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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Однією з найбільш актуальніших проблем стабілізації і подальшого 

прискореного розвитку виробництва в сільськогосподарських підприємствах 

будь-якої форми власності є підвищення його ефективності. Ефективність 

виробництва є узагальнюючою економічною категорією, через яку 

проявляються дія об'єктивних економічних законів і яка показує 

результативність виробництва, тобто це якісна характеристика у 

результативності використання живої й уречевленої праці.  

Разом з тим дослідження показали, що існують обґрунтовані причини 

недостатнього розвитку підприємств АПК, зокрема: недосконалість 

діагностики та контролю системи показників, які б відображали реалізацію 

механізму ресурсозбереження у виробничо-господарській діяльності аграрних 

підприємств й дозволяли б оцінити ефективність його функціонування. Тому 

дослідження системи показників ресурсозбереження, а також оцінка програми 

заходів щодо їх застосування є актуальними і становлять науковий та 

практичний інтерес. 

Забезпечення ресурсозбереження в аграрних формуваннях опирається на 

організації ведення господарства при якому кожне підприємство порівнює в 

грошовій формі витрати і результати виробництва (надання послуг), 

намагається відшкодовувати витрати власними доходами, тобто забезпечувати 

самоокупність і оптимальну рентабельність виробництва. Ресурсозбереження 

виступає важливим фактором підвищення продуктивності праці, зниження 

собівартості продукції і забезпечення прибутковості виробництва. 

З метою ефективного управління ресурсами і їх витратами необхідно 

здійснювати глибокий економічний аналіз виробництва. Відомо, що усі 

витрати мають не однаковий зв'язок з обсягом виробництва продукції. 

Залежно від характеру такого зв'язку витрати виробництва поділяють на 

постійні і змінні. 

Ефективне використання оборотного капіталу – це: знання того, де, коли і 

в яких обсягах витрачати ресурси підприємства; прогноз того, де, коли, для 

чого і в яких обсягах необхідні додаткові фінансові ресурси; вміння 

забезпечити максимально високий рівень віддачі від використання ресурсів. 
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Отже, ефективне використання оборотного капіталу – це вміння економити 

ресурси і максимізувати віддачу від них. 

На собівартість продукції впливає ряд істотних факторів, під впливом 

яких формується її рівень. Для пошуку резервів такого зниження необхідно, 

насамперед, економічно проаналізувати витрати за статтями, тобто структуру 

собівартості продукції. Для різних видів сільськогосподарської продукції вона 

різна, що зумовлено технологічними особливостями галузей і неоднаковою 

трудомісткістю виробництва.  

Дані про структуру собівартості дають повне уявлення про те, які саме 

статті витрат займають найбільшу питому вагу і справляють вирішальний 

вплив на формування її рівня. Така інформація вкрай необхідна з огляду на те, 

що досягти істотного зниження собівартості сільськогосподарської продукції 

можна насамперед у результаті раціонального скорочення витрат за цими 

статтями. 

Витрати на одиницю продукції знижуються під впливом ще таких – 

поряд з названими – факторів, які впливають на збільшення виробництва 

продукції: зростання собівартості відбувається в умовах дисбалансу цін на 

сільськогосподарську і промислову продукцію; зниження врожайності 

культур та продуктивності тварин й викликаного цим зниження обсягів 

валового виробництва продукції; нераціонального витрачання грошових і 

матеріально-технічних засобів; низького рівня механізації виробничих 

процесів та продуктивності праці; використання морально і фізично зношеної 

техніки; відхилення від агротехнічних та технологічних вимог до виробництва 

продукції; використання недосконалих технологій виробництва продукції; 

низької якості робочої сили; низького рівня організації праці і т. д. [3]. 

Оскільки з підвищенням урожайності культур і продуктивності тварин 

знижується собівартість, то фактори, що зумовлюють таке підвищення, можна 

розглядати як фактори ресурсозбереження.  

Важливим фактором ресурсозбереження є підвищення продуктивності 

праці на основі комплексної механізації і автоматизації виробництва, 

докорінної перебудови організаційної структури аграрних підприємств 

створенням рослинницько-тваринницьких кооперативів, що працюють на 

засадах комерційного розрахунку. 

Необхідно також забезпечити ефективніше використання машинно-

тракторного парку, транспортних засобів. Це дасть змогу скоротити потреби в 

них до раціонального рівня, зменшити витрати на амортизацію та ремонти, а 

через це здешевити виробництво продукції. 

Значні резерви зниження собівартості криються в суворому дотриманні 

режиму економії при використанні матеріально-грошових засобів у процесі 

виробництва сільськогосподарської продукції. Практика переконує, що в 

підприємствах, де контролюється економне використання оборотних фондів, 

де не допускаються втрати врожаю при збиранні і транспортуванні, 

збереженні насіння, посадкового матеріалу, кормів, значно менше 

витрачається коштів на одиницю продукції. 
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Істотного зниження собівартості продукції і відповідного 

ресурсозбереження можна досягти завдяки вдосконаленню системи 

управління виробництвом і запровадженню наукової організації праці. Ці 

заходи забезпечують зменшення накладних витрат, а отже, і зниження 

собівартості продукції. Важливу роль у такому зниженні відіграють також і 

такі соціально-економічні фактори, як підвищення кваліфікації кадрів, 

матеріальна зацікавленість працівників у результатах своєї праці, широке 

використання моральних стимулів [3]. 

Розглянуті фактори зниження собівартості продукції окреслюють лише 

загальні напрями скорочення витрат на її виробництво. В кожному 

підприємстві необхідно передбачити конкретні заходи щодо управління 

витратами, з метою здійснення режиму економії і бережливості, підвищення 

врожайності культур і продуктивності тварин, враховуючи місцеві 

природноекономічні умови. 

 Основною умовою ресурсозбереження є забезпечення беззбиткової 

роботи всіх структурних підрозділів і підприємства в цілому.  

Визначення рівня беззбитковості дозволяє визначити за яким рівнем 

продажу забезпечується рентабельність виробництва. 

Аналіз точки беззбитковості зводиться до визначення мінімального 

обсягу реалізації продукції (у разі незмінних цін та умовно-постійних витрат), 

за якого підприємство може забезпечити беззбиткову операційну діяльність у 

короткостроковому періоді. Точка беззбитковості характеризує такий обсяг 

виробництва й реалізації продукції, якому відповідає нульовий прибуток 

підприємства – виручка від реалізації продукції дорівнює валовим витратам 

на її виробництво та реалізацію. 

Неодмінним елементом аналізу точки беззбитковості є розрахунок 

маржинального прибутку (суми покриття) – різниці між виручкою від 

реалізації продукції та умовно-змінними витратами. Додатна різниця між 

фактичною виручкою від реалізації та виручкою від реалізації, що відповідає 

точці беззбитковості, називається зоною безпеки. На цю різницю підприємство 

може знизити обсяги реалізації або підвищити рівень витрат без загрози 

зазнати збитків. Зауважимо, що кожне підприємство має прагнути розширити 

зону безпеки, оскільки чим вона менша, тим більший ризик одержання 

збитків. 

Перша важлива вимога у виборі чи розробці нормативів для показників 

ресурсозбереження – випуск продукції для економічного оцінювання 

виробничої одиниці й бюджетного аналізу – гарантія повної відповідності 

нормативів земельному фондові, кліматичним умовам і, якщо у господарстві 

проводилась іригація, то й забезпечення системи зрошення водою. 

Економічне оцінювання виробничої одиниці дає лише часткову 

інформацію з проблем загальної господарської діяльності, які доводиться 

вирішувати керівнику підприємства. Воно являє собою ефективний 

інструмент аналізу, який є джерелом відомостей про те, які види культур і 

породи худоби вирощувати, визначення розмірів виробництва у господарстві.  
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Сільське господарство України поступається за рівнем ефективності 

західноєвропейському і американському за показниками ресурсозбереження. 

Звичайно, необхідно враховувати різницю у технічному оснащенні і 

державній політиці щодо аграрного сектора. В статті запропоновано систему 

показників оцінки ресурсозбереження в аграрних підприємствах, що 

передбачає порівнювання в грошовій формі витрат і результатів виробництва 

(надання послуг), відшкодовування витрат власними доходами, тобто 

забезпечування самоокупності і оптимальної рентабельності виробництва. 

Ресурсозбереження виступає важливим фактором зниження собівартості 

продукції і забезпечення прибутковості виробництва. 
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