
«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ 
ДЕТЕРМІНАНТИ 

РОЗВИТКУ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ»

16 травня 2019 року
м. Умань 

МАТЕРІАЛИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОГО 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ



УДК 338.43(477) 

 
 

Економіко-правові детермінанти розвитку 

агропромислового комплексу: матеріали міжнародного наук.-практ. 
круглого столу студ., аспір. і молод. учених. Умань, 16 травня 2019 р. / 

[О.О.Непочатенко, Ю.О. Нестерчук, С.А. Власюк]. Умань.: УНУС, 

2019. 194 c. 

 

Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу 

висвітлюють широкий спектр теоретичних і практичних питань 

розвитку агропромислового комплексу України. Детально 

розглядаються основні тенденції розвитку агропромислового 

комплексу на основі формування конкурентоспроможних адаптивних 

систем оцінки фінансового стану та потенціалу вітчизняних 

підприємств. Окрему увагу приділено проблемам правового 
регулювання агропромислового комплексу в кризових умовах 

господарювання. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів 

вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, слухачів 

бізнес-шкіл, інститутів підвищення кваліфікації, спеціалістів з 

економіки сільського господарства.  
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довгостроковий прибуток банку; принцип націленості на досягнення 

кінцевих результатів. 

Перше найважливіше рішення при формуванні маркетингової 

стратегії – це вибір між ціновим лідерством та лідерством у якості. 

Якщо для клієнта при ухваленні рішення про використання банківської 

послуги ціна має вирішальне значення, то банк повинен спробувати 

збути таку кількість своєї продукції, щоб за допомогою зниження 

витрат забезпечити свободу маневрування ціною. У цьому випадку 

банк орієнтується на обсяг продажів. У разі вибору іншої стратегії 

робиться спроба відірватися від конкурентів шляхом підвищення 

якості продуктів і створення пільгових умов обслуговування клієнтів 

(преференцій). Це вже орієнтація на формування стосунків із 

клієнтами. Такий шлях передбачає підвищення технологічних витрат.  

Список використаних джерел 
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2003. 734 с 

 

 

Забезпечення основними засобами та їх відтворення 

 

Вікторія Санцевич 

Вінницький національний аграрний університет, Вінниця 

 

Розробка фінансової стратегії розвитку м'ясопереробної 

промисловості, а особливо її фінансово – кредитне забезпечення 



123 

відтворення основних засобів підприємств галузі на сучасному етапі 

нерозривно пов'язана з використанням відповідних правил, прийомів й 

методів, які забезпечують обґрунтування можливості досягнення 

стратегічної мети та підтримують зацікавленість всіх учасників 

процесу розробки і реалізації стратегічних програм. Стратегічне 

планування і визначення напрямів майбутнього розвитку 

м'ясопереробної промисловості повинні ґрунтуватися на аналізі 

фактичного стану галузі, на визначенні її конкурентних переваг і 

недоліків з урахуванням  

Таким чином, м'ясопереробна промисловість України – одна з 

важливих галузей  фінансової економіки, покликана забезпечувати 

безперебійне постачання населення необхідними якісними продуктами 

харчування. Для характеристики фінансово-кредитного забезпечення 

відтворення основних засобів підприємств, обрано ТОВ «ВКП 

Вербівське».  

ТОВ «ВКП Вербівське» має історію починаючи із 1994 року коли 

був побудоований перший цех беконний цех. У наступні роки її 

реконструювали в м'ясокомбінат, що стабільно працював тривалий 

час. 

Сьогодні ТОВ «ВКП Вербівське» випускає більше 40 

найменувань різних м'ясних виробів, які провадяться винятково з 

натуральної сировини без харчових добавок і консервантів. На 

підприємстві діє акредитована в УкрСЕПРО лабораторія, що 

забезпечує біологічний, хімічний, радіологічний і токсикологічний 

контроль. 12 червня 2003 року ТОВ «ВКП Вербівське» одержало 

міжнародний сертифікат системи менеджменту якості, що 

регламентується міжнародним стандартом ISO 9001:2000. Велику 

увагу керівництво приділяє переустаткуванню підприємства 
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сучасними імпортними лініями. Це встаткування придбане за 

допомогою таких відомих фірм як Матімекс, Шаллер, Інтермік. 

Саме завдяки застосуванню найсучаснішого встаткування, 

постійному пошуку нових технологій і рецептур, забезпечується 

висока якість виробленої продукції.  

Для Вінницької області характерні значні обсяги виробництва 

м’яса та ковбасних виробів, область є традиційно 

сільськогосподарським регіоном. 

1. Динаміка виробництва м’яса у сільськогосподарських 

підприємствах Вінницької області 

Вид м’яса 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

Абсолютне 

відхилення 

2017 / 2014 

М'ясо всіх 

видів ( у 

забійній 

масі), тис.т. 

у тому числі 

225,2 

 

 

 

 

272,1 

 

 

 

 

288,4 

 

 

 

 

297,5 

 

 

 

 

+72,3 

 

 

Яловичина та 

телятина 

8.7 9,7 8,2 9,3 +0,6 

Свинина 7.8 8,7 10,2 11,2 +3,4 

Примітка. Сформовано за даними Департаменту агропромислового розвитку, 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації Вінницькій області.  

М’ясопереробна промисловість Вінницької області за останні 

роки суттєво змінилася. Як бачимо за даними таблиці 1, 

сільськогосподарські підприємства у тому числі фермерські 

господарства з кожним роком нарощують обсяги виробництва м’яса 

різних видів. Одночасно зменшується частка виробництва м’яса 

господарствами населення (у 2015 році 39,2 тис.т, а у 2017 році 34,8 

тис.т.). 

М’ясопереробний комплекс Вінницької області являє собою 30 

великих, середніх і малих підприємств різних організаційно – 

правових форм власності, потужності яких дозволяють переробляти 

достатню кількість худоби, щоб забезпечити продовольчу безпеку 

регіону. 
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2. Склад і структура основних засобів ТОВ «ВКП Вербівське» 

Показник 

2015р. 2016р. 2017р. 

Сума, 

тис.грн. 

Частка, 

% 

Сума, 

тис.грн. 

Частка, 

% 

Сума, 

тис.грн. 

Частка, 

% 

Усього основних 

засобів 

 

1994,0 

 

100,0 

 

4702,7 

 

100,0 

 

4842,9 

 

100,0 

у тому числі: 

Земельні ділянки 

 

260,0 

 

13,03 

 

260,0 

 

5,52 

 

260,0 

 

5,36 

Будинки, споруди 985,0 49,39 1290,0 27,43 1298,0 26,80 

Машини і обладнання 340,3 17,05 1970,8 41,90 2150,6 44,4 

Транспортні засоби 370,2 18,5 1043,6 22,19 1050,1 21,64 

Інструменти, інвентар 31,5 1,58 130,3 2,79 78,0 1,61 

Інші основні засоби 7,0 0,36 8,0 0,17 6,2 0,12 

Примітка. Сформовано за даними Департаменту агропромислового розвитку, 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації Вінницькій області.  

Частка ринку ТОВ «ВКП  Вербівське» у загальному виробництві 

м’яса у Вінницькій області займає 5% та демонструє стабільне 

нарощування виробництва м’яса та ковбасних виробів. Визначальну 

роль у цьому процесі відіграє забезпечення відтворення основних 

фондів. 

Відтворювальний процес у м’ясопереробці пов'язаний з 

системним оновленням спожитих засобів  виробництва. Тому, 

забезпечення виробників м’яса технічними засобами для 

технологічних потреб і утримання їх у робочому стані є однією з 

основних  умов ефективної організації виробничих процесів. 
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Підходи до визначення фінансової стійкості підприємства в 

сучасних умовах 

 

Інна Васалатій 

ВНАУ «Вінницький Національний Аграрний Університет» 

 

На сучасному етапі розвитку економіки підприємство 

знаходиться під негативним впливом значної кількості факторів, серед 

яких – нестабільність податкового і регуляторного законодавства, 

інфляційні процеси, недоступність кредитних ресурсів, посилення 

конкуренції, невизначеність та низький рівень капіталізації фондового 

ринку, низький рівень інноваційної активності та багато інших. 

Недопущення або подолання негативного впливу таких чинників є 

основою стратегії розвитку підприємства.  

Розглядаючи це питання, більшість вчених – економістів так і 

не дійшли чіткої згоди щодо визначення сутності поняття 

«фінансова стійкість підприємства», а також єдиної точки зору 


