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Постановка проблеми. Економічна діяльність 
в системі управління підприємством, зокрема сіль-
ськогосподарським, передбачає не тільки висвітлення 
фактів господарського життя, але і вираження звітних 
показників у натуральному і вартісному вимірниках 
для подальшого прогнозування. Сільськогосподарське 
виробництво потребує чіткого розподілу витрат і вра-
хування особливостей виробництва. 

Основним завданням, яке постає перед методикою 
проведення економічного аналізу, є визначення резуль-
тативності роботи сільського господарства. 

Водночас вагомі результати діяльності значною 
мірою залежать від організаційно-економічних вну-
трішніх чинників, які потребують фахового вирі-
шення низки проблем на підприємствах. Аграрний 
сектор економіки за останні десятиріччя характе-
ризується значними диспропорціями в аграрному 

виробництві – поєднанням дрібних та крупних 
формувань, нерівномірними змінами рівнів обся-
гів виробництва в різних галузях АПК, постійним 
зростанням собівартості. Результатом цих процесів 
є збитковість основних галузей сільського господар-
ства у більшості підприємств. Підвищення економіч-
ної ефективності діяльності сільськогосподарських 
підприємств насамперед залежить від обґрунтування 
раціональних параметрів їхнього функціонування та 
розвитку, запровадження інтенсивних технологій 
агропромислового виробництва, поліпшення рівня 
використання трудового потенціалу тощо. Все це 
зумовлює необхідність застосування адекватної 
оцінки (економічної діагностики) діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств [1].

Метою статті є обґрунтування організаційних 
аспектів економічного аналізу діяльності сільськогос-
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Таблиця 1
 Ознаки дієвості результатів аналітичної роботи діяльності аграрних підприємств
Виконавці Позитивні Негативні 

Внутрішні аналітики:
– керівник
– керівники підрозділів
– бухгалтер – економіст
– фінансист
– плановик
– маркетолог

1) Бажання наростити
прибутковість діяльності
2) Бажання залучити інвестований 
капітал
3) Бажання розвитку виробничої та 
соціальної інфраструктури
4) Економічний розвиток
5) Збільшення рівня споживчих 
витрат
6) Достовірність та дієвість 
результатів дослідження

1) Недостатній рівень кваліфікації 
аналітиків 
2) Низький рівень оплати праці
3) Недієвість або відсутність 
мотиваційних факторів
4) Недостовірність або недостатність 
зовнішніх джерел інформації

Зовнішні аналітики:
– спеціалісти банківських, фінансових 
установ, страхових компаній
–партнери по бізнесу
– конкуренти
– аудитори
– акціонери, пайовики 
– представники органів влади 
– інвестори

1)Бажання вкласти капітал  
Вдосконалення партнерських 
відносин Реалізація інвестиційних 
проектів
2) Реалізація інтеграційних зв’язків
3) Вдосконалення ринкових відносин
4) Підвищення рівня ділової 
активності

1) Недостовірність інформації
2) Недостатній рівень кваліфікації 
персоналу
3) Відсутність комплексності,
системності дослідження
4) Обмеженість можливостей 
внутрішнього ринку 

Джерело: розроблено автором з використанням [4]

подарських підприємств для підвищення ефективності 
їхньої діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У різний 
час проблемою пошуку й обґрунтування шляхів підви-
щення економічної ефективності господарювання сіль-
ськогосподарських підприємств займалися такі провідні 
вчені, як В.Я. Амбросов, В.Г. Андрійчук, П.І. Гайдуць-
кий, М.В. Калінчик, І.Г. Кириленко, Ю.С. Коваленко, 
М.Г. Лобас, І.І. Лукінов, Ю.О. Лупенко, П.М. Макаренко, 
А.В. Македонський, М.Й. Малік, В.П. Мартьянов, 
В.Я. Месель-Веселяк, Т.О. Мулик, В.М. Нелеп, Б. Пас-
хавер, Ю.А. Полтавський, П.Т. Саблук, М.Ф. Солов-
йов, В.Й. Шиян, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та інші. 
Водночас труднощі вирішення проблеми підвищення 
ефективності господарювання підприємств аграрного 
сектору залишаються до кінця не вирішеними. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних ринкових 
умовах аграрний бізнес досить швидко розвивається і 
стає затребуваним серед споживачів сільськогосподар-
ської продукції. Для того щоб досягти високих резуль-
татів отримання прибутку, зберегти якість продукції й 
оптимізувати виробництво, потрібно знайти доцільне 
співвідношення між засобами і предметами праці, тру-
довими ресурсами, активами та врахувати особливості 
сільськогосподарського виробництва.

Серед основних економічних критеріїв ефектив-
ності діяльності сільськогосподарського підприємства, 
як і будь-якого господарюючого суб’єкта, є прибуток. 
Завдяки прибутку, одержаному від порівняння доходів з 
витратами, і ефективності як результату їх зіставлення 
визначають фінансовий стан підприємств і зацікавле-
ність власників у господарській діяльності та, відпо-
відно, у створенні доданої вартості для подальшого 
розвитку. Тому застосування адекватних інструментів 
оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських 
підприємств стає дедалі актуальнішим. Основним 
механізмом реалізації цієї мети сьогодні є статистичне 
вивчення показників господарської діяльності аграр-
них формувань, визначення рівня витрат і доходів та 

моделювання їх оптимального співвідношення, тобто 
досягнення умов беззбиткової діяльності [1].

Тому найважливішим аспектом є формування пра-
вильності оцінки прийняття ефективних управлін-
ських рішень, передбачення майбутніх витрат, вдоско-
налення системи виробництва та залучення передових 
технологій.

У процесі оцінки ефективності діяльності сільсько-
господарських підприємств згідно із сучасною статис-
тичною методологією вважаємо за необхідне визна-
чати такі показники, як: 

– натуральні показники обсягів виробництва і реа-
лізації сільськогосподарської продукції; 

– величина і структура витрат на виробництво 
продукції; 

– повна собівартість та чистий дохід від реалізації 
продукції; 

– рівень рентабельності (збитковості) [3].
В умовах ринкової нестабільності, високої конку-

ренції, та впливу природних ресурсів на сільськогоспо-
дарську продукцію саме аналіз є важливим елементом 
управління. Основним показником, який характерезує 
фінансовий стан підприємства, є собівартість продук-
ції як рослинництва, так і тваринництва. 

Економічний аналіз – це комплексне глибоке 
вивчення роботи підприємств, їх підрозділів та інших 
господарських формувань для об'єктивної оцінки її 
результатів і виявлення можливостей дальшого підви-
щення ефективності господарювання [4].

Економічний аналіз важливий на будь-якому етапі 
процесу управлінських рішень. Варто підкреслити, що 
інформація необхідна на всіх стадіях розроблення, реа-
лізації і виконання рішень, оскільки вона притаманна 
будь-якому етапу управлінського процесу, насамперед 
вона потрібна на стадії кінцевого регулювання [4].

Для визначення ефективної організації та методики 
економічного аналізу ефективності діяльності аграр-
них підприємств доцільно визначити ознаки дієвості 
результатів аналітичної роботи (таблиця 1).
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Як бачимо з таблиці, є низка як позитивних так і 
негативних аспектів під час проведення аналітичної 
роботи аграрного підприємства. Тому ми пропонуємо 
такі шляхи проведення аналітичної роботи для підви-
щення ефективності виробництва сільськогосподар-
ської продукції, як: 

– аналіз рівня інтенсифікації виробництва;
– аналіз технологій вирощування сільськогосподар-

ських культур і утримання тварин;
– аналіз матеріально-технічного забезпечення.
Основними напрямами забезпечення збільшення 

обсягів та підвищення ефективності виробництва 
сільськогосподарської продукції на основі прове-
дення аналізу є поліпшення її якості та підвищення 
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окупності витрат, а також удосконалення системи 
землеробства, пошук шляхів зниження енерговитрат, 
впровадження ефективних ресурсозберігаючих тех-
нологій вирощування сільськогосподарських культур 
та утримання тварин. 

Висновки. Отже, в управлінні сільськогосподарським 
виробництвом економічний аналіз є невід’ємним склад-
ником для оцінки ефективності діяльності. Зміст аналізу 
полягає в отриманні на основі даних плану, обліку, звіт-
ності аналітичної інформації щодо стану і результатів 
діяльності підприємства та його підрозділів, величини, 
характеру і причин відхилень у діяльності об’єктів, що 
допомагає у прийнятті управлінських рішень та забезпе-
чує належну роботу аграрного підприємства.


