданості у роботі. 

СПОП «Відродження» має двохступінчасту організаційну структуру. У 
підприємстві є такі служби як бухгалтерська, агрономічна, інженерна, зооветеринарна. 
Основне виробництво складається з двох галузей: рослинництва і тваринництва. 
Основне виробництво в рослинництві представлене тракторно – рільничоюта овочевою 
бригадами. Тваринництво представлене молочно товарною фермою, фермою з 
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вирощування молодняку ВРХ, свинофермою.  
В СПОП «Відродження» використовується лінійно-функціональна структура 

управління, при якій лінійне підпорядкування всіх питань, пов’язаних з управлінням 
СПОП «Відродження», поєднується з функціональним управлінням. Лінійно-
функціональна система забезпечує ефективне поєднання лінійного управління з 
консультаційним обслуговуваннямз боку функціональних служб без порушення прав і 
обов’язків лінійних керівників. 

Проаналізувавши організацію служб підприємства, потрібно удосконалити 
управління фінансами, створивши відповідну службу фінансового менеджменту СПОП 
«Відродження» 

Організація служби фінансового менеджменту на підприємстві, а також роль 
кожного її підрозділу залежать від розміру підприємства та виду його діяльності. Поряд з 
цим, структура служби фінансового управління повинна об’єднувати усі служби, усіх 
співробітників, зайнятих управлінням фінансами підприємства, і тих, між ким 
розподілено функціональні обов'язки, пов'язані з виконанням головних фінансових 
завдань. 

Отже, службу фінансового менеджменту в СПОП «Відродження» треба 
організувати таким чином, щоб забезпечити не лише реалізацію основних цілей і 
завдань, поставлених перед підприємством, а й контролювати їх своєчасність та 
економічну доцільність. 

Виходячи з діючої структурної побудови служб управління СПОП «Відродження» 
найоптимальнішим є організація структури управління фінансовими ресурсами у формі 
фінансово-розрахункового центру. 

Отже, перспективна структура служб управління передбачає об’єднання 
економічної служби та бухгалтерії в єдиний відділ − фінансово-розрахунковий центр, 
який розділяється на два сектори. 

Планово-економічний сектор (оптимальна чисельність персоналу 2 чол.) виконує 
функції з фінансового і оперативного планування та контролю, організовує 
внутрішньогосподарські фінанси, проводить економічний аналіз. 

Сектор оперативно-касової та розрахункової роботи (2 чол.) здійснює 
координаційну діяльність та касові розрахунки, організовує розрахунки з 
постачальниками та покупцями, проводить претензійну роботу, займається бюджетно-
податковою сферою діяльності підприємства тощо. 

Очолює цей відділ начальник фінансово-розрахункового центру. 
На сьогодні в СПОП «Відродження» існує бригадна організаційна структура. 

Цьому сприяли ряд факторів, а саме: розмір, концентрація і спеціалізація виробництва. 
Підприємству слід перейти від існуючої організаційної структури до нової, яка б більше 
відповідала вимогам часу та підвищувала ефективність виробництва та функціонування 
СПОП «Відродження».Пропонується перейти від бригадної організаційної структури до 
цехової. При такій структурі передбачається організація цехів: рослинництва, 
механізації, тваринництва, обслуговування, фінансово-розрахункового центру. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
А.В. ШТЕЛЬМАШУК, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: к.е.н., доцент КУСТРІЧ Л.О. 
 
Капітал є одним з фундаментальних понять економічної науки, його змістовне 
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наповнення є певним відображенням історичного процесу еволюції самої науки. У 
сучасних умовах для багатьох вітчизняних підприємств типовим наслідком кризових 
явищ їх економічного розвитку є гостра нестача оборотного капіталу, який займає 
значну питому вагу в структурі активів підприємств. Тому дослідження системи 
управління оборотним капіталом як важливого чинника підвищення функціонування 
підприємств набуває особливої актуальності. 

Під політикою управління оборотним капіталом розуміють сукупність процесів 
формування, фінансування та ефективного використання оборотного капіталу. Цільовою 
настановою політики управління оборотним капіталом є визначення обсягу і структури 
поточних активів, джерел їх покриття і співвідношення між ними, достатнього для 
забезпечення довгострокової виробничої й ефективної фінансової діяльності 
підприємства. 

Суттєвий внесок у вивчення проблем управління оборотними активами 
підприємств зробили В. Ковальов, Є. Стоянова, О. Єфімова, І. Бланк, Джеймс Ван Хорн 
та інші науковці. 

Питанням аналізу і управління оборотним капіталом підприємства, які завжди 
відрізнялися великою кількістю проблем, в спеціальній науковій літературі приділено 
багато уваги. Певний внесок у вирішення окремих проблем, пов’язаних з розробкою 
методологічних, організаційних, інформаційних аспектів розвитку економічного аналізу 
у цілому, і аналізу оборотного капіталу зокрема, зробили такі вчені як М.І. Баканов, 
С.Б. Барнгольц, О.М. Бірман, П.І. Верба, П.М. Жевтяк, І.І. Каракоз, А.М. Кузьмінський, 
Н.С. Лісіциан, Б.І. Майданчик, В.Л. Перламутров, М.А. Пессель, В.І. Самборський, В.В. 
Сопко, В.І. Стражев, В.М. Суторміна, В.М. Федосов, М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, 
В.В. Шокун та інші. Однак теоретичні положення, викладені у цих роботах, і практичні 
висновки, зроблені в них на основі узагальнення фактичного матеріалу, показують, що 
ряд теоретичних питань у галузі аналізу оборотного капіталу підприємств окремих 
галузей економіки і практики управління ними в сучасних ринкових умовах ще 
недостатньо досліджені й потребують додаткового вивчення. 

Важлива роль у вирішенні вищезазначених питань належить економічному аналізу 
оборотного капіталу як одній із функцій управління ним. 

В результаті проведеного дослідження щодо формування і використання 
оборотного капіталу в ПОСП «Свобода» Кривоозерського району Миколаївської області 
встановлено, що частка оборотних активів від загальної вартості майна підприємства 
станом на кінець 2013 р. складала 25,7 %. Порівняно з 2011 р. вона збільшилась на 4,7 
в.п., разом з тим вартість необоротних активів зменшилась відповідно на 4,7 в.п. 

Станом на кінець 2013 р. підприємство володіло оборотними активами вартістю 
1994,3 тис. грн. Порівняно з 2011 р. дана сума зросла на 929,3 тис. грн., або у 1,87 рази , а 
відносно 2012 р. – на 944,5 тис. грн., або у 1,89 рази. 

Найбільшу питому вагу в структурі оборотних активів підприємства займали 
низьколіквідні активи – 93,6 %; найменшу – високоліквідні активи – 2 %. Частка ж 
середньоліквідних оборотних активів за 2011-2013 рр. збільшилась на 4,4%. Слід 
відмітити, що протягом аналізованого періоду відбулися зміни в бік незначного 
зниження ліквідності оборотних активів підприємства і структуру оборотних активів з 
фінансової точки зору не можна позитивно оцінити. 

Причини зміни фінансових ресурсів, авансованих в оборотні активи, можливо 
встановити також при вивченні змін, які відбуваються в складі джерел їх 
покриття.Основним джерелом фінансування оборотних активів суб'єкта дослідження був 
власний капітал. Варто зазначити, що його частка у формуванні оборотних активів за 
досліджуваний період зросла і у 2013 р. становила 72,8%. Однак формувати оборотні 
активи лише за рахунок власних джерел економічно недоцільно, оскільки це знижує 
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можливості підприємства щодо фінансування власних витрат і збільшує ризик 
виникнення його фінансової нестабільності. У такому разі підприємство вимушене 
звертатися до залучення коштів, фінансових ресурсів у вигляді короткострокових 
кредитів та позик, кредиторської заборгованості. 

Варто зазначити, що на фінансовий стан підприємства впливає як нестача, так і 
надлишок чистого оборотного капіталу. Так, в ПОСП «Свобода» залучення коштів в 
2011 р. відбувалося за рахунок довгострокових зобов’язань (37,5%) і короткострокових 
кредитів банків (18,8%), в 2012 р. в основному за рахунок інших поточних зобов’язань 
(11,1%), а в 2013 р. за рахунок короткострокових кредитів банків (на кінець 2013 р. ця 
сума становила 300 тис. грн.), інших поточних зобов’язань (на кінець 2013 р. сума цієї 
заборгованості склала 126,5 тис. грн.), розрахунків з постачальниками за відвантажену 
продукцію, надані послуги, строк сплати якої ще не настав (на кінець 2013 р. ця сума 
становила 112,5 тис. грн.). Причому вільних грошових коштів, які б забезпечували ці 
платежі підприємство в достатньому розмірі не мало.Так, станом на кінець 2013 р. на 
поточних рахунках підприємства в банку знаходилось 40,1 тис. грн. готівки. Отже, 
майбутні платежі за зобов’язаннями не забезпечені грошовою наявністю. Ця 
недостатність не може бути покрита і за рахунок коштів, які знаходяться у розрахунках 
(на кінець звітного періоду їх сума становила 88 тис. грн.). 

Ефективне використання оборотних активів відіграє великуроль у забезпеченні 
нормалізації роботи підприємства, підвищенні рівня рентабельності господарювання та 
залежить від дії множини факторів. 

Оцінка ефективності використання оборотних коштів здійснюється через 
показники його оборотності. Оскільки критерієм оцінки ефективності використання 
оборотних активів є фактор часу, то використовуються показники, які відображають: 

- по-перше, тривалість обороту в днях або загальний час обороту; 
- по-друге, швидкість обороту. 
За результатами проведених розрахунків показників оцінки ефективності 

оборотних активів ПОСП «Свобода» встановлено, що тривалість обороту оборотних 
активів за 2013 р. склала 8,1 днів і в порівнянні з 2011 р. прискорилась на 56,8 днів, а 
порівняно з 2012 р. уповільнилась на 2,6 днів. В основному на прискорення оборотності 
оборотних активів вплинуло прискорення оборотності запасів, яке в порівнянні з 2011 р. 
становило 52,7 днів. Основним фактором впливу на уповільнення оборотних активів в 
2013 р. порівняно з 2012 р. на 2,3 днів визначено уповільнення оборотності запасів. 
Оборотність грошових коштів у 2012 р. також прискорилась порівняно з 2011 р. на 0,7 
днів, а відносно 2012 р. вона не змінилась. Оборотність коштів у розрахунках 
прискорилась порівняно з 2011 р. на 3,4 днів і уповільнилась порівняно з 2012 р. 0,3 днів. 
Уповільнення оборотності оборотних активів в 2013 р. порівняно з 2012 р. свідчить про 
деяке погіршення ефективності їх використання на підприємстві, так як кошти, які 
вкладено в мобільні активи знову приймуть грошову форму на 2,6 днів пізніше 
впорівнянні з 2012 р. Це призвело до умовного залучення коштів в господарський оборот 
у 2013 р. в розмірі 49 тис. грн. 

Причиною покращення ефективності використання мобільних активів 
ПОСП «Свобода» порівняно з 2011 р. стало зростання розміру середніх залишків 
поточних активів, яке обумовило прискорення оборотності оборотних активів на 53,8 
днів. Збільшення виручки від реалізації спричинило незначне прискорення оборотності 
оборотних активів як в цілому по підприємству, так і в розрізі окремих видів оборотних 
активів. Уповільнення оборотності оборотних активів порівняно з 2012 р. пояснюється 
зменшенням розміру виручки від реалізації (вплив фактору становить +50,5 днів). 
Зростання середніх залишків поточних активів призвело до прискорення їх оборотності 
на 47,9 днів. 
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Враховуючи результати дослідження підприємству для підвищення ефективності 
використання мобільних активів варто використовувати внутрішні резерви, на які воно 
може суттєво впливати, а саме: нормування матеріальних оборотних активів; 
використання тривалих господарських зв’язків; удосконалення системи розрахунків; 
раціональна організація продажу; систематичний контроль за оборотністю коштів у 
розрахунках тощо. 

Отже, оборотний капітал, як частина капіталу, відіграє значну роль в процесі 
ефективного здійснення господарської діяльності, оскільки саме він забезпечує 
безперервність процесу кругообігу на підприємстві. Від раціональності його розміщення 
та ефективності використання залежать процес матеріального виробництва, фінансові 
результати та фінансова стійкість підприємства.Основною метою при розробці політики 
управління оборотним капіталом є досягнення компромісу між ліквідністю, 
прибутковістю і оборотністю. 

 
 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ТОВ „НАДІЯ” ГОЛОВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Н.В. ШУЛЬГА, студ. V курсу факультету менеджменту 
Науковий керівник: доцент ВАСИЛЕНКО О.П. 
 
Для успішного функціонування в умовах ринку підприємство повинно передбачати 

розробку власної стратегії розвитку, мати оптимальне співвідношення між витратами і 
результатами виробництва, знаходити нові форми застосування капіталу, більш 
ефективні шляхи постачання продукції споживачам, поліпшувати її якість у 
відповідності з вимогами ринку, проводити зважену товарну політику, застосовувати 
більш досконалі методи управління тощо. 

Отже, основою стабільного положення підприємства, засобом його життєдіяльності 
в ринковій системі господарювання є економічна стійкість і конкурентоспроможність. 

Виявлення кількісних і якісних змін у господарсько-економічному стані 
підприємства, моделювання економічного росту, розробка планів розвитку підприємства 
на перспективу, корегування стратегії і тактики економічного розвитку створює певний 
рівень ділової активності підприємства. 

Конкурентоспроможність підприємства проявляється, перш за все, через його 
стійкість і поєднує в собі, за нашими узагальненнями, управлінсько-ділову, виробничу, 
цінову і фінансову її форми та стратегію розвитку підприємства. 

Рівень конкурентоспроможності продукції ТОВ „Надія” знаходиться в прямій 
залежності від всіх елементів процесу виробництва, ефективного використання всіх 
наявних ресурсів, стратегії діяльності підприємства і від інших факторів, а також і від 
природних умов. 

Фактори конкурентоспроможності товарів ТОВ „Надія” на мікрорівні представлені 
двома групами: цінові й нецінові. В групу цінових факторів входять витрати споживача 
на придбання сільськогосподарської продукції. Нецінові фактори – нормативні, технічні, 
організаційні та економічні. Потрібно відмітити, що нецінові фактори є достатньо 
важкими в оцінці та порівнянні. В ТОВ „Надія” основним видом продукції є зерно. 

Аналіз нецінових факторів конкурентоспроможності в досліджуваному 
підприємстві показує на те, що найвищими є організаційні показники 
конкурентоспроможності зерна, які також перевищують рівень, що склався в середньому 
в порівнянні з підприємствами району. Порівняно високий рівень саме організаційного 
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фактору можна пояснити, перш за все, прийнятними умови платежу за продукцію, а 
також терміни й умови постачання.Потрібно зауважити, що зернова продукція ТОВ 
„Надія” має конкурентоспроможність вищу, майже всіх показників. ніж в середньому з 
господарствами району. Виключенням є комерційний фактор, за яким 
конкурентоспроможність зерна ТОВ „Надія”в середньому за останні роки є на 0,2 
пункти нижчою. 

Рівень конкурентоспроможності за всіма видами продукції в ТОВ „Надія”по роках 
коливається, і показує, що конкурентні переваги порівняно з середньорайонним рівнем 
мають лише два види продукції: зерно (на 0,4 пункти) та цукрові буряки (на 0,2 пункти). 
Конкурентоспроможність інших видів продукції поступається рівню, який склався в 
середньому по району. Особливо низьку конкурентоспроможність має продукція 
тваринництва (м’ясо свиней на 1,4 пункти нижче, м’ясо ВРХ – на 1 пункт). 

Відмітимо, що недостатня кількість обігових коштів, високі ціни на ресурси 
змушують знижувати необхідні витрати, відмовитись від добрив, засобів захисту, 
спрощувати технології. Це знижує урожайність культур та продуктивність тварин. А 
монопольно високі ціни на ресурси призводять до зниження прибутковості, роблять 
продукцію менш конкурентоспроможною. 

Якість як фактор конкурентоспроможності аграрної продукції гарантує 
довготривалі переваги товаровиробнику в конкурентній боротьбі і є основним критерієм 
для споживача. 

Оскільки провідним видом продукції вТОВ „Надія” є зерно, то нам необхідно 
більш детально проаналізувати якість цього продукту. Для цього ми використаємо цілий 
ряд параметрів оцінки: класифікаційні, конструктивні, нормативні, ергономічні, 
естетичні. 

Практично всі параметри якості зерна, яке виробляєТОВ „Надія” в середньому за 
досліджуваний період перевищують середньорайонний рівень (виключенням є 
ергономічні параметри, за якими зерно досліджуваного підприємства поступається на 0,2 
пункти). За класифікаційними та конструктивними параметрами якості зерно товариства 
перевищує середньорайонний рівень на 0,4 пункти за кожним параметром. 

В сьогоднішніх умовах важливе значення для підтримання 
конкурентоспроможності ТОВ „Надія” має ведення ефективної товарної політики, 
одним з напрямків якої є впровадження нових видів товарів та вдосконалення існуючих, 
а також пошук нових ринків збуту та зниження витрат на виробництво одиниці тієї чи 
іншої продукції. 

Таким чином, в ТОВ „Надія”зроблена певна робота з удосконалення товарної 
політики. Зокрема в підприємстві започатковано розвиток бджільництва, також 
розвиваються переробні промисли (закуплено нову крупорушку та олійню); проводиться 
відповідна робота з удосконалення продукції підприємства, переважно за рахунок посіву 
нових високоврожайних сортів і гібридів та дотриманням технологій виробництва. 
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Відновлення та розвиток тваринництва - це не тільки самоціль аграрного сектору, а 

й потреба сьогодення, оскільки для збалансованого харчування та підвищення 
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працездатності населення продовольчі продукти повинні бути високої якості й у 
широкому асортименті. 

А це в свою чергу вимагає комплексного відродження тваринницької галузі, для 
якої необхідні великі кошти для будівництва тваринницьких приміщень, оновлення 
матеріально-технічної бази, купівлі високопродуктивних тварин тощо [2]. 

Зниження виробництва продукції тваринництва в Україні призвело до погіршення 
якості раціону харчування населення. У сільській місцевості в останні роки, порівняно з 
раціональною нормою споживання у середньому за місяць селяни недовживали: м’ясай 
м`ясопродуктів в - 3.4 кг, що становить 50.8 % раціональної норми; молока та 
молокопродуктів - 16.0 кг, або менше на 50.5 % [1]. Для досягнення цього необхідно до 
2015 року збільшити понад у два рази виробництва продукції тваринництва, що потребує 
відродження галузі тваринництва й поповнення майже у 3 рази поголів’я великої рогатої 
худоби. В зв’язку з цим дуже важливим стає питання удосконалення системи 
управління, оскільки саме від рівня його організації залежить виживання підприємства в 
даних умовах. 

Метою статті є процес управління виробництвом продукції тваринництва та 
визначення напрямів його удосконалення в СТОВ «Агрофірма «Нива» Ульяновського 
району Кіровоградської області. 

Проблемам розвитку вивчення аспектів формування оцінки й управління 
виробництвом продукції тваринництва присвячені наукові дослідження вітчизняних 
вчених: В.А. Амбросова, Г.О. Богданова, П.С. Березівського, Й.А. Даниленка, О.В. 
Крисального, В.Я. Месель-Веселяна, В.К. Збарського, В. Пабата, І.М. Топіхи та інших. 
Однакнедостатньою є розробка методів управління виробничою програмою, затратами 
та цінами в конкретних підприємствах регіону. 

За сучасних умов господарювання політику управління виробництвом продукції 
тваринництва слід постійно удосконалювати, коригувати, зокрема за новими підходами 
необхідно будувати стратегію подальшого її розвитку. 

Як вирішуються ці поняття, розглянемо на прикладі СТОВ «Агрофірма «Нива» 
Ульяновського району Кіровоградської області. 

Площа сільськогосподарськихугідь, що використовуються підприємством, 
становить 4247 га, з них рілля - 4027 га. Воно достатньою мірою забезпечене основними 
засобами виробництва й обіговими коштами. Свою трудову діяльність на підприємстві 
здійснюють 107 працюючих з них 72 задіяні в галузі рослинництва і 35 чоловік - у галузі 
тваринництва. 

Галузі тваринництва в СТОВ «Агрофірма «Нива» відведена другорядна роль в 
СТОВ «Агрофірма «Нива», оскільки в структурі товарної продукції на неї припадає 
всього лише 18.3% (з них 11 % на молоко, 4.8 % на м'ясо ВРХ і 2.5 % на м'ясо свиней). 

Динаміку поголів’я продуктивності та валового виробництва розглянемо в 
таблиці 1. 

Як свідчать дані таблиці 1 різко знизилась продуктивність молочного скотарства з 
4718 кг у 2009 р. до 2678 кг у 2013 році. На це вплинули хвороба корів, яловість 
низькийрівень годівлі у звітному році, незбалансованість кормового раціону, 
неефективний спосіб утримання, які потрібно негайно удосконалити. 

З усіх чинників, що найсуттєвіше вплинула на продуктивність корів, найбільше 
значення має їх годівля, рівень впливу якої становить 50-60 %. 

Дослідженнями встановлено, що в 2013 році під кормові культури було відведено 
всього лише 10 % посівної площі, 4.3 % з яких - під кукурудзу на силос, 5 % під сіно 
багаторічних трав, 0.3 % під кормові буряки і 0.7 % під багаторічні трави на з/к. 

Система годівлі, її повноцінність вимагають не лише достатньої кількості кормів і 
збалансованого раціону за поживними речовинами, а й економічного 
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обґрунтуваннятипів годівлі. 
Таблиця 1 

Динаміка поголів’я, продуктивності та валового виробництва продукції 
тваринництва в СТОВ «Агрофірма «Нива» 

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
2013 р. в 

% до 
2009 р. 

Поголів’я ВРХ, гол 677 744 775 794 768 113,4 
в т.ч. корів 175 245 248 245 245 140 
молодняк ВРХ 502 499 527 549 523 104 
свині, гол 640 701 974 855 882 138 
Продуктивність тварин:       
надій молока на 1 
фуражні корову, кг 4718 4025 3810 4657 2678 57 

середньодобові 
прирости 
ВРХ 

298 369 403 397 373 125 

свиней 156 159 183 214 252 162 
Валове виробництво, ц  
молоко 

8256 9861 9448 11410 6561 79,5 

м'ясо ВРХ (ж.в.) 546 672 773 793 712 130 
м'ясо свиней (ж.в.) 364 407 674 663 812 223 
 
Аналіз витрат кормових ресурсів по СТОВ «Агрофірма «Нива» за 2009 і 2013 рр. 

показує, що їх структура має однобокий, деформований характер (табл. 2). 
Таблиця 2 

Аналіз використання кормових ресурсів в СТОВ «Агрофірма «Нива» 
2009 р. 2012 р. 2013 р. 

Види тварин витрати 
кормів, ц 
к. од. 

% 
витрати 
кормів, ц 
к. од. 

% 
витрати 
кормів, ц 
к. од. 

% 

Корови 10787 39,4 11165 38,0 8930 34,5 
ВРХ на вирощуванні 
і відгодівлі 10707 39,4 9994 34,0 9360 36,1 

свині 5010 18,5 7557 25,8 6936 26,8 
Коні 694 2,4 656 2,2 672 2,6 
Разом 27198 100 29372 100 25898 100 

 
Важливим фактором є раціональна система відтворення стада, ліквідація яловості 

корів, через яку продуктивність корів знижується на 30-35 %. Щоб поголів’я корів було 
продуктивним, потрібно щорічно основне стадо поповнювати не менше ніж на 25 
первісток з розрахунку на 100 корів. В досліджуваному підприємстві цей показник 
становить 19 %. 

Низька молочна продуктивність корів в 2013 році - 2678 кг - є наслідком також 
допущених недоліків в організації виробництва та селекційно-племінній справі. 

Суть проблеми полягає у високій частці кормів, які споживає велика рогата худоба, 
а це зобов’язує поліпшувати кормову базу в цьому напрямі. 

Розміщення у підприємстві тваринницьких галузей на принципах раціональної 
концентрації поголів’я потребує удосконалення посівних площ під кормовими 
культурами та наближення їх безпосередньо до тваринницьких комплексів. Витрати на 
перевезення мають високу питому вагу в транспортних витратах і собівартості кормів. 
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Управління виробництвом на підприємстві повинно ґрунтуватися на глибокому і 
всебічному аналізі стану виробництва його ефективності. Так в 2013 р. вартість валової 
продукції тваринництва зросла на 11,5 % порівняно з 2009 р. Із збиткової в 2009 р. галузь 
тваринництва стала прибутковою у звітному році. 

Однак розвиток тваринництва потребує зміни галузевої структури підприємства, 
зменшення обсягів виробництва товарної продукції рослинництва, визначення доцільної 
альтернативності використання ресурсів та забезпечення дохідності при раціональному 
поєднанні галузей в цілому по підприємству. Нині в СТОВ «Агрофірма «Нива» галузева 
структура підпорядкована максимальному виробництву продовольчого зерна і технічних 
культур, переважно соняшнику. Так, в 2013 р. питома вага продукції рослинництва у 
загальній сумі товарної продукції становила 88.9 % з них 40 % припадало на зерно, 42 % 
на технічні (зокрема 27 % з яких відведено соняшнику) - і лише 18,3 % структури 
належало галузі тваринництва. 

Управління виробництвом на підприємстві повинно ґрунтуватися на глибокому і 
всебічному аналізі стану виробництва його ефективності (табл.3). 

Таким чином, розвиток тваринництва потребує одночасної розробки та 
обґрунтування структури посівних площ у цілому, а відповідно - й системи сівозмін, 
визначення найбільш оптимального поєднання галузей з метою ефективного 
використання землі та створення умов достатньої окупності капіталу. 

Реалізацію проектних розрахунків розвитку галузей тваринництва на перспективу 
можна здійснити двома шляхами: реконструкцією ферм як найбільш дешевий варіант, 
або будівництвом сучасних високотехнологічних ферм. 

Отже, вважаємо, що основними напрямками удосконалення управління 
виробництвом продукції тваринництва має бути створення й впровадження на основі 
новітніх здобутків ресурсоощадних технологій виробництва екологічно чистої та 
привабливої для споживача тваринницької продукції, а також зміцнення матеріально-
технічної бази галузі. 
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Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач ЖМУДЕНКО В.О. 
 
Сучасний етап розвитку економіки України потребує системного підходу до 

управління персоналом підприємства. Побудова ефективної системи управління 
персоналом, вдалий вибір концепції, методів та стилю управління, забезпеченість 
підприємства трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень 
продуктивності праці сприяють збільшенню обсягів виробництва продукції, зниженню 
собівартості та отримання ним прибутків. Особливої актуальності набуває проблема 
розробки ефективної системи управління персоналом, яка б забезпечувала 
конкурентоспроможність та життєздатність конкретного підприємства. 
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Значний внесок у розробку питань управління персоналом в аграрній сфері зробили 
такі вчені-економісти, як Д.Богиня, О.Богуцький, С.Гудзинський, В. Дієсперов, М. 
Долішній, Б.І. Левицький, М. Лобас, П. Саблук, Н. Суліма, В. Юрчишин та інші. Разом з 
тим, у зв’язку із великими змінами в характері розвитку сільськогосподарського 
виробництва на перший план висуваються деякі аспекти удосконалення управління 
персоналом на селі. Необхідне уточнення і доповнення теоретичних розробок з питань 
підготовки і перепідготовки кадрів для села, раціонального і «повного» використання 
трудових ресурсів. Не повною мірою розроблені заходи щодо зниження плинності кадрів 
н підприємствах. 

Метою дослідження є визначення теоретичних засад сутності управління 
персоналом та шляхів його удосконалення в аграрних підприємствах. 

На сучасному етапі розвитку та використання кадрового потенціалу 
сільськогосподарського підприємства зростає роль людського фактора в підвищенні 
ефективності його роботи. Управління персоналом – це управління соціально-
економічними процесами на підприємстві. Також управління персоналом можна 
визначити як діяльність, що спрямована на досягненнянайефективнішоговикористання 
працівників для досягнення цілей підприємства та особистісних цілей. 

Аналіз системи управління персоналом у ФГ «Ладіс» свідчить про рівень 
негативних тенденцій. Кадрова політика тут направлена на зменшення витрат на робочу 
силу та загалом є пасивною, що виражається у відсутності чіткої програми дій відносно 
персоналу, прогнозу кадрових потреб та способів оцінки праці персоналу, діагностики 
кадрової ситуації тощо. 

Рівень роботи з персоналом не відповідає сучасним вимогам кардинальної 
перебудови управління економікою, втілення в життя активної соціальної і кадрової 
політики. Суттєво впливає на роботу кадрової служби рівень організаційно-правової, 
соціально-психологічної культури працівників відділу кадрів, неналежне ставлення до 
підвищення кваліфікації. Знання й уміння в області роботи з персоналом, відсутні або 
недостатні у більшості працівників, що займають у ФГ «Ладіс» керівні посади, що в 
цілому знижує ефективність управління. 

Оцінимо економічну ефективність управління персоналом у ФГ «Ладіс», 
Монастирищенського району, Черкаської області. 

Аналіз даних свідчить про економічну ефективність управління персоналом у ФГ 
«Ладіс» протягом досліджуваного періоду, на що вказує зростання продуктивності праці 
працівників в цілому по господарству у 2013 році на 408798,33 грн., а також збільшення 
чистого прибутку від реалізованої продукції на 16001,3 тис. грн., порівняно з 2011 роком. 

Основними напрямами удосконалення управління  персоналом для керівництва ФГ 
«Ладіс» має бути необхідність кадрового планування. Адже нові соціально-економічні 
умови, які склалися в аграрному секторі України передбачають використання не тільки 
прогресивних технологічних розробок, але й нової технології роботи з персоналом. 
Перш за все, керівництво повинно усвідомити, що формування, використання і розвиток 
трудового потенціалу кожного працівника має будуватись на правовій основі, а 
вирішення кадрових питань не має бути стихійним. У зв’язку з цим зростає роль 
кадрового планування та його інформаційного забезпечення. 

Також необхідно збільшити витрати на навчання і перепідготовку кадрів. 
Негативна тенденція зменшення обсягу інвестицій у кадровий потенціал є наслідком 
загострення дефіциту кадрів, особливо спеціалістів і кваліфікованих робітників. Отож 
однією з ключових проблем ФГ «Ладіс» є відтік кваліфікованих кадрів, внаслідок чого 
погіршуються кількісні та якісні характеристики кадрового потенціалу, що знижує 
продуктивність управління персоналом. Причина такої ситуації є непривабливість праці, 
відсутність дієвих стимулів, малоефективний мотиваційний механізм, відсутність 
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належного соціального захисту. 
Отже, організація заходів спрямованих на оптимізацію мобільності персоналу 

усередині підприємства та удосконалення заходів спрямованих на поліпшення морально-
психологічного клімату, удосконалення мотиваційного механізму призведе до росту 
ефективності результатів праці персоналу, зростання реальної заробітної плати і 
добробуту персоналу підприємства. 
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