відношенням обсягів валової продукції до затрат робочого часу на її виробництво, то підвищення
продуктивності праці у ПСП «Агрофірма Батьківщина» можливе лише за умов одночасного нарощування
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і скорочення затрат праці, особливо в галузі
тваринництва.
Формування життєздатного середовища в сільській місцевості (у соціальному, економічному й
екологічному плані) полягає в розробці та впровадженні ефективних програм сільського розвитку,
стимулювання розвитку підприємництва, конкуренції. Саме сільський розвиток має бути не лише запорукою
продовольчої безпеки нашої держави, але й ключовою основою для подолання сільської бідності, системної
деградації сільськогосподарської галузі, соціально – економічного занепаду села [3].
Загальновизнаним напрямом сільського розвитку є диверсифікація діяльності сільського населення, у
тому числі створення сприятливих умов для поширення її несільськогосподарських видів у сільській
місцевості.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Вигодянський А.О.
Науковий керівник: Власенко І.В., к.е.н., доцент
Дана стаття присвячена питанню щодо удосконалення економічного механізму господарювання в
сільськогосподарському підприємстві. В ній запропонований ряд заходів, які керівник підприємства повинен
впроваджувати з метою досягнення кращих результатів господарської діяльності підприємства.
Постановка проблеми. Питання щодо покращення системи господарювання на підприємстві, на
сьогодні, є досить актуальним.
На початку 90-х організована економічна робота в первинних ланках господарювання майже повсюди
припинилась. Необов’язковим стало складання розгорнутих річних виробничо-фінансових планів. В умовах
високої інфляції, скасування централізованих поставок продукції та матеріально-технічного постачання за
сталими цінами, звичні методи планування й аналізу, введення господарського розрахунку виявилися
непридатними. Розпалася стандартна система оплати та стимулювання праці. Руйнація виробництва, його
збитковість супроводжувалися розладом усього внутрішньогосподарського економічного механізму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому питанням вдосконалення економічного механізму
займався кандидат економічних наук Тимошенко Л.М. [2], який підкреслює деякі аспекти організації
економічної роботи підприємства в сучасних умовах.
Дрозд І.К. [1] розглядає питання внутрішнього контролю на підприємстві, як невід’ємної частини
успішної діяльності підприємства.
Питанням удосконалення управління фінансовими ресурсами на підприємстві займались вчені
Аранчій В.І., Чумак В.Д. [3] та Безбородова Т.В. [4].
Мета статті. Метоюданої статті є пошук шляхів щодо відновлення економічної роботи та покращення
господарської діяльності на підприємствах в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день досить велика частина підприємств зіштовхується
з рядом негативних явищ, а саме: неповне відшкодування витрат з реалізованої продукції,неможливість
виконання основних операцій землеробського виробництва власними технічними засобами, відсутність
капіталовкладень, неможливість залучення великих кредитів банків, за які практично неможливо вчасно
розрахуватись та ін.
Серйозність ситуації вимагає раціонального використання ресурсів, жорсткого режиму економії,
обґрунтування управлінських рішень, підвищення відповідальності та заінтересованості як керівників, так і
трудових колективів.
Тому необхідно звернути увагу на слідуючі аспекти організації економічної роботи, а саме:
- Підвищення активності колективів розділів на основі демократизації управління. Надавши
колективам максимально можливу самостійність, керівництво одержить міцну опору, дієву підтримку з боку
кращих кадрів робітників.
- Одержання чіткої картини можливостей власного технічного парку. За участю механізаторів має
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бути визначений склад техніки, яку можливо відремонтувати і підтримувати в справному стані. Необхідне чітке
налагодження обліку витрат на ремонти в розрізі окремих машин та ретельний їх аналіз.
- Приведення чисельності та оплати працівників підприємства, в тому числі керівників і
службовців, у відповідність з обсягами виробництва. Необхідно організовувати стимулювання працівників за
економію витрат по залежних від них статтях.
- Удосконалення оплати праці та введення жорсткого контролю за витрачанням фонду заробітної
плати.
- Обов’язкове здійснення аналізу адміністративних витрат, які досить часто є надзвичайно
високими, та запровадження лімітів на використання товарно-матеріальних цінностей та послуг [2].
- Забезпечення ефективного здійснення внутрішнього контролю: 1) Затвердити і періодично
переглядати керівництвом документи, що встановлюють стратегію і політику підприємства в області
внутрішнього контролю; 2) Впровадити затверджену стратегію і політику у практику на базі оцінки ризиків; 3)
Створити необхідну інфраструктуру, що дозволить забезпечити ефективність контролю; 4) Створити
інформаційне середовище контролю; 5) Проводити незалежний моніторинг якості роботи систему
внутрішнього контролю [1].
- Забезпечення власною сировиною наявних на підприємствах переробних цехів.
- Раціональне використання автопарку.
- Виробництво широкого набору продукції, яку господарство повинно максимально реалізовувати
через свої власні трогові точки [2].
- Жорстке регулювання витрачання власних коштів шляхом співставлення доходів і витрат. Для
того, щоб діяльність підприємства була беззбитковою та попередити банкрутство, необхідно: забезпечити
повну платіжну готовність сільськогосподарського підприємства, постійно здійснювати управління грошовими
потоками; розраховувати коефіцієнт співвідношення річного грошового потоку та загальної суми кредиторської
заборгованості для оцінки фінансової спроможності підприємства; раціонально поєднувати інноваційну
політику з використанням інвестицій, а з метою зменшення величини ризику діяльності підприємства –
спеціалізацію з диверсифікацією виробництва, розширити підготовку спеціалістів у галузі антикризового
управління [3].
- Економічне обґрунтування залучених ресурсів, які мають сприяти інтенсифікації виробництва та
підвищенню економічної ефективності виробництва. Залучення позикових коштів дає можливість підприємству
прискорювати оборотність оборотних коштів, збільшувати обсяг господарських операцій, скорочувати
незакінчене виробництво [4].
Висновки.Керівникам та спеціалістам сільськогосподарських підприємств необхідно взяти за правило,
що всі важливі управлінські рішення повинні мати економічне обґрунтування. Скрізь, де є витрати, повинен
бути розрахунок. Саме такий підхід забезпечить умови ефективного господарювання на підприємстві.
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МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ У РИНКОВИХ УМОВАХ ТА ЙОГО
ВДОСКОНАЛЕННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Волинець О.І.
Науковий керівник: Кафлевська С.Г., доцент, к.е.н.
У даній статті було досліджено фактичний рівень використання основних виробничих фондів
аграрного підприємства та методи
підвищення ефективності їх відтворення в сучасних умовах
господарювання.
Вступ. Рівень добробуту населення значною мірою визначається прогресивним розвитком сільського
господарства. Забезпечення рентабельного сільськогосподарського виробництва та підвищення рівня
продовольчої безпеки країни залежать від наявності, ефективності використання і відтворення ресурсного
потенціалу аграрних підприємств.
Основні фонди є найважливішою частиною національного багатства суспільства і мають вирішальне
значення в економіці будь-якої країни. Проблема удосконалення структури і підвищення ефективності
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