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В сучасних умовах основними критеріями ефективного обліку є точність, доступність, складна аналітика, та оперативність. Для виконання всіх вищезгаданих завдань необхідне виконання багатьох операцій
кожного дня, що дуже важко, навіть неможливо виконати вручну такою кількістю людей яку може найняти
підприємство. Тому в наш час ефективним для організації обліку є використання комп’ютерної техніки.
На нашу думку, основними шляхами вдосконалення організації обліку розрахунків з підзвітними
особами є удосконалення аналітики по виданих і
використаних коштах використовувати розбиття рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами « на
субрахунки третього порядку: 3721 «Розрахунки з
підзвітними особами у національній валюті», 3722 «
Розрахунки з підзвітними особами за відрядженнями
в іноземній валюті», 3723 «Розрахунки за витратами
на господарські потреби» та інші субрахунки, для
того щоб чітко бачити по сальдо та оборотах по да-

них субрахунках мету використання коштів, їх форму
та інші корисні дані які необхідні підприємству відповідно до специфіки його діяльності.
Висновки. Отже, з каси підприємства, згідно діючого положення, можуть видаватись готівкові кошти для розрахункових операцій на місці придбання
товарно-матеріальних цінностей (на ринку, підприємствах роздрібної торгівлі, у населення і тлі.), а також для витрат по службових відрядженнях та інших
потреб. Порядок організації роботи з підзвітними
особами є досить громіздким та складним, відповідно була наведена оперограма поетапних розрахунків
з підзвітними особами.
В сучасних умовах використання комп’ютера
стає необхідністю, оскільки використання відповідної бухгалтерської програми дозволяє своєчасно і
швидко опрацювати величезну кількість різноманітної інформації без застосування надто великої кількості трудових ресурсів.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ
Анотація: У статті розглянуто поняття економічна ефективність, здійснено розрахунки щодо ефективності виробництва продукції рослинництва, запропоновано шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах.
Аннотация: В статье рассмотрено понятие экономическая эффективность, осуществлены расчеты
относительно эффективности производства продукции растениеводства, предложены пути ее повышения в
сельскохозяйственных предприятиях.
Summary: In the article a concept is considered economic efficiency, calculations are carried out in relation to
efficiency of production of goods of plant-grower, the ways of its increase are offered in agricultural enterprises.
Актуальність проблеми. Рослинництво відіграє
винятково важливу роль у формуванні продовольчої
безпеки України, оскільки воно забезпечує населення
продуктами харчування, тваринництво - кормами, харчову, переробну і легку промисловість - сировиною,
зовнішню торгівлю - експортними товарами. Проте на
сьогоднішній день багато рослинницьких галузей перебувають у досить важкому стані, є низько прибутковими, що й потребує опрацювання заходів з підвищення їх
ефективності у сільськогосподарських підприємствах.
В ринкових умовах економічна нестабільність
виробництва проявляється не тільки в результативній, але й у витратній складовій ефективності виробництва. Тому, важливе місце у вивченні стабільності
сільськогосподарського виробництва займає питання
економічної ефективності виробництва продукції
рослинництва.

Підвищення рівня ефективності виробництва
сільськогосподарської продукції є найважливішим
завданням, від рішення якого залежить продовольча
безпека країни. Розв’язання його повинно здійснюватися не тільки на державному, але й на регіональному
рівнях, де вирішуються питання забезпечення населення продуктами харчування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню проблем підвищення ефективності
виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах присвячені наукові
праці: В.Я. Амбросова, В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, П.П. Борщевського, П.І. Гайдуцького, А.С. Даниленка, М.Я. Дем’яненка, О.Ю. Єрмакова, І.В.
Коновалова, В.І. Криворучка, О.В. Крисального,
М.Г. Лобаса, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка,
П.О. Мосіюка, О.М. Онищенка, П.Т. Саблука, П.П.
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Руснака, М.М. Федорова, В.К. Терещенка, О.М.
Шпичака та інших.
Мета роботи. Метою дослідження є опрацювання сутності ефективності виробництва продукції рослинництва та пропозиції основних шляхів її
підвищення в сільськогосподарських підприємствах
Вознесенського району.
Викладення основного матеріалу дослідження.
Проблема підвищення ефективності агропромислового виробництва — визначальний фактор економічного і соціального розвитку суспільства. Вона
показує кінцевий корисний ефект від застосування
засобів виробництва і живої праці, а також сукупних
їх вкладень і визначається відношенням одержаних
результатів до витрат засобів виробництва і живої
праці.
Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає одержання максимальної
кількості продукції з одного гектара земельної площі, від однієї голови худоби при найменших затратах
праці і коштів на виробництво одиниці продукції.
Ефективність сільського господарства включає не
тільки співвідношення результатів і витрат виробництва, в ній відображаються також якість продукції і її
здатність задовольняти ті чи інші потреби споживача.
При цьому, підвищення якості сільськогосподарської
продукції вимагає додаткових затрат живої і уречевленої праці.
Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва сприяє зростанню доходів господарств, що є основою розширення і вдосконалення виробництва, підвищення оплати праці і
поліпшення культурно-побутових умов працівників
галузі. Суть проблеми підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва полягає в тому,
щоб на кожну одиницю витрат — матеріальних, трудових і фінансових – досягти істотного збільшення
обсягу виробництва продукції, необхідної для задоволення матеріальних і культурних потреб суспільства [5, с. 221].

З кожним роком значно зростає собівартість сільськогосподарської продукції і в Україні, а особливо у
рослинництві. Якщо у 2008 р. собівартість 1 т зерна
пшениці озимої за наявної технології виробництва
була в межах 520 грн., то в 2012 р. вона вже становить
1200 грн. Різке зростання собівартості продукції зумовлено значним підвищенням цін на технічні засоби, паливно-мастильні матеріали, мінеральні та органічні добрива, засоби захисту рослин, енергоносії, а
також оплату праці. Тому для кожного сільськогосподарського підприємства є актуальним аналіз виробництва продукції рослинництва з метою виявлення
існуючого стану та розробки планів на майбутнє.
На прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба» Вознесенського району проведемо аналіз виробництва основних сільськогосподарських культур (табл.1).
Аналізуючи дані таблиці 1, можна відмітити, що
обсяг виробництва основних сільськогосподарських
культур ТОВ «Дружба» Вознесенського району з
кожним роком зростає, проте виробництво ріпака
озимого має тенденцію до зниження. Так у 2009 році
обсяг виробництва зменшився на 15,9 % порівняно з
2011 роком, а в 2010 році – на 57,85%. Це говорить
про те, що ріпак дуже виснажує ґрунт , тому в господарстві дотримуються сівозмін задля отримання
більш високих урожаїв.
Одним з найважливіших показників ефективності сільськогосподарського виробництва вважається
виробництво валової продукції рослинництва, що характеризує досягнуті параметри тієї чи іншої галузі
(табл. 2).
Наведені дані свідчать, що в регіоні домінуючими сільськогосподарськими культурами є зернові та
зернобобові, соняшник, виробництво яких найбільше спостерігається у ТОВ «Дружба». Основними
напрямами збільшення виробництва продукції галузі
рослинництва є насамперед підвищення ефективності використання землі, удосконалення структури посівних площ та підвищення урожайності, збільшення

Таблиця 1
Виробництво основних сільськогосподарських культур ТОВ «Дружба» Вознесенського району, ц*
Обсяг виробленої продукції

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Зернові та зернобобові

75632

92616

Соняшник

10078

Ріпак озимий

11025

2011 р. у % до
2009 р.

2010 р.

108554

143,5

117,2

22265

28677

284,5

128,8

22000

9273

84,1

42,15

Таблиця 2
Виробництво продукції основних сільськогосподарських культур Миколаївської області Вознесенського району в сільськогосподарських підприємствах у 2011 році, ц*
ТОВ «Авіатор»

ТОВ «Дружба»

ТОВ «Авангард 2005»

ТОВ «Дмитрівське»

ТОВ НТЦ
«Лан»

Зернові та зернобобові
культури

17589,0

108554,0

44161,0

8443,0

37817,0

Соняшник

9966,0

28677,0

5943,0

2250,0

13798,0

-

-

-

-

334,0

Культура

Соя

180,0

9273,0

1205,0

-

423,0

Овочі

Ріпак озимий

-

-

-

-

38,0

Плоди

-

-

-

-

30,0

*Дані форм фінансової звітності підприємств Вознесенського району
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Таблиця 3
Ефективність виробництва продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах
Вознесенського району у 2011 році*
Культури

ТОВ «Авіатор»

ТОВ «Дружба»

ТОВ «Авангард 2005»

ТОВ «Дмитрівське»

ТОВ НТЦ
«Лан»

Урожайність, ц з 1 га
Зернові та зернобобові культури

32,7

35,5

25,5

21,6

28,4

Соняшник

33,0

30,0

10,5

14,5

13,8

Соя

-

-

-

-

11,1

Ріпак озимий

7,2

13,2

5,8

-

14,1

Овочі

-

-

-

-

12,7

Плоди

-

-

-

-

1,9

83,5

106,9

86,3

Собівартість 1ц, грн.
Зернові та зернобобові культури

125,3

1038,6

Соняшник

241,0

193,3

253,7

139,9

163,7

Соя

-

-

-

-

164,7

Ріпак озимий

477,8

322,5

363,9

-

194,8

Овочі

-

-

-

-

1060,5

Плоди

-

-

-

-

2620

Зернові та зернобобові культури

147,7

111,0

113,2

117,4

107,3

Соняшник

340,5

306,7

333,3

246,8

270,8

Ціна реалізації 1ц, грн.

Соя

-

-

-

-

234,0

Ріпак озимий

420,3

393,2

381,7

-

404,3

Овочі

-

-

-

-

678,3

Плоди

-

-

-

-

580,0

Прибуток з 1 га, грн.
Зернові та зернобобові культури

153,3

33,0

577,2

-259,0

90,1

Соняшник

1438,0

2976,3

268,8

808,4

901,5

Соя

-

-

-

-

110,0

Ріпак озимий

-532,0

603,8

-6,2

-

1806,7

Овочі

-

-

-

-

-2051

Плоди

-

-

-

-

-4950

Рівень рентабельності основних видів сільськогосподарської продукції
в сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області*

Таблиця 4

2011 рік
Культури

ТОВ «Авіатор»

ТОВ «Дружба»

ТОВ «Авангард 2005»

ТОВ «Дмитрівське»

ТОВ НТЦ
«Лан»

Зернові та зернобобові
культури

122,3

3,2

691,3

-242,3

104,4

Соняшник

596,7

1539,7

106,0

577,8

550,7

Соя

-

-

-

-

66,8

-111,3

187,2

-1,7

-

927,5

Овочі

-

-

-

-

-193,4

Плоди

-

-

-

-

-188,9

Ріпак озимий

*Розраховано на основі форм фінансової звітності підприємств Вознесенського району
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обсягів застосування органічних і мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо [4, с. 156].
Невід’ємною частиною показників ефективності
галузі рослинництва виступає урожайність сільськогосподарських культур, яка формує валовий збір, а
також собівартість і прибуток, що впливають на рівень рентабельності (табл. 3).
Як бачимо, найвища урожайність зернових протягом 2011 року спостерігається у ТОВ «Дружба» та
ТОВ «Авіатор». Собівартість звітного року всіх сільськогосподарських культур має тенденцію до збільшення, адже відбулося підвищення цін на сировину,
добрива, паливо та інші ресурси. Щодо прибутковості, то у 2011 році найбільш прибутковими були зернові культури та соняшник, що спостерігається на всіх
підприємствах Вознесенського району.
Підсумковим показником ефективності господарювання як галузі рослин-ництва, так і аграрної
сфери взагалі є рентабельність виробництва (табл. 4).
Проведений аналіз ситуації вказує на значні варіювання даного показника по підприємствах. Так,
основними шляхами підвищення рівня рентабельності сільськогосподарської продукції є зниження її
собівартості та підвищення реалізаційних цін.
Важливим напрямом зростання ефективності
сільськогосподарського виробництва є підвищення
рівня забезпеченості господарств основними і оборотними засобами та поліпшення їх використання.
Із зростанням фондооснащеності сільськогосподарського виробництва відбувається підвищення його
ефективності, проте спостерігається деяке зниження
фондовіддачі. Тому очевидне значення раціонального використання машинно-тракторного парку, автомобілів, виробничих приміщень і їх обладнання, кормів, насіння, мінеральних добрив та інших засобів
виробництва [3, с. 123].
На рівень ефективності виробництва в господарствах істотно впливають склад виробничих фондів,
співвідношення основних виробничих фондів і оборотних засобів, частка технічних засобів в основних
виробничих фондах. Підвищення віддачі основних
фондів є одним з головних факторів інтенсивного
розвитку сільськогосподарського виробництва і зростання його ефективності.
У системі заходів зростання економічної ефек-

тивності сільськогосподарського виробництва важливе місце займає підвищення якості продукції. Поліпшення якості сільськогосподарської 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 сільськогосподарської 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.
Для підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва господарство повинно застосовувати оптимізацію сівозмін, що поліпшить використання земельних ресурсів, і дасть змогу уникнути
виснаження земель.
Вагомим джерелом підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва є раціональне
використання трудових ресурсів і зростання продуктивності праці на основі застосування прогресивних форм її орга-нізації 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.
Висновки. Узагальнюючи вище наведені розрахунки, можна зробити такі висновки. В цілому ситуація в галузі рослинництва Вознесенського району є
задовільною. У ході проведення аналізу ефективності
діяльності галузі рослинництва у 2011 році спостерігається збільшення валового виробництва основних
сільськогосподарських культур Вознесенського району. Спостерігається значне варіювання показника
рентабельності продукції. Однак завданням кожного
з підприємств залишається досягнення економічної
ефективності їхнього функціонування.
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