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стоимости за анализируемый период составила (336612:123826,9) 271,8 %,
сравнение этих показателей позволит сравнивать его с периодами и другими
предприятиями.
Таким образом, финансово-экономическая деятельность предприятия
сводится к управлению его финансово-экономической устойчивостью за счет
планирования и анализа движения добавленной стоимости. Ожидание будущих
значений добавленной стоимости оказывает существенное влияние на рост
цены акций предприятия. Задача планирования добавленной стоимости,
прибыли, а вместе с ней планирования структуры и цены капитала является
первоочередной
задачей
менеджмента
предприятия.
Чем
более
профессиональным является руководство предприятия, тем, при прочих равных,
выше значения показателя добавленной стоимости и точность планирования.
Именно величина добавленной стоимости определяет реальный объем
производства и его экономическую сущность, которая может отличаться в
различных сегментах реального сектора экономики на порядки. Проведенный
сравнительный анализ добавленной стоимости, возможно, далеко не полный, но
он показывает наличие значительного потенциала мотивации эффективной
деятельности организации в рамках доходной модели хозяйствования. При этом
нельзя не упомянуть, что экономическая теория всегда рассматривала
добавленную стоимость (чистую продукцию) как источник экономического
роста и как результат повышения экономической эффективности производства.
УДК 658.8:657.471
Я.В.БАХАРЄВА,
асистент кафедри економічної кібернетики,
Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ НА ОБСЯГИ
ТА СТРУКТУРУ МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ
НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
Аналіз показників маркетингової активності вітчизняних переробних
підприємств та представників цієї галузі у країнах-сусідах дає чітку уяву про
вплив кризових явищ на економіку країни та розвиток підприємств. Якщо
негативні економічні процеси 2009 року призвели до скорочення
маркетингового персоналу у кожного четвертого підприємства, а зменшення
витрат на маркетинг становило від 29 до 51 % (найменший показник у
підприємств-виробників – найбільший у рітейлерів) [1], то 2014 рік показав
катастрофічне зменшення не лише маркетингового персоналу та маркетингових
витрат, які можуть собі дозволити підприємства, але й скорочення обсягів
виробництва та банкрутство (ліквідацію) значної їх частки. За словами
В. Биковця, станом на 1 січня 2015 року в Україні було зареєстровано на 3 %
менше підприємств, ніж торік. Про це повідомляє Держкомстат. Кількість
підприємців зі статусом юрособи скоротилася до 1 мільйона 278 тисяч, у той час
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як число приватних підприємців без статусу юрособи знизилося до 52 тисяч 609.
Мова йде не тільки про скорочення кількості тих суб’єктів господарювання, які
реєструються, а й про кількість тих суб’єктів, які припиняють свою діяльність.
Ця цифра так само залишається великою. Громадськості недоступні більш
конкретні дані, але постійний моніторинг, зокрема і серед членів Спілки
підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України,
підтверджує, що кількість суб’єктів господарювання в Україні скорочується.
Тут кілька причин. Це ситуація з Кримом, це криза на Донбасі, але
найістотнішою є загальноекономічна ситуація в країні, відсутність реформ,
перш за все економічних, які б сприяли покращенню підприємницького
середовища. За оцінками фахівців, рівень корупції в Україні зашкалює, вона
залишається на рівні 2005 року і проникла у всі сфери, на всі рівні, в бізнессередовище, в органи влади [6].
Аграрії відмічають найбільш скрутну ситуацію у підприємств, що
займаються вирощуванням великої рогатої худоби та переробкою молока: за
даними Асоціації виробників молока, серед майже 200 господарств 13 вже
повідомили про намір вирізати все стадо. Для переробних підприємств особливо
критичним фактором стала втрата дотацій.
Індекс промислової продукції переробної промисловості за видами
діяльності у 2014 році зменшився з 91,9 в січні до 90,7 у грудні, а якщо
розглядати даний показник в розрізі окремих виробництв, то найкраща динаміка
у підприємств цукрової галузі (зростання індексу на 142,4), виробників олії та
переробників фруктів й овочів (зростання відповідно на 18,4 та 14,7), а найгірші
показники у виробників тютюнових виробів, спиртних напоїв та виробників
м’яса і м’ясних продуктів (зниження індексів відповідно на 20,1; 13,2 та 11,8).
Якщо ж звернутись до цін виробників у переробній промисловості, то за даними
Держкомстату у грудні 2014 року вони зросли на 34,3 % в порівнянні з
аналогічним періодом попереднього року. А от ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої за аналогічні періоди змінились на 24,8 %. В структурі
реалізованої промислової продукції харчова галузь займала у 2013 році другу
позицію (19,3 %) після добувної промисловості і саме по цій галузі індекс
промислової продукції у 2014 році в порівнянні з 2013 був найбільшим та
становив 102,0 %.
Не додає оптимізму й зареєстрований Держкомстатом на 31 січня
поточного року показник безробітних в країні – 524,4 тис. осіб, або 2 % від
працездатного населення, а протягом 2014 року серед кваліфікованих робітників
сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства відбулося
збільшення кількості безробітних осіб на 9,8 % в порівнянні з 2013 роком. Серед
безробітних також спостерігається значна кількість професіоналів та
управлінців, що відбулось за рахунок скорочення кількості діючих суб’єктів
господарювання.
У товарній структурі експорту товарів продукція АПК та харчової
промисловості за січень-листопад 2014 року в порівнянні з аналогічним
періодом 2013 року становила найбільшу частку 30,2 % та мала найбільший
приріст серед інших категорій. В географічній структурі відбулось значне
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зменшення експорту до РФ порівняно зі зростанням експорту вітчизняної
продукції до таких країн як Єгипет, Польща, Італія, Туреччина, Китай та Індія.
Заробітна плата вітчизняних штатних працівників у переробній
промисловості в грудні 2014 року коливалась між окремими галузями та
найбільшою була у виробників фармацевтичних препаратів (7882 грн.), а
найменшою – у виробників одягу, та представників текстильного виробництва
(2712 грн.); харчовики зі своїм показником 3683 грн. знаходились нижче
середнього показника по промисловості загалом (4616 грн.), хоча, в порівняні з
2013 роком, цей показник зріс на 11,1 % та в співвідношенні до середнього
показника по економіці склав 91,8 %.
За даними міжнародних рейтингів, у 2014 році позиції України за різними
показниками зазнали як покращення, так і погіршення позицій. Так, за індексом
економічної свободи Україна піднялась на 3 пункти та посіла 155 місце з 178, за
індексом легкості ведення бізнесу – піднялась на цілих 25 сходинок та посіла
112 місце з 189, за індексом конкурентоспроможності – опинилась на 76 місці з
144, втративши 5 пунктів, за глобальним інноваційним індексом піднялась на
сходинку догори на 63 місце, за індексом свободи преси погіршила свою
позицію на 1 до 127, по індексу сприйняття корупції – стала 142 з 174, не
змінила своїх позицій за індексом людського потенціалу, покращила на 3 щаблі
свою позицію за індексом глобалізації та стала 44 із 206, а от за індексом
володіння англійською мовою стала 44 із 63.Останній показник, який в 2014
році втратив цілих 17 позицій, є дуже тривожним сигналом. А за Індексом
людського потенціалу, який враховує показники рівня життя, грамотності,
освіти, довголіття, Україна опинилася на 83-му місці в компанії таких країн, як
Перу та Беліз. Це означає, що за різними оцінками, людський потенціал України
насправді коштує трильйони умовних одиниць. Але поки що кожна влада
планомірно та свідомо розтринькує, сприяє деградації людей, насамперед
пригноблюючи ділову активність і провокуючи еміграцію кадрів за кордон [4].
Якщо за словами вітчизняних економістів сільське господарство є козирем
для розвитку вітчизняної економіки, та в останні роки розроблялось багато
програм по розбудові та вдосконаленню даної галузі – то на сьогодні дрібні та
середні господарства кинуті на призволяще та позбавлені частково навіть тих
пільг та субсидій, які давали їм можливість бути на плаву. Ні для кого не секрет,
що на європейському ринку більша частка продукції наших харчопереробних
підприємств є низькоконкурентною та не може змагатись з аналогами як через
відсутність відповідної сертифікації, так і через податкові перепони.
Маркетологами вітчизняних підприємств харчової галузі за останні роки
робились спроби знайти та налагодити нові закордонні ринки збуту для своєї
продукції, вдосконалити канали постачання високоякісної сировини, посилити
позиці вітчизняних брендів як в нашій країні так і за її межами для збільшення
конкурентоспроможності продукції за рахунок саме маркетингу, як одного із її
нецінових параметрів . І варто відмітити, що керівництво багатьох підприємств
вже не вважало за недоцільне витрачати більше коштів на маркетингову
діяльність, також потягом 2012-2013 років спостерігалось підвищення рівня
маркетингових витрат на 23% із досліджуваних підприємств. В структурі
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маркетингових витрат зростання припало на впровадження контент-маркетингу
та підвищення кваліфікації власного маркетингового персоналу. Ще одним
шляхом для підвищення маркетингової активності підприємств є використання
нового інструментарію маркетологами, який підвищить ефективність
маркетингових витрат за умови скорочення їх обсягів внаслідок кризових явищ.
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АУТСОРСИНГ-ПРІОРІТЕТНИЙ НАПРЯМОК В
АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
У сучасних умовах успішний розвиток бізнесу вимагає створення
ефективної системи управління, побудова якої ґрунтується на даних
бухгалтерського обліку та інформації системи управлінського обліку.
Виявлення внутрішніх резервів розвитку бізнес-структур і реалізація
потенційних можливостей – найважливіші стратегічні завдання, успішне
рішення яких багато в чому залежить від правильного розуміння
довгострокових цілей розвитку компанії, створення адекватної системи
управління для їх реалізації. Організаційна структура компанії, організація
виробництва (робіт, послуг), організація і ведення бухгалтерського та
управлінського обліку, технічний рівень оснащення, інформаційна система
управління визначають конкурентоспроможність компанії.
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