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упраВління ВирОБництВОМ яК ФаКтОр підВищення  
еКОнОМічнОї еФеКтиВнОсті еКспОрту зерна підприєМстВОМ

анотація. З’ясовано сутність та значення експортної діяльності для підприємств. Розглянуто поняття еко-
номічної ефективності експортних операцій. Висвітлено основні існуючі методичні підходи до визначення 
рівня ефективності експортної діяльності суб’єктів господарювання. За допомогою методу аналізу встанов-
лено, що чільне місце при обчисленні рівня рентабельності експорту продукції посідає виробнича собівар-
тість. На прикладі конкретного сільськогосподарського підприємства виявлено вагомий резерв подальшо-
го зростання економічної ефективності експорту зерна. Завдяки графічному методу розглянуто загальну 
структуру витрат на виробництво та експорт зерна у ПрАТ «Успіх». Узагальнено головні результативні на-
прями зниження виробничої собівартості продукції у галузі рослинництва, у тому числі зерновому секторі. 
Розраховано показники економічної ефективності експорту зерна на ПрАТ «Успіх» за трьома сценаріями 
поступового зниження величини виробничої собівартості продукції при інших незмінних умовах. Обґрун-
товано кількісні зміни в економічній ефективності експортних операцій досліджуваного підприємства. 
Ключові слова: експорт, економічна ефективність, управління виробництвом, зерно, виробнича 
собівартість, підприємство.
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prOductiOn mAnAgEmEnt As A fActOr tO incrEAsE  
thE EcOnOmic EfficiEncy Of grAin ExpOrts By EntErprisE

summary. The essence and importance of export activity for enterprises have been clarified. The key criterion 
that determines the effectiveness of the export operation has been clarified. The concept of economic efficiency 
of export operations is considered. The problems of influence of production management on export activity of 
enterprises are insufficiently resolved at the theoretical and methodological levels. The main existing methodo-
logical approaches to determine the level of efficiency of export activity of economic entities are highlighted. Us-
ing the method of analysis, it is established that the prime cost in calculating the level of profitability of export 
products is the production cost. On the example of a particular agricultural enterprise, a significant reserve for 
further growth of the economic efficiency of grain exports is found. A brief description of the dynamics of wheat 
and maize yields at private joint-stock company “Uspih” during the study period is presented. Due to the graph-
ical method, the general structure of costs for grain production and export at of private joint-stock company  
“Uspih” is considered. The main productive directions of reducing the production costs in the field of crop growing, 
including the grain sector, are summarized. Indicators of economic efficiency of grain export at of private joint-
stock company “Uspih” are evaluated under three scenarios of gradual decrease of production cost under other 
unchanged conditions. The basic coefficient of efficiency of grain export, share of export in total sales of products, 
profitability of export and profitability of economic activity of private joint-stock company “Uspih” are estimated. 
Quantitative changes in the economic efficiency of export operations of the studied enterprise are substantiated. 
It is confirmed that the reduction of production cost of grain in domestic farms is possible provided that the costs 
of seed material, volumes and terms of mineral fertilizers are applied promptly, the use of fuel and lubricants for 
agricultural machinery and the introduction of innovative approaches to production intensification.
Keywords: export, economic efficiency, production management, grain, production cost, enterprise.

Постановка проблеми. Експортна ді-
яльність є одним із важливих напрямів 

роботи аграрних підприємств, який дозволяє 
реалізовувати вироблену сільськогосподарську 
продукцію на зовнішній ринок. Більше того, 
здійснення експортних операцій дозволяє ство-
рити сприятливе підґрунтя для зміцнення кон-
курентних позицій підприємства на внутрішньо-
му ринку [1]. Ключовим критерієм, що визначає 
результативність здійснення експортної операції 
є її ефективність. Тільки при ефективному екс-
порті підприємство спроможне максимізувати 
прибуток і розширити власну нішу на міжнарод-
ному ринку. У багатьох випадках резерви підви-
щення економічної ефективності експорту аграр-

ної продукції, зокрема зерна, лежать у площині 
управління виробничим циклом.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Обґрунтуванню теоретичних і методологічних за-
сад вирішення проблеми підвищення ефектив-
ності експорту зерна присвячено багато праць 
наступних вітчизняних і зарубіжних вчених: 
Т.І. Бондарєвої, Л.В. Діброви, А.І. Осадчука, А. Че-
реп, О. Ортинської, С.А. Аль-Оста, А. Загородньо-
го, Г. Вознюк, І. Лаврів, В. Козика, М.Х. Мескона, 
М. Альберта, Ф. Хедоурі, К.Р. Макконелла, Т. Без-
рукової, О. Борисової, І. Шанініної, О.В. Шкрупій, 
Т. Миролюбової, О. Мельник, М. Нагірної та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зважаючи на значний 
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науковий доробок, недостатньо висвітленими 
залишаються питання впливу управління ви-
робництва на експортну діяльність підприємств 
зернового під комплексу.

Метою статті є обґрунтування напрямів ви-
робничого менеджменту для підвищення рівня 
економічної ефективності експортної діяльності 
агропродовольчого підприємства.

Виклад основного матеріалу. Як зазначають 
О. Мельник та М. Нагірна, експортна діяльність 
підприємства – це низка взаємопов’язаних опера-
цій, що передбачають продаж товарів з обов’язковим 
переміщенням їх через митний кордон з метою 
надання у володіння цієї продукції партнеру з-за 
кордону [2]. До таких складових експортних опе-
рацій входять: виробництво продукції, пакування 
та зберігання, транспортування готової продукції 
до постачальника або безпосередньо контрагента, 
маркетинг, ціллю якого є вивчення попиту і пошук 
ринків збуту. У свою чергу, ефективність експортної 
операції передбачає перевищення доходу над ви-
тратами. Для підприємства ця операція також має 
бути вигідною у порівнянні між ефектом від здій-
снення експорту та продажем товару на внутрішній 
ринок [3]. Отже, ефективність експортної діяльності 
підприємства – це результативність здійснення екс-
портної операції, тобто співвідношення вартості ви-
везеного товару на зовнішній ринок з його ціною на 
внутрішньому ринку країни-виробника.

Кузьмін О., Босак А., Дарміць Р. представили 
методику розрахунку показників ефективності 
експортної діяльності, в якій чільне місце посі-
дають базовий коефіцієнт ефективності експорт-
ної операції, частка експорту в загальному обсязі 
продаж, а також рівень рентабельності експорт-
ної діяльності підприємства [4, с. 223–225]:

а) базовий коефіцієнт ефективності експорту 
(Еб) використовують для порівняння отримано-
го експортного прибутку і понесених експортних 
витрат. Розрахунок базового коефіцієнта ефек-
тивності показує наскільки зміниться рівень 
ефективності при зменшенні повної собівартості 
продукції. Чим вищим є значення коефіцієнта 
тим кращим є рівень економічної ефективності 
експортної діяльності підприємства. Мінімаль-
не значення цього показника дорівнює одиниці. 
Якщо значення показника буде меншим за оди-
ницю то експортна операція не є ефективною, 
тобто витрати перевищують дохід від такої екс-
портної операції. При цьому якщо Еб > 1, то екс-
портна діяльність вважається ефективною. По-
казник розраховують за формулою (1):

Å
Âå

Ñò Òð Îðá = + +( )
                      (1)

де Ве – виторг від експорту; Ст – собівартість 
товару; Тр – транспортні витрати; Ор – організа-
ційні витрати. 

б) частка експорту в загальному обсязі продажів 
визначається для аналізу частки експорту в загаль-
ній діяльності підприємства і розраховується як:

Å
Âå
Âçàã÷ = * %100 � �                       (2)

де Взаг – загальний обсяг продажів підприєм-
ства; показник визначається у відсотках.

в) рентабельність експортної операції розра-
ховується для аналізу суми доходу від здійснен-
ня експортної операції і дорівнює:

Å
Âå
Ñòïð = * %100                           (3)

У формулах (1) і (2) із загальної величини 
витрат виокремлено собівартість продукції, яка 
безпосередньо пов’язана із процесом виробни-
цтва. Звідси стає очевидним, що пошук резервів 
підвищення економічної ефективності експорту 
товарів має зводитись не лише до зниження ви-
трат логістики, трансакційних і маркетингових 
витрат при здійсненні експортної операції, а 
й до оптимізації структури видатків, спрямова-
них на виготовлення продукції. Якщо мова йде 
про зернове господарство, то варто зазначити, 
що найбільша частка витрат тут припадає саме 
на виробничу собівартість. Для підтверджен-
ня цієї тези доцільно розглянути структуру по-
вних витрат на реалізацію зерна на прикла-
ді одного із підприємств-учасників зернового 
ринку нашої держави (див. рис. 1). До категорії 
останніх належить сільськогосподарське під-
приємство ПрАТ «Успіх», яке розпочало свою 
господарську діяльність у 2001 р. Господарство 
на площі земель близько 26 тис га, які розміще-
ні у Київській та Одеській областях, продемон-
струвало в останні роки високі рівні врожайнос-
ті зернових культур. Так, урожайність пшениці 
в 2016 р. становила 57,4 ц/га, у 2017 р. – 32,8 ц/га 
і у 2018 р. – 47,1 ц/га, тоді як кукурудзи – 82,8 ц/га, 
51,0 ц/га і 120,6 ц/га відповідно. Слід зазначити, 
що зниження врожайності пшениці і кукурудзи у  
ПрАТ «Успіх» у 2017 р. можна пояснити неза-
довільними природо-кліматичними умовами. 
Разом із тим, така величина продуктивності 
продовжує залишатись вищою за середню по Ки-
ївський та Одеській областях.

Варто зазначити, що питома вага виробни-
чої собівартості у структурі витрат на виробниц-
тво та експорт зерна кукурудзи та пшениці у  
ПрАТ «Успіх» є понад 80%, що вказує на мож-
ливість подальшої оптимізації видатків, які 
пов’язані із закупівлею насіння, мінеральних до-
брив, засобів захисту рослин, паливно-мастиль-
них матеріалів, оплатою праці, орендою землі, 
ремонтом і обслуговуванням основних засобів 
за рахунок широкого запровадження механізму 
виробничого менеджменту. У результаті це має 
позитивно вплинути на зростання економічної 
ефективності експортної діяльності досліджува-
ного сільськогосподарського підприємства.

На переконання Рогач С.М., Гуцул Т.А. і Тка-
чука В.А. [5] до найбільш результативних напря-
мів зниження виробничої собівартості продукції 
у галузі рослинництва, у т.ч. зерновому секторі 
належать:

1) підвищення урожайності. Як зазначає ака-
демік С.М. Кваша, «на збільшення обсягів і під-
вищення ефективності виробництва зерна пше-
ниці значно впливає рівень інтенсифікації» [6];

2) раціональне використання оборотних активів 
підприємства за рахунок оптимізації використан-
ня палива, мінеральних добрив і насіннєвого мате-
ріалу. Також підприємство має ліквідувати простої 
техніки, або навпаки невиправданих наїздів, тобто 
завчасно планувати усі операційні процеси;

3) використання у виробництві кращих сортів 
культур і вчасне виконання усіх необхідних за-
ходів щодо їх вирощування;
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4) застосування досягнень науково-технічного 
прогресу у виробництві. Згідно результатів до-
слідження академіка С.М. Кваші, «підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробни-
цтва неможливе без впровадження сучасних тех-
нологій та прогресивних нормативів витрат на 
вирощування сільськогосподарських культур» 
[6]. Тому необхідна розробка технологічних карт 
з урахуванням досвіду інших підприємств, досяг-
нень науки і прогнозу.

У разі активного застосування менеджерами 
ПрАТ «Успіх» вищеперерахованих рекомендацій 
щодо скорочення витрат при вирощуванні зерна 
пшениці і кукурудзи очікувано можна розрахо-
вувати на підвищення рівня ефективності екс-
порту продукції за різними сценаріями. Якщо 
величина виробничої собівартості продукції, яка 
експортується, буде знижена на 5% по відношен-
ню до значення 2018 р. (сценарій 1), при інших 
сталих умовах – рентабельність експорту дослі-
джуваного підприємства зросте на 13,7 п.п. (див. 
табл. 1). Очевидно, що за сценарію 3 слід очіку-

вати на підвищення рівня економічної ефектив-
ності експорту зернових до 57,2%, а господарської 
діяльності ПрАТ «Успіх» – до 17,4%.

Висновки і пропозиції. Таким чином зна-
чний резерв зростання економічної ефектив-
ності експорту зерна вітчизняними сільсько-
господарськими підприємствами, у тому числі  
ПрАТ «Успіх», знаходиться у площині вдоскона-
лення агровиробничих процесів. Іншими слова-
ми підвищення рентабельності продажу продук-
ції на зарубіжні ринки може бути досягнуте за 
рахунок покращення аспектів управління вироб-
ництвом суб’єктами господарювання. Зниження 
виробничої собівартості зерна можливе за умови 
оперативного планування витрат на насіннєвий 
матеріал, дози та строків внесення мінеральних 
добрив, а також використання паливно-мастиль-
них матеріалів для сільськогосподарської техні-
ки. Також потрібно використовувати інновацій-
ні заходи щодо інтенсифікації виробництва для 
підвищення урожайності стратегічних зернових 
культур.

    2016 р.       2018 р.
рис. 1. загальна структура витрат на виробництво та експорт зерна у прат «успіх» у 2016 р. і 2018 р., %
Джерело: складено авторами на основі даних ПрАТ «Успіх»

2018 р. 2016 р. 

Виробнича
собівартість

86% 

Транспортні
витрати 

5% 

Організаційні 
витрати 

9% 

Виробнича 
собівартість

82% 

Транспортні
витрати 

9% 

Організаційні 
витрати 

9% 

Таблиця 1
альтернативні сценарії зміни економічної ефективності експортної діяльності  

прат «успіх» при умові зниження виробничої собівартості зерна пшениці і кукурудзи

показник 2018 рік сценарій 1: 
-5%

сценарій 2: 
-10%

сценарій 3: 
-15%

Виробнича собівартість експортованої 
продукції, дол США 6 180 291 5 871 276 5 562 262 5 253 247

Базовий коефіцієнт ефективності експорту 1,37 1,44 1,50 1,57
Частка експорту в загальному обсязі 
продажів, % 48,3 48,3 48,3 48,3

Рентабельність експорту, % 30,13 43,83 50,22 57,21
Рентабельність господарської діяльності, % 11,93 13,72 15,54 17,42

Джерело: складено автором на основі даних підприємства
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