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3.3. Аналіз ефективності функціонування підприємств продовольчої сфери 

Формування будь-яких організаційно-господарських структур як у сільському 
господарстві, так і в інших складових частинах агропромислового виробництва 
залежить від конкретних умов, що склалися у тому чи іншому регіоні, чи в державі 
в цілому. Зміни, що проходять у різних сферах суспільного виробництва, особливо 
в періоди глобальних перетворень, супроводжуються процесами як відновлення 
господарських структур, які існували в минулому, так і створенням нових 
господарських формувань. Ця об’єктивна закономірність характерна для будь-яких 
періодів проведення реформ і в будь-яких країнах. Не стало це винятком і для 
продовольчої сфери України. 

Функціонування підприємств продовольчої сфери – це не тільки виробництво 
та переробка продукції сільського господарства, їх значення і місце в житті 
селянина набагато більше. З огляду на це варте уваги висловлювання 
М.Мірошниченка стосовно того, що господарства продовольчої сфери "у наших 
умовах відбивають не тільки нову форму організації виробництва, а й новий тип 
виробничих відносин, нових зв’язків між собою у межах аграрного сектора і 
останнього – з промисловістю. Саме цим пояснюється складність вирішення 
проблем становлення і розвитку фермерських господарств, підвищення їх 
конкурентоспроможності та ефективності порівняно з іншими формами організації 
аграрного виробництва" [2]. 

Фермерські господарства за значним комплексом ознак є аналогами крупних 
аграрних формувань, проте у менших масштабах виробничої діяльності. Тому 
фермерству має всі характерні ознаки аграрного виробництва, що зумовлені 
складністю, різноманітністю, непередбачуваністю і, безумовно, певним ризиком у 
процесах виробництва, переробки та збуту продукції. 

У всіх країнах з розвинутою ринковою економікою функціонування 
продовольчої сфери базується в більшості випадків на фермерських господарствах, 
кількість яких поступово скорочується, а їх розміри за земельною площею 
зростають. Одні науковці стверджують, що світовий досвід розвинутих країн 
свідчить майже однозначне твердження – фермерство довело за останнє століття 
свої переваги як в США, так і в Західній Європі. Саме багатство даного досвіду нам 
слід досконало вивчити і запроваджувати. В умовах ринку фермерство є формою 
господарювання, яка найбільш відповідна вимогам та законам ринку. Зрозуміло, 
що запровадження ринково-підприємницьких принципів сільськогосподарського 
виробництва супроводжувалося на початкових стадіях розвитку фермерства. Багато 
сподівань покладалося на широкомасштабний розвиток вітчизняного фермерства і 
на його пріоритетне значення у виробництві та переробці аграрної продукції. І 
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справді, в перші роки аграрної реформи становлення фермерських господарств 
(ФГ) відбувалося високими темпами, а потім цей процес відбувався хвилеподібно. 

На початку аграрної реформи тільки за 1993–1994 роки було створено 25,6 тис. 
ФГ, тоді як за наступні роки лише біля 20 тис., а в останні роки кількість ФГ навіть 
скоротилась. 

Такі коливання у розвитку ФГ пояснюється тим, що у перші роки аграрної 
реформи бажаючі стати фермерами мали змогу могли одержати у користування до 
50 га сільгоспугідь і до 100 га загальної земельної площі. В рахунок своїх майнових 
паїв вони смали змогу отримати техніку і інші засоби виробництва. І у тих умовах 
ціни на техніку і добрива були більш-менш доступними для фермерів. Також була 
можливість придбання зношеної техніки у КСП за відносно низькими цінами. 
Поглиблення диспаритету цін і глибока криза всієї економіки у тому числі 
сільського господарства, гіперінфляція позначились на тому що бажаючі стати 
фермерами не мали для цього можливості і насамперед "стартового капіталу", а без 
цього створити власне господарство не можливо. 

Кількість ФГ значно різниться в розрізі областей. Найбільше функціонує ФГ в 
Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській області. 

В цілому у зазначених областях питома вага у загальній кількості ФГ 
становить 32,8%, тобто майже третина ФГ функціонує в трьох областях України. 
Наступними за ними є Запорізька, Кіровоградська, Херсонська області. Найменша 
кількість ФГ спостерігається у Чернігівській, Рівненській та у Івано-Франківській 
області, в цілому у цих областях питома вага в загальній кількості ФГ найменша – 
3,6%. Тобто в зоні Степу функціонує найбільша кількість ФГ, де сприятливі умови 
дозволяють вирощувати зернові культури і соняшник які мають найбільший рівень 
рентабельності. 

Сьогодні можна стверджувати що в Україні функціонує вже вагомий за 
кількістю сектор ФГ, питома вага ФГ до загальної кількості аграрних підприємств 
становить майже 70%. 

Площа землекористування фермерів також зростала швидкими темпами. Те 
саме стосується і середнього розміру землеволодіння ФГ. Збільшення середнього 
розміру сільгоспугідь у ФГ є важливим показником їх розвитку. Саме це сприяє 
використанню переваг великих господарств. Оскільки в аграрному секторі розмір 
земельних ділянок є основою концентрації виробництва. Відмітимо, що в Україні 
ФГ за показником землекористування значно випереджають країни Східної 
Європи, де середні розміри індивідуальних господарств становлять: Чехія – 2-10 га, 
Угорщина 2-11, Польща –7, Румунія – 4, Східна частина Німеччини – 17 га, але 
поступаються США – 195 га [3]. 

Безумовно, у середньому по Україні площа землекористування не сприяє 
досягненню оптимального рівня концентрації виробництва, за якого досягається 
найнижчий рівень собівартості виробленої продукції. Як свідчать деякі розрахунки, 
самостійне (індивідуальне) господарювання у рослинництві на площах 20-50 га не 
може забезпечити дотримання мінімально необхідних сівозмін та ефективне 
використання машинно-тракторного парку. Ефективне використання комплексу 
машин залежно від спеціалізації досягається у фермерських господарствах із 
земельною площею не менше 400-1000 га, і приватних підприємствах, що є 
правонаступниками реформованих КСП, від 2 до 5 тис. га. Саме тому, не 
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випадковим на сьогодні є той факт, що в багатьох регіонах функціонують великі за 
площею землекористування ФГ, які мають більше 100 га сільгоспугідь. 

Стосовно питомої ваги фермерства у виробництві основних видів аграрної 
продукції досягнення поки що незначні. Також спостерігається обмеженість 
спеціалізації фермерських господарств. Насамперед, фермери вирощують зернові і 
деякі технічні культури. Галузі тваринництва ФГ приділяють незначну увагу. 
Безумовно, вони утримують худобу і птицю, у більшості випадків для задоволення 
власних потреб. Така сама ситуація спостерігається по вирощуванню картоплі та 
овочів. Всі ці продукти не реалізуються на ринку, тобто фермери працюють тільки 
на себе. 

Відповідь на питання, чому у ФГ переважає спеціалізація на продукції 
рослинництва, не може бути однозначною. По-перше, тваринництво вимагає 
чималого стартового капіталу для будівництва приміщень тощо, а це для більшості 
фермерів є проблематичним. По-друге, тваринництво хоч і менш ризикована 
галузь, але більш клопітка. По-третє, і це, мабуть, головне, низький рівень 
закупівельних цін на тваринницьку продукцію. Так, якщо у дев’яності роки 
співвідношення цін на пшеницю та велику рогату худобу становило 1:10, то в 
двотисячні лише 1:4. Подібне співвідношення має місце також стосовно цін на 
пшеницю та молоко, пшеницю та живу вагу свиней. 

Отже, відносно низькі ціни на продукцію тваринництва позначаються на тому, 
що фермери зосереджують увагу на виробництві більш вигідних видах продукції і 
насамперед зернових, соняшнику, цукрових буряків. З огляду на це, можливі різні 
підходи щодо вирішення цієї проблеми. Одним з них державна допомога. Нині 
вона характеризується вкрай низьким рівнем. При цьому ми вважаємо, що 
державна допомога господарствам не порушує принципи ринкових відносин. 
Завдяки державній допомозі, є змога поліпшити виробничу структуру в сільському 
господарстві, тобто забезпечити збільшення обсягів виробництва продукції 
тваринництва. Адресність такої допомоги та її спрямованість на сектор ФГ, а також 
розробка спеціальної програми дозволить поетапно вирішити проблему насичення 
ринку продукцією тваринництва, формування оптимальної структури сільського 
господарства. 

Позитивною на наш погляд, є тенденція зростання обсягів виробництва 
валової продукції у розрахунку на одне ФГ. Протягом останніх років 
спостерігається тенденція зростання обсягів виробництва валової продукції 
сільського господарства в цілому по сектору ФГ і в розрахунку на одне 
господарство. 

Разом з тим виникає питання, чому переваги ФГ над іншими виробниками 
сільгосппродукції гальмуються численними чинниками: 

1. Зовнішніми чинниками, на наш погляд, варто віднести несприятливе 
макроекономічне середовище. Воно знаходить свій прояв у таких процесах: 

– законодавча та економічна нестабільність в Україні; 
– недосконала податкова система; 
– нерозвиненість ефективних кредитної та страхової систем; 
– диспаритет цін на промислову і сільськогосподарську продукцію; 
– обмеженість здатності держави щодо надання ФГ належної фінансової 

підтримки, а також до субсидування; 
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– певні проблеми забезпечення землею; 
– відсутність розвинутої ринкової інфраструктури; 
– недоброзичливе ставлення і подекуди свідоме гальмування розвитку ФГ з 

боку місцевих владних структур, керівників різних організаційних форм 
господарювання; 

– неналежний розвиток кооперації та інтеграції між ФГ або з іншими 
підприємствами; 

– відсутність або недосконалість законодавчого забезпечення стосовно 
багатьох аспектів діяльності ФГ. 

2. Організаційно-економічними проблеми на рівні ФГ є:  
– недостатня фахова підготовка фермерів, відсутність належного досвіду щодо 

ведення і управління діяльністю ФГ в ринкових умовах; 
– недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення ФГ, що 

унеможливлює використання новітніх технологій; 
– відсутність "стартового капіталу" в належних обсягах для створення ФГ у 

оптимальних розмірах, а також землі і грошового капіталу для розширеного 
розвитку ФГ. 

Саме тому ФГ не змогли використати свої переваги. На думку В.Я.Месель-
Веселяка, низьку ефективність використання землі ФГ можна пояснити тим, що "... 
фермерським господарствам надані гірші землі. Крім того, вони змушені 
приховувати результати своєї роботи у зв’язку з невдалою податковою системою. 
Позитивним є те, що на відміну від офіційної статистики, результати проведених 
нами опитувань свідчать, що більшість фермерів працює значно ефективніше, ніж 
звітує" [1]. 

Безперечно, ці фактори варто враховувати. Але існує достатньо багато інших 
факторів, вплив яких значно гальмує масштабний розвиток ФГ, і, відповідно, 
зростання їх продуктивності та ефективності. Зрозуміло, що лише наявність 
високої мотивації щодо забезпечення ефективного господарювання є недостатнім. 
Відносно причин, що гальмують становлення та розвиток ФГ в Україні, то їх вже 
неодноразово відзначали вітчизняні вчені-економісти у тому або іншому контексті. 
Результати дослідження дають змогу систематизувати їх (з певним рівнем 
умовності) за двома блокам: 

1) зовнішні чинники щодо діяльності ФГ; 
2) внутрішні чинники, які діють безпосередньо в ФГ. 
Зрозуміло, що вони тісно зв’язані між собою. Інакше кажучи, багато проблем 

на макро- і мікрорівнях переплітаються і взаємопов’язані між собою.  
Можна заперечити, що більшість із цих факторів мали негативний вплив і на 

інші форми господарювання. Більш того фермерів на три роки звільняють від 
сплати податків, а землю вони отримують безоплатно. Відносно це так, проте варто 
зважати на те, що порівняно з ОПГ, державного і суспільного секторів, приватний 
сектор, що представлений ФГ, для України 90-х років був зовсім новий, і 
формувався практично з нуля. У всіх інших був наявним певний стартовий капітал, 
матеріально-технічна база господарювання. А в країнах Заходу фермерство, як 
зазначалося раніше, пройшло довгий шлях "природного" відбору. 

Отже маємо всі підстави вважати, що фермерство могло б отримати більш-менш 
широкомасштабний розвиток за умови надання йому відповідної державної 
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підтримки в питаннях формування стартового капіталу. Перша хвиля фермерів могла 
отримати безкоштовно землі до 50 га і загальною площею 100 га, придбати зношену 
техніку. Подальше вагоме здорожчання техніки позбавило наступних такої 
можливості. У крайньому випадку необхідних коштів на розвиток селянського 
господарства у раціональних масштабах вітчизняні потенційні фермери не мали. Крім 
того їх чимало. Наприклад, для того щоб створити сучасну ферму в США розмір 
інвестиції коливається від 5 до 10 тис. дол. в розрахунку на 1 га. У Німеччині 
створення одного фермерського господарства з оптимальними розмірами земельного 
наділу 100 га передбачає наявність стартового капіталу від 750 тис. до 1 млн. євро. 
Виходячи з цих показників, можна приблизно визначити потребу нашого 
потенційного фермера для створення сучасного господарства, яке забезпечило 
виробництво конкурентоспроможної продукцію Мінімуму для ферми в 100 га – 500 
тис. дол. або 2,5 млн. грн. А ферма з оптимальними розмірами у 3-4 рази більше. 

Характерні риси, що притаманні фермерському господарству визначають 
структуру його виробничого потенціалу. Процес матеріального виробництва 
виступає проявляється впливом людини на природні ресурси. Діяльність людини є 
необхідною умовою матеріального виробництва і є його важливим чинником. 
Матеріальними факторами виробництва у фермерських господарствах є засоби і 
предмети праці. Матеріальне виробництво є важелем впливу людини з 
використанням засобів праці на предмети праці, землю та воду, в результаті чого 
вони отримують продукцію та послуги. 

Наразі ефективність фермерського господарства залежить від природного 
середовища (ґрунту, клімату, погодних умов), від стану макроекономіки (ціни, 
податків, курсу валют), від інституційних факторів (закони, державне регулювання, 
стан конкуренції, економічна політика). Для всіх чинників зовнішнього середовища 
є характерним їх визначний вплив на господарську діяльність фермера. 

АПК є найважливішою і особливою складовою народного господарства 
країни, без якої неможливе забезпечення населення продовольством, а окремих 
галузей промисловості сировиною. Складовою його частиною є сільське 
господарство. Це комплекс галузей, кожна з яких має притаманні тільки їй 
специфічні властивості. 

Як галузь матеріального виробництва, сільське господарство відрізняється від 
інших галузей народного господарства засобами виробництва, виробничим хистом 
працівників і характером товару, які виробляються. Земля тут виступає основним 
засобом виробництва. Вона в значній сприяє формуванню ефективності 
виробництва і визначає розмір капіталу. В інших галузях економіки роль землі 
інша – це лише місце розташування виробництва. Її особливостями в аграрному 
секторі є: обмеженість, незамінність, оскільки є продуктом природи та засіб 
виробництва, при належному використанні здатність покращувати свою якість і 
навпаки, визначає спеціалізацію суб’єктів господарювання на селі, визначає набір 
техніки, технологій, відповідно до природно-кліматичних умов. 

Також, важливою особливістю аграрного виробництва є те, що земля має різні 
рівні родючості, різновіддаленість стосовно ринків збуту, переробних підприємств, 
а також місць зберігання продукції, технічного обслуговування 
сільськогосподарської техніки, забезпечення господарств електроенергією, газом та 
іншим інфраструктурним забезпеченням. 
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У фермерських господарствах, які займаються виробництвом аграрної 
продукції, процес виробництва розміщується на земельних ділянках просторово, 
що потребує застосування мобільних пересувних агрегатів, позначається на 
необхідності транспортного обслуговування (перевезення насіння, кормів, 
продукції, добрив та ін.). У результаті це спричиняє додаткові витрати для 
придбання необхідних видів техніки, яка через незначні розміри фермерських 
господарств (наприклад в Херсонській області середній розмір становить 84 га) на 
може достатньо ефективно використовуватись. По суті це вкладений, але «не 
працюючий» капітал. Багато робочого часу в таких господарствах витрачається на 
переміщення не лише машин, а й працівників. 

Використання фермерськими господарствами біологічних факторів (рослин і 
тварин) є найважливішою особливістю аграрного виробництва, що впливає на їх 
формування і функціонування, а також, спричиняє взаємодію біологічних і 
економічних законів. Виробничий процес у аграрній сфері складається із зміни і 
розвитку рослин і тварин, натомість соціально-економічними завданнями і матою 
фермера є отримання прибутків. До того ж біологічні фактори є дуже вагомими. 
Ми погоджуємося з вченими-аграрниками в тому, що біологічні ресурси важливі 
також як й інші фактори виробництва – організація й оплата праці, управління 
трудовим і виробничим процесами.  

Зважаючи на вищесказане можна зазначити, що формування і функціонування 
фермерських господарств має відбуватися у повній узгодженості з біологічними 
ритмами росту і розвитку рослин та тварин. Це позначається на спеціалізації 
господарств, тобто набір галузей має поєднуватись за періодами робіт, реалізації 
продукції, рівномірності зайнятості фермера і його техніки в трудовому процесі, 
забезпечувати оптимальні розміри господарств по землекористуванню. 

Аграрне виробництво має сезонний характер. Тобто робочий період не 
співпадає з часом виробництва, а виробництво з реалізацією продукції. Це 
позначається на нерівномірності використання праці і техніки, реалізації продукції 
і надходженні грошових ресурсів протягом календарного року. Потреба ж в 
оборотних засобах є сталою протягом всіх місяців року (придбання паливно-
мастильних і ремонтних матеріалів, добрив, оплата праці за виконану роботу). Це 
призводить до необхідності використання короткострокових кредитів, що не 
завжди є вигідним фермеру, а обійтись без нього практично неможливо. 

Погодні умови також мають суттєвий вплив на сільське господарство. Зокрема, 
урожайність сільськогосподарських культур в регіоні має циклічний характер, що 
позначається на рівні виробництва як в галузях рослинництва, так і тваринництва. 
Якщо урожайність сільськогосподарських культур до 50% залежить від умов погоди, 
то екологічний стан довкілля зазначену частку впливу ще збільшує. Цей чинник слід 
враховувати при управлінні фермерським господарством, особливо при розробці 
прогнозів виробництва конкурентоспроможної продукції у необхідній кількості та 
відповідній якості, а також фінансових результатів. 

Частина виробленої у галузях рослинництва і тваринництва продукції, (понад 
20% валової продукції) залучається у наступні цикли вже як засіб виробництва 
(молоко, приріст тварин, корми, насіння), тому в аграрному секторі існують 
особливості і у формуванні основних та обігових фондах. Вони виробляються 
самою галуззю і залежать від неї за ціною і якістю. 
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Вплив зазначеного чинника на стан і діяльність фермерських господарств 
двоїстий. Так, при його формуванні, до отримання продукції, основні та оборотні 
засоби є певною сумою коштів і продуктів, які здатні забезпечити виробничі цикли, 
починаючи з посіву і до забирання та зберігання продукції у за відповідних умов. 
Це підтверджує те, що без стартового капіталу нормально починати працювати 
фермерське господарство практично не в змозі. 

Взаємозв’язок природних та економічних процесів проявляється при виробництві 
аграрної продукції, у тому числі фермерськими господарствами, і позначається на 
тому, що аграрне виробництво є сировинною базою. Переробка цієї продукції 
відноситься до промислового виробництва. Для того, щоб фермер не продавав свою 
продукцію у вигляді сировини, тим більше за ціни, яка не відшкодовує витрат, він має 
практично заснувати або освоїти нове промислове виробництво, а для цього крім 
капіталу необхідні ще і нові специфічні знання та час. Одному фермеру налагодити 
таке виробництво практично неможливо, особливо при малому розмірі фермерського 
господарства. Вихід вбачається в кооперації з іншими фермерами, про що свідчить 
практика господарювання в деяких районах. 

Ми вважаємо що, до особливостей аграрного виробництва слід віднести 
залежність аграрної продукції від стану довкілля. Відомо, що виробництво екологічно 
чистої продукції є для товаровиробника набагато дорожчим порівняно із звичайною 
продукцією і вимагає особливих технологій, додаткових витрат праці та нових знань. 
За відсутності всього цього незадовільний стан довкілля не сприятиме виробництву 
потрібної продукції. Саме тому є важливість врахування цього фактора. 

Зазначені особливості агарного виробництва суттєво визначають організацію 
фермерського господарства, вимагають творчого підходу до використання законів 
природи та суспільства; визначають специфіку фермерських господарств від 
моменту їх становлення до періоду нормального функціонування; обумовлюють 
своєрідний характер дій фермерських господарств в умовах ринкової економіки. 
Отже, формування і діяльність конкурентоспроможного фермерського 
господарства як самостійного суб’єкта в аграрному секторі економіки має 
відбуватися з урахуванням взаємопов’язаних економічних, біологічних та 
природних умов, що обумовлює специфічні вимоги щодо його організації та 
управління його діяльністю. 

За наявності відповідної кваліфікації і досвіду в управлінні господарством 
фермер може впливати на фактори внутрішнього середовища (організація праці, 
дисципліна, інтенсифікація праці). Якщо фермерське господарство контролює 
належним чином фактори внутрішнього середовища, то має значні резерви. 
Фермерське господарство має взаємодіяти із зовнішнім середовищем для того, щоб 
використовувати необхідні оптимальні зовнішні умови. Чинники зовнішнього 
середовища є змінними, знаходяться поза контролем фермера, тому його форми 
управління потребує постійного удосконалення. З метою, щоб досягнення мети 
фермерське господарство змушене рухатись до більш високої ефективності і 
продуктивності праці, порівняно з конкурентами, шляхом оптимізації 
використання ресурсів. 

Звісно, що особливості розвитку фермерських господарств в Херсонській 
області залежать від її історико-економічних умов існування. Херсонська область 
утворена 30 березня 1944 року, в складі якої – 18 адміністративних районів, 3 міста 
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(Херсон, Нова Каховка, Каховка) обласного і 6 міст (Берислав, Генічеськ, Гола 
Пристань, Скадовськ, Таврійськ, Олешки) районного підпорядкування. 

Розташована область на півдні України в басейні нижньої течії Дніпра в 
степовій зоні. Омивається Чорним та Азовським морями. Херсонська область має 
спільну границю з Миколаївською, Запорізькою, Дніпропетровською областями та 
з Автономною Республікою Крим. 

Площа області 28,5 тис. кв. км. Населення понад 1,2 млн. чоловік. Обласний 
центр – м. Херсон. Основні галузі промисловості: суднобудівна, машинобудівна, 
металообробна, нафтопереробна, харчова, легка та електроенергетика. 
Херсонський торгівельний порт – один з найбільших морських портів України, 
через який наша держава підтримує зв’язки з багатьма країнами світу. Херсонщина 
– один із центрів виробництва пшениці. Широко розвинені промислове 
садівництво, виноградарство, овочівництво, баштанництво. Формування 
фермерських господарств в Херсонській області було розпочато в 90-х роках. 

Найбільшого розповсюдження фермерські господарства набули у 
Голопристанському, Генічеському та Бериславському районах Херсонської області. 
Очевидний лідер – Голопристанський. Далі йдуть Новотроїцький та Скадовський 
райони. Наіменьша кількість у Нововоронцовському районі та містах Херсон і 
Нова Каховка (рис. 1). 

Кількість фермерських господарств в Херсонській області є вищою проти 
середнього по країні. 

 
 

Рис 1. Територіальне розміщення фермерських господарств регіону 

Землеволодіння по адміністративних районах відчутно відрізняється. Зокрема, 
у Великолепетиському, Верхньорогачицькому, Високопільському, Каховському та 
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Чаплинському середні розміри фермерських господарств становлять від 108 до 170 
га, а в Бериславському, Генічеському, Іванівському, Садовському та 
Цюрупинському – від 53 до 75 га. 

Це є свідченням того, що розміри фермерських господарств, їх 
землекористування значно залежать не тільки від природних, а й від економічних 
умов, а також від специфіка районів, їх місце розташування, близькості до 
адміністративних та промислових центрів, оптових аграрних ринків, 
інфраструктурного забезпечення. 

Важливого значення набуває використання землі фермерськими 
господарствами. Структура землекористування фермерських господарств 
характеризується наступним: рілля – 95 %, а також сіножаті та пасовища – 3%. 
Якщо з економічної точки зору, цю ситуацію можна пояснити тим, що рілля 
забезпечує найбільшу віддачу, сприяючи вирощуванню високорентабельних 
культур, характерних для регіоні, то з екологічної це не виправдовується. 
Відповідно до сучасними уявлень, раціональна структура землекористування 
передбачає наявність 40-60 % ріллі. В іншому випадку таке значне переважання 
ріллі у землекористуванні спричиняє виснаження ґрунтів. Дана структура 
землекористування сформувалася з початку створення фермерських господарств і є 
практично постійною до теперішнього часу. 

Варто зазначити, що фермерські господарства помітно збільшили посіви 
технічних культури за рахунок часткового зменшення посівів зернових. Це 
насамперед пояснюється зростанням попиту на продукцію технічних культур за 
останні роки та досить вигідною ціною для фермерів на ринках збуту. 

Тенденція, спостерігається, обумовлена постійністю попиту на зерно на 
регіональному так і загальнодержавному продовольчому ринку як регіону, а також 
меншою його трудомісткістю порівняно з іншими культурами. Це позначилось на 
здатності фермерських господарств за період їх існування збільшити виробництво 
зерна та інших видів продукції. 

Обсяги виробництва всіх видів аграрної продукції по всіх категоріях 
господарств зросли, і це підтверджує незворотність становлення і розвитку 
фермерських господарств в аграрному секторі економіки Херсонської області. 

Результати дослідження свідчать про наявність чітко вираженої тенденції 
переміщення виробництва аграрної продукції із суспільного сектора у приватний 
сектор (особисті підсобні і фермерські господарства). Спричинене це певною 
мірою попитом і розширенням ринків збуту продукції. Підтверджує такий 
висновок, наприклад, інформація стосовно зменшення виробництва зерна на 30-
40% у суспільному секторі і збільшення в 22-32 рази – у фермерських. 
Аналогічною є ситуація й по інших видах продукції. Стосовно овочів, то вони в 
основному вирощуються в особистих підсобних і фермерських господарствах. 

У такій специфічній ситуації виникла і негативна тенденція. Як було зазначено 
раніше, зерновиробництво у фермерських господарствах стає монокультурним і є 
одним із чинників зниження рівня урожайності сільськогосподарських культур у 
всіх категоріях господарств Херсонської області. 

Не дивлячись на вище зазначені негативні тенденції по фермерським 
господарствам, виробництво валової продукції у поточних цінах у розрахунку на 
100 га сільгоспугідь зросло на 41%, але це у 2 рази менше рівня показника по 
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колективним господарствам. На основі цього можна зробити висновок, що в великі 
господарствах мають більше економічних можливостей для свого розвитку, що 
слід враховувати у розробці прогнозів щодо розвитку фермерських господарств. 

Для більшості з досліджуваних фермерських господарств характерним є 
відносно невисокий рівень товарності продукції. 

Виключенням становить соняшник, але його високий рівень товарності 
пояснюється підвищенням попиту на даний вид продукції і достатньо високою 
ціною, яка є прийнятною для виробників на момент реалізації відносно інших видів 
продукції. На низькому рівні товарності зерна і молока позначаються дві причини: 
по-перше – невигідність їх збуту по відкритих каналах, а по-друге – неофіційні і 
незафіксовані канали вигідної реалізації – прямий продаж на ринку і постійним 
покупцям, приватним підприємцям і таке ін. 

Фермерські господарства, які не змогли реалізувати вироблену продукцію, 
частину її використовують як оплату праці, в рахунок отриманих послуг, 
взаєморозрахунків, на внутрішньгосподарські та особисті потреби. У цьому 
полягає відмінність фермерських господарств від інших форм господарювання і є 
характерною для їх діяльності. 

Галузева структура виробництва вимагає формування оптимального 
поєднання галузей і видів продукції для рівномірного використання робочої сили 
протягом року. Досягти цього можна тільки шляхом підбору культур і сортів за 
термінами посіву, доглядом і збору врожаю. Крім цього, необхідною є кваліфікація 
членів фермерського господарства, підвищення рівня механізації виробництва, 
мотивація виконання всіх виробничих і управлінських функцій, продуктивність 
праці фермера і дохідність господарства. Все це варто враховувати при організації 
діяльності фермерських господарств. 

Матеріальні ресурси фермерських господарств представлені в натуральній 
формі як основні засоби, а у вартісній – основні фонди. Основні засоби створюють 
споживчу вартість, а основні засоби – утворюють вартість продукції. 

Відомо що, основні засоби поділяються на виробничі і невиробничі. У 
фермерському господарстві виробничі основні засоби залучаються у виробництво 
різних видів продукції і виконання робіт. Таким чином, основні засоби поділяють 
за призначенням: на сільськогосподарського призначення і несільськогосподар-
ського. В процесі сільськогосподарського виробництва залежно від призначення (за 
технологічною ознакою) основні засоби сільськогосподарського призначення 
об’єднують у такі групи: будівлі, споруди, передаточні пристрої, машини і 
обладнання, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар, робоча і 
продуктивна худоба, багаторічні насадження в плодоносному віці, капітальні 
вкладення, інструменти та інші основні засоби. Крім того, виробничі основні 
засоби сільськогосподарського призначення за галузевою ознакою поділяють на 
засоби рослинництва, тваринництва і загального призначення. Різко розмежувати у 
фермерських господарствах основні засоби складно, оскільки в процесі 
виробництва вони виконують активну й пасивну функцію. До першої групи 
відносять машини і обладнання, транспортні засоби, продуктивну і робочу худобу, 
капітальні затрати на покращення земель. Другу групу становлять виробничі 
будівлі та споруди, виробничий та господарський інвентар тощо. 
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Розвиток фермерських господарств поступово переходить до нових більш 
якісних форм. Відносні показники, що характеризують визначену стабільність в 
плані забезпечення технікою, можуть носити тимчасовий характер, якщо немає 
потрібного фінансування фермерських господарств. Це можна пояснити тим, що у 
виробничому процесі всі види основних засобів зношуються. Вони втрачають свої 
початкові якості і дієздатність, поступово стають непридатними для подальшого 
використання і їх змушені замінювати. 

Знос основних засобів може бути як фізичний, так і моральний (процес їх 
знецінення внаслідок технічного прогресу). Знос основних засобів позначається на 
досягненні фермерським господарством морального та фінансового збитку. Щоб 
вирішити зазначену проблему, слід застосовувати техніку з максимальним 
навантаженням. 

Крім того, склад машинно-тракторного парку у фермерських господарствах 
формується на основі особистої думки фермера, його досвіді праці і можливостей 
придбання, вартості, тривалості робочого періоду, наявності трудових ресурсів та 
ін. Наразі фермерські господарства за своїм розвитком підійшли до свідомої 
необхідності оптимізації складу (за кількістю та якістю) основних засобів і самого 
господарства. 

Перед підприємствами переробної сфери постає проблема щодо оптимізації 
витрат на володіння основними засобами та експлуатаційними витратами. Витрати 
володіння становлять: амортизація, відсотки на вкладений капітал, податки, 
страхування, утримання приміщень та ін. Такі витрати є постійними і не залежать 
від інтенсивності використання машин. Експлуатаційні витрати залежать від 
інтенсивності використання техніки – це витрати на пальне, ремонт, утримання 
трудових ресурсів на обслуговування машин [5]. 

Крім виробничих основних засобів для здійснення процесу виробництва 
продукції і її реалізації, підприємства продовольчої сфери мають використовувати 
необхідні обігові засоби, які повністю використовуються в процесі одного 
виробничого циклу. Вартість обігових засобів повністю переноситься на готову 
продукцію, тому для процесу виробництва виникає потреба у нових засобах. 

Обігові засоби фермерських господарств за джерелами формування 
поділяються на власні та запозиченні, але за їх роллю у процесі виробництва 
групують на матеріальні оборотні засоби і форми обігу. Матеріальні оборотні 
активи є предметами праці, які використовується у виробничому процесі. Фонди 
обігу готова для реалізації продукція. Матеріальні оборотні засоби містять 
виробничі запаси, що не вступили у процес виробництва і предмети праці які 
знаходяться у процесі виробництва. Виробничі запаси можуть бути представленні 
продукцією фермерських господарств (насіння, корма) а матеріали промисловості 
(паливо, запасні частини, мінеральні добрива). 

Особливе місце в складі матеріальних засобах посідають виробничі запаси. 
Їхня частка складає 80-85%, що ускладнює фермерським господарствам специфічні 
труднощі для їх поповнення. Джерелом поповнення власних обігових засобів є 
прибуток, а залучених – кредити на сезонні затрати. 

В Херсонській області на етапі створення фермерських господарств 
матеріальні ресурси формувалися в основному за рахунок залучених засобів. 
Основна частина з поточних виробничих затрат у фермерських господарствах 
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використовувалась на придбання техніки та обладнання (61%) і лише 18,2% – на 
будівництво; а на власні потреби спрямовуються 6,3% і на оплату працівників що 
залучалися – 1,8% [4]. 

За весь час існування фермерських господарств ситуація з їхнього 
фінансування постійно погіршувалась. З’явились новітні форми забезпечення 
фермерських господарств матеріальними та фінансовими ресурсами: кооперація з 
іншими фермерськими і комерційними аграрними підприємствами, переробними та 
обслуговуючими підприємствами; поява лізингу, ф’ючерсів, оптова торгівля, 
товарні кредити, бартер та ін.). Це свідчить про те, що фермерські господарства 
мають цілковиту життєздатність і є повноправними суб’єктами аграрної економіки 
і продовольчого ринку області. 

Фермерським господарствам притаманна висока питома вага в структурі 
витрат на оплату робіт і послуг, які виконали сторонні організації. Середні і великі 
за розмірами фермерські господарства, які більш-менш забезпечені засобами 
виробництва, мають незначну питому вагу витрат на оплату послуг сторонніх 
організацій. Майже наполовину меншу питому вагу витрат на нафтопродукти 
мають невеликі фермерські господарства проти великих. 

Отже, фінансові результати функціонування фермерських господарств, які 
різняться за площами землекористування, мають певні відмінності і у джерелах їх 
формування. Малі господарства підтримують свою конкурентоспроможність в 
основному за рахунок відносно низького рівня собівартості продукції (без 
урахування витрат на оплату праці). Вони досягають конкурентних переваг за 
рахунок цінової конкуренції. Тому, ми вважаємо, що не може бути єдиного підходу 
щодо визначення рівня конкурентоспроможності фермерських господарств. Дані 
підходи будуть визначатися розмірами господарств, рівнем товарності продукції, 
доступом господарств до ринку аграрної продукції тощо. 

Дослідження еволюції розвитку фермерських господарств в Україні показало, що 
в перші роки аграрної реформи становлення фермерських господарств відбувалося 
високими темпами, а потім цей процес відбувався не стійко, хвилеподібно. 

Ефективність фермерського господарства залежить від природного 
середовища (ґрунту, клімату, погодних умов), від стану макроекономіки (ціни, 
податків, курсу валют), від інституційних факторів (закони, державне регулювання, 
стан конкуренції, економічна політика). Для всіх чинників зовнішнього середовища 
є характерним їх визначний вплив на господарську діяльність фермера. 
Дослідження проблем розвитку фермерських господарств дозволило визначити і 
систематизувати чинники, які гальмують їх економічне зростання. 

Зовнішніми чинниками, що стримують розвиток господарств продовольчої 
сфери є несприятливе макроекономічне середовище, яке проявляється у: 
законодавчій та економічній нестабільності; недосконалості податкової системи; 
нерозвиненості ефективних кредитної та страхової систем; диспаритеті цін на 
промислову і сільськогосподарську продукцію; обмеженості фінансової підтримки 
фермерських господарств з боку держави; проблемах забезпечення землею; 
відсутності розвиненої ринкової інфраструктури; відсутності підтримки з боку 
місцевих владних структур; неналежному розвитку кооперації та інтеграції між 
господарствами продовольчої сфери або з іншими підприємствами; відсутності або 
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недосконалості законодавчого забезпечення стосовно багатьох аспектів діяльності 
господарств. 

Організаційно-економічними проблемами на рівні підприємств продовольчої 
сфери господарств є: недостатня фахова підготовка фермерів, відсутність 
належного досвіду щодо ведення і управління діяльністю господарства в ринкових 
умовах; недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення господарств, що 
унеможливлює використання новітніх технологій; відсутність "стартового 
капіталу" в належних обсягах для створення фермерського господарства у 
оптимальних розмірах, а також землі і грошового капіталу для розширеного 
розвитку господарства. 
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3.4. Регуляторні впливи на формування пропозиції продукції аграрних 
підприємств в дотриманні продовольчої безпеки 

В дослідженні встановлено, що участь аграрних підприємств у дотриманні 
продовольчої безпеки, опосередковується через формування пропозиції 
сільськогосподарської продукції сировинного та продовольчого призначення на 
цільових ринках її збуту. Дослідження показали, що цільові об’єктові ринки 
сільськогосподарської продукції характеризуються складною структуризацією, 
глибоко диференційованим характером його конкурентної побудови на різних 
рівнях розподілу продукції та, відповідно, неповною реалізацією економічних 
інтересів підприємств товаровиробників. 

При цьому ринок аграрної продукції є достатньо стабільним в межах 
національної економіки. Це зумовлюється дією таких основних факторів: 
невисокою еластичністю попиту, що зумовлює стабільність обсягів збуту продукції 
кінцевим споживачам; ринковими та споживчими характеристиками об’єктів 
ринку, які відрізняються високим рівнем стандартизації товарних партій; 
недосконалою конкурентною ситуацією на об’єктних ринках більшості видів 
аграрної продукції; сформованістю каналів розподілу продукції, які на вказаному 
ринку є довшими за ті, що існують інших ринках товарів та послуг; 
функціонуванням механізмів взаємного впливу суміжних товарних ринків. 
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	Д-т
	К-т
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	1
	Понесено витрати на поточне утримання ОСББ (зарплата працівникам, прибирання території тощо)
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	651, 661, 685
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	301, 311
	377
	20000,00
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	Д-т
	К-т
	Сума, грн
	1
	Відображена заборгованість співвласників багатоквартирного будинку за внесками в резервний фонд за місяць
	4000
	2
	Отримано внески від співвласників в резервний фонд
	3000
	3
	Придбано основний засіб за рахунок резервного фонду
	6000
	4
	Уведено в експлуатацію основні засоби
	6000
	5
	Визнано дохід майбутніх періодів
	6000
	Нараховано місячну амортизацію за об’єктом основних засобів
	100
	Визнано дохід у сумі амортизації
	100
	*За необоротними активами, придбаними за рахунок цільового фінансування, дохід визнається протягом періоду їх корисного використання, пропорційно нарахованій амортизації (п. 21 П(С)БО 15).
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	Д-т
	К-т
	Сума, грн
	1
	Відображено заборгованість співвласників багатоквартирного будинку за внесками в ремонтний фонд за місяць
	6000
	2
	Отримано внески від співвласників в ремонтний фонд
	5000
	3
	Проведено поточний ремонт спільного майна підрядником за рахунок ремонтного фонду
	2000
	4
	Визнано дохід на рівні витрат
	2000
	5
	Оплачені ремонтні роботи сторонньої організації
	2000
	№ з/п
	Зміст господарських операцій
	Бухгалтерський облік
	Д-т
	К-т
	Сума, грн
	1
	Відображено заборгованість бюджету за нарахованими пільгами окремим категоріям громадян
	5400
	2
	Відображено заборгованість бюджету за нарахованими субсидіями
	3100
	3
	Надійшло пільг і субсидій із бюджету
	8500
	4
	Погашено заборгованість бюджету
	8500
	Рис. 3. Субрахунки аналітичного обліку для відображення внесків та інших надходжень від членів ОСББ
	№ з/п
	Зміст господарських операцій
	Бухгалтерський облік
	Д-т
	К-т
	Сума, грн
	1
	Віднесено до витрат отримані послуги ОСББ
	2
	Оприбутковано ПММ для автотранспорту й списано використані ПММ
	3
	Оприбутковано МШП і передано їх у використання
	4
	Нараховано амортизацію
	5
	Нараховано заробітну плату працівників ОСББ
	6
	Нараховано ЄСВ на зарплату працівників ОСББ
	7
	Утримано ЄСВ
	8
	Утримано ПДФО
	9
	Списано витрати на фінансовий результат

	Список використаних джерел до п.1.7.



	1.8. Шляхи організації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів
	Список використаних джерел до п.1.8.

	1.9. Практичні аспекти оподаткування аграрних формувань та впровадження сучасних інформаційних технологій при розрахунках з бюджетом
	Рис. 1. Ключові ставки оподаткування в Україні у 2019 р.
	Рис 2. Принципи оподаткування в Україні
	За Законом №2164-VІІІ
	За ст. 55 ГКУ
	Мікропідприємства
	Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: балансова вартість активів – до 350 тисяч євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро; середня кількість працівників – до 10 осіб. 
	Суб’єктами мікропідприємництва є юрособи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ. 
	Малі підприємства
	Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро; середня кількість працівників – до 50 осіб. 
	Суб’єктами малого підприємництва є: юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ. 
	Середні підприємства
	Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: балансова вартість активів – до 20 мільйонів. євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 мільйонів. євро; середня кількість працівників – до 250 осіб. 
	Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва. 
	Великі підприємства
	Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро; середня кількість працівників – понад 250 осіб. 
	Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ. 
	Категорія платника
	Строк сплати
	Мінімальний страховий внесок
	Максимальний розмір ЄСВ(22% від максимальної бази нарахування ЄСВ), сплачується добровільно
	за місяць
	за квартал
	ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування (незалежно від обраної групи)
	До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня)
	918,06 грн
	2754,18 грн
	13770,90 грн
	ФОП, які обрали загальну систему оподаткування
	До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня). Остаточний розрахунок за календарний рік до 10 лютого наступного року
	918,06 грн
	2 754,18 грн
	13770,90 грн
	Особи, які провадять незалежну професійну діяльність
	До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня). Остаточний розрахунок за календарний рік до 1 травня року наступного за звітним
	918,06 грн
	2 754,18 грн
	13770,90 грн
	Члени фермерського господарства
	До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня)
	918,06 грн
	2 754,18 грн
	13770,90 грн
	Категорія платника
	Пільга зі сплати ЄСВ
	ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування
	Звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
	ФОП, які обрали загальну систему оподаткування
	Члени фермерського господарства
	Вид доходів
	Ставка ЄСВ
	Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих працівників, у т. ч. іноземців
	Роботодавці нараховують та сплачують ЄСВ за ставкою 22%
	Винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-СПД
	Підприємства та фізособи-підприємці нараховують і сплачують 22% на суму винагороди
	Допомога з ТВП (як перші п’ять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби, допомога по вагітності та пологах за рахунок коштів ФСС)
	Роботодавці нараховують і сплачують 22% на суму допомоги
	Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів
	З 2019 року всі роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на фонд оплати праці
	Рис. 3. Об’єкт оподаткування нерухомості в Україні та платники податків 
	№ п/п
	Об’єкти нерухомості, що підлягають оподаткуванню
	Житлова нерухомість
	1.
	Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Розрізняють житлові будинки садибного типу (ЖБСТ) та квартирного типу різної поверховості. ЖБСТ –розташовані на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень
	2.
	Прибудова до житлового будинку – частина будинку, яка розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну
	3.
	Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання
	4.
	Котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою
	5.
	Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів
	6.
	Садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків
	7.
	Дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку
	Нежитлова нерухомість
	1.
	Будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку.
	2.
	Будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей.
	3.
	Будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування.
	4.
	Гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки.
	5.
	Будівлі промислові та склади.
	6.
	Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки).
	7.
	Господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.
	Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ст. 266 ПКУ) можуть бути фізособи, юрособи, в т.ч. нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості
	об’єкт оподаткування
	Платники податку
	База нарахування
	об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб
	кожна з осіб за належну їй частку
	загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток*
	об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі
	одна з осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом
	об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі
	кожна з осіб за належну їй частку
	* База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в т.ч. їх часток, які перебувають у власності фізосіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами держреєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника, зокрема документів на право власності. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в т.ч. їх часток, що перебувають у власності юросіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на об’єкт.
	Пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
	База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в т.ч. їх часток, що перебувають у власності фізособи – платника податку, зменшується (п. 266.4.1 ПКУ)
	для квартири/квартир незалежно від їх кількості
	на 60 кв. м*
	для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості
	на 120 кв. м*
	для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток),
	на 180 кв. м*
	Пільги з податку, передбачені пп. 266.4.1 та 266.4.2 ПКУ, для фіз осіб не застосовуються(пп. 266.4.3 ПКУ)
	на об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо їх площа перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пп. 266.4.1 ПКУ **
	на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)**
	* Зменшення надається 1 раз за базовий податковий (звітний) період (рік).** Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізосіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.
	Рис. 4.Облік оподаткування в інформаційній системі бухгалтерського обліку
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	Варіанти
	1. Можливості Електронного кабінету платника
	Подання заяв, записів для отримання інформації
	Отримання відомостей про отриманні доходи та утриманні податки
	Декларація про майновий стан
	Створенні та направлення Декларації в електронному вигляді
	Листування з ДФС
	Направлення листів в електронному вигляді до органів ДФС та отримання відповідей
	Система обліку публічної інформації
	Доступ до публічної інформації
	Стан розрахунків з бюджетом
	Сплата податків, зборів, платежів
	Перегляд даних щодо розрахунків з бюджетом
	Заплановано реалізацію нових можливостей внесення змін в ДРФО
	Запис на особистий прийом
	2. Можливості Електронного кабінету платника ПДВ
	Подання заяв, запитів для отримання інформації
	Подання реєстраційної заяви платника ПДВ
	Запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ
	Запит щодо отримання інформації з реєстру платників ПДВ
	Дані реєстру платників ПДВ
	Перегляд та друк даних реєстру платників ПДВ
	Стан розрахунків з бюджетом
	Перегляд даних щодо розрахунків з бюджетом по ПДВ
	Реєстрація податкових накладних 
	Формування та направлення податкових накладних/розрахунків коригувань
	Завантаження та друк квитанції про реєстрацію в ЄРПН податкової накладної/розрахунок коригування
	Система електронного адміністрування ПДВ
	Перегляд проведених операцій в системі електронного адміністрування
	Отримання інформації про рух коштів на електронному рахунку
	Звітність
	Направлення податкової декларації з податку на додану вартість
	Листування з ДФС
	Направлення листів до органів ДФС та отримання відповідей
	3. Можливості Електронного кабінету платника Єдиного податку (4 група) (для 1,3 мільйона платників єдиного податку)
	Реєстр платників єдиного податку
	Перегляд та друк реєстру платників єдиного податку
	Звітність
	Направлення податкової декларації платника єдиного податку
	Стан розрахунків з бюджетом
	Перегляд даних щодо розрахунків з бюджетом
	Листування з ДФС
	Направлення листів в електронному вигляді до органів ДФС та отримання відповідей


	Список використаних джерел до п.1.9.



	1.10. Теоретичні та методичні основи організації обліку грошових коштів
	Список використаних джерел до п.1.10.

	1.11. Оцінка виконання зобов’язань у процесі постачальницької діяльності
	Рис. 1. Принципи виконання договірних зобов’язань
	Список використаних джерел до п.1.11.


	1.12. Вдосконалення облікової практики виробничих запасів сільськогосподарських підприємств
	Рис. 1. Структура подолання проблем обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах на основі досліджень [11,12]
	Список використаних джерел до п.1.12.


	1.13. Обліково-інформаційне забезпечення формування фінансових результатів діяльності підприємства
	Рис.1. Багаторівнева система регулювання бухгалтерського обліку фінансових результатів (згруповано за [7])
	Рис. 2. Класифікація фінансових результатів
	Рис. 3. Процес формування фінансового результату операційної діяльності
	Рис. 4. Методика формування фінансових результатів операційної діяльності підприємства
	Список використаних джерел до п.1.3.



	РОЗДІЛ 2.ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО КОНТРОЛЮ Й ПРОФЕСІЙНОГО АУДИТУ
	2.1. Обґрунтування та використання інструментів регламентації й формалізації у здійсненні контролінгу як системи управління розвитком культурно-мистецьких закладів сільських територій
	Рис. 1. Основні нормативно-методичні документи щодо здійснення регламентованих творчих та бізнес-процесів у сільському будинку культури
	Рис. 2. Система взаємозв’язків регламентації бізнес-процесів в управлінні культурно-мистецьким підприємством (закладом)
	Рис. 3. Вимоги до регламенту бізнес-процесів у закладах культури і мистецтв
	Список використаних джерел до п.2.1.


	2.2. Обліково-аналітичний інструментарій контролінгу маркетинг-менеджменту сімейних фермерських господарств
	Список використаних джерел до п.2.2.

	2.3. Відповідальність за порушення трудового законодавства та оплати праці
	Рис. 1. Види відповідальності за порушення у сфері оплати праці
	Дисциплінарна відповідальність
	Порушення
	Відповідальність
	Підстава
	Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку
	Догана
	Ст. 147,ст. 149 КЗпП
	Одноразове грубе порушення трудових обов’язків, вчинене: керівником підприємства або його заступником; головним бухгалтером або його заступником
	Звільнення
	П. 1 ст. 41 КЗпП 
	Винні дії керівника підприємства, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати
	Звільнення
	П. 1 ст. 41 КЗпП 
	Матеріальна відповідальність
	Невиплата з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у визначені строки
	Організація повинна виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку
	Ст. 116,ст. 117 КЗпП
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	Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору без дозволу на застосування праці іноземця 
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	Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення строку початку ведення переговорів, незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у встановлений сторонами переговорів строк
	Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 3 до 10 нмдг (від 51 до 170 грн)
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	Штраф на посадових осіб підприємств від 1 до 3 нмдг (від 17 до 51 грн) та від 10 до 14 нмдг (від 170 до 238 грн) у разі повторного вчинення такого порушення протягом року
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	Порушення посадовими особами підприємств, фізособами-підприємцями, які використовують найману працю, встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців 
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	30 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2019 р. розмір штрафу: 125190 грн
	Абз. 3 ст. 265 КЗпП
	Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві
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	Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі
	3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2019 р. розмір штрафу: 12519 грн
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	10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2019 р. розмір штрафу: 41730 грн
	Абз. 5 ст. 265 КЗпП
	Недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам 
	10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2019 р. розмір штрафу: 41730 грн 
	Абз. 6 ст. 265 КЗпП
	Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні
	3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2019 р. розмір штрафу: 12519 грн 
	Абз. 7 ст. 265 КЗпП
	Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин
	100 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2019 р. розмір штрафу: 417300 грн
	Абз. 7 ст. 265 КЗпП
	Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абз. 2 – 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП
	1 розмір мінзарплати. У 2019 р. розмір штрафу: 4173 грн
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	Умисне перешкоджання законній діяльності профспілок
	Виправні роботи на строк до двох років або позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати посаду або займатися певною діяльністю на строк до 3 років
	Ст. 170 КК
	Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю
	Штраф від 2000 до 3000 нмдг (від 34000 до 51000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправні роботи на строк до 2 років
	П. 1 ст. 172 КК
	Незаконне звільнення з роботи з особистих мотивів або інше грубе порушення законодавства про працю, вчинене повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки або матері, яка має дитину до 14 років або дитину-інваліда
	Штраф від 3000 до 5000 нмдг (від 51000 до 85000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців
	П. 2 ст. 172 КК
	Грубе порушення угоди про працю шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою
	Штраф до 50 нмдг (до 850 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років
	П. 1 ст. 173 КК
	Грубе порушення угоди про працю шляхом обману або зловживання довірою, або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, вчинені щодо громадянина, з яким укладено договір про роботу за межами України
	Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн) або обмеження волі на строк до 3 років
	П. 2 ст. 173 КК
	Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій
	Штраф до 50 нмдг (від 850 грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років
	Ст. 174 КК
	Безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один календарний місяць, вчинена умисно керівником підприємства чи приватним підприємцем
	Штраф від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн) або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років
	П. 1 ст. 175 КК
	Безпідставна невиплата зарплати більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, якщо така невиплата стала наслідком нецільового використання коштів, призначених для цих цілей
	Штраф від 1000 до 1500 нмдг (від 17000 до 25500 грн) або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років
	П. 2 ст. 175 КК
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	Список використаних джерел до п.2.6.

	2.6. Порядок організації внутрішньогосподарського контролю аграрних підприємств
	Рис.1. Об’єкти контролю на підприємствах
	Ознака
	Зовнішній контроль
	Внутрішньогосподарський контроль
	Мета контролю
	Виявлення фактів порушень діючого законодавства та накладення фінансових санкцій на підприємство чи окремих посадових осіб
	Інформаційне забезпечення управлінських рішень, сприяння у вирішенні стратегічних завдань підприємства щодо підвищення ефективності його діяльності, а також у попередженні помилок та усуненні їх причин
	Об’єкти контролю
	Факти порушень і зловживань у процесі господарської діяльності підприємств
	Господарські процеси, факти порушень, а також неефективного чи нераціонального господа-рювання, що призводять до втрати частини прибутку підприємства
	Суб’єкти контролю
	Організації та особи, що знаходяться за межами господарської одиниці (органи державної, муніципальної влади, зовнішні аудитори та ін.)
	Організаційні підрозділи та посадові особи підприємства (спостережна рада, ревізійна комісія, головний бухгалтер, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів та ін.)
	Відносини між суб’єктами та підприємствами, що підлягають контролю
	Регламентуються наказами й інструкціями вищестоящих організацій чи державних органів; будують свою діяльність стосовно підприємства за вертикальними зв’язками
	Регламентуються на підставі посадових інструкцій, положень, наказів, розпоряджень, розробле-них на підприємстві; мають горизонтальний зв’язок
	Регламентова-ність контролю
	Законодавчо закріплений діючими нормативно-правовими актами
	Спеціально розроблені законодавчі документи чи стандарти відсутні; регламентується наказом про облікову політику підприємства й іншими внутрішніми документами
	Масовість контролю
	Проводиться окремими спеціалістами або їх групами
	Здійснюється широким колом осіб і підрозділів
	Періодичність контролю
	Проводиться періодично в строки, визначені діючими нормативно-правовими актами
	Проводиться безперервно на постійній основі
	Оперативність контролю
	Не є оперативним, оскільки має характер наступного контролю та проводиться після завершення господарської операції
	Є оперативним, оскільки проводиться на всіх стадіях управлінського процесу
	Інформаційне забезпечення контролю
	Використання вузького кола необхідної інформації за окремими питаннями
	Використання всього комплексу інформації, що формується всередині господарюючого суб’єкта
	Користувачі контрольної інформації
	Державні органи управління, інвестори, кредитори, власники підприємства, постачальники, інші треті особи
	Власники, загальне керівництво підприємства, керівники структурних підрозділів, внутрішні та зовнішні аудитори
	Витрати на організацію та проведення контролю
	Оплата здійснюється за рахунок бюджету чи коштів вищестоящої організації
	Суб’єкти господарювання відносять понесені витрати до складу адміністративних
	Результати контролю
	Прийняття рішень щодо виявлених порушень, накладення фінансових санкцій, притягнення винних осіб до відповідальності
	Прийняття відповідних управлінських рішень
	Місце прийняття рішень за результатами контролю
	За межами контрольованого господарюючого суб’єкта
	Рішення приймаються всередині господарюючого суб’єкта його керівництвом, менеджерами, керівниками структурних підрозділів
	Рис. 2. Напрями державної підтримки агропромислового комплексу
	Елементи системи
	Зміст понять
	Контрольна сфера
	Стиль і основні принципи управління економічним суб’єктом;
	 відповідність господарської діяльності вимогам законодавства;
	організаційна структура;
	розподіл повноважень і відповідальності працівників;
	раціональна кадрова політика;
	дієвість управлінського обліку;
	статус служби внутрішнього аудиту;
	ризик діяльності економічного суб’єкта економічної діяльності;
	розвиток законодавчої бази;
	податкова політика держави
	Система обліку
	Облікова політика;
	форма бухобліку, документооборот і зберігання бухгалтерської документації;
	ступінь автоматизації обліку;
	розподіл обов’язків облікового персоналу;
	рівень якості, повноти й точності відображення первинної інформації;
	порядок підготовки бухгалтерської звітності
	Засоби контролю
	Наявність служби охорони, сигналізації;
	забезпеченість складськими приміщеннями і ваговими приладами; 
	практика інвентаризації
	Центри відповідальності
	Власники, адміністративно-управлінський персонал;
	бухгалтерія;
	 економічний відділ;
	відділ кадрів;
	працівники контрольної служби;
	керівники, обліковці виробничих підрозділів
	Техніка контролю
	Інформаційно-обчислювана техніка;
	технологія (форми, методи, прийоми)
	Рис. 3. Об’єкти внутрішньогосподарського контролю
	Види підприємств
	Суб’єкти контролю
	Приватні підприємства
	Товариства з обмеженою відповідальністю
	Фермерські господарства(великі й середні)
	Фермерські господарства (малі)
	Сільськогосподарські кооперативи
	Акціонерні товариства
	Міжгосподарські товариства
	Державні підприємства
	Власники
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Спостережна рада
	●
	Правління
	●
	●
	●
	●
	Ревізійна комісія
	●
	●
	●
	●
	Служба внутрішнього аудиту
	●
	●
	Керівники і спеціалісти підприємства 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Обліково-економічний і планово-фінансовий відділи, бухгалтерія 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Інвентаризаційна комісія
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Робітники 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Суб’єкти внутрішньгосподарського контролю
	Можливі функції
	1. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю 1-го рівня (учасники (власники) підприємства, спостережна рада, правління)
	Виконання загального контролю безпосередньо або за допомогою незалежних експертів (у тому числі зовнішніх аудиторів).
	2. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю 2-го рівня (ревізійні комісії, працівники служби внутрішнього аудиту
	Виконують суто контрольні функції згідно внутрішніх нормативних документів чи функціональних обов’язків.
	3. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю 3-го рівня (працівники функціональних служб та відділів)
	Виконують контрольні функції для реалізації своїх посадових обов’язків
	4. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю 4-го рівня (робітники)
	Виконують контрольні функції безпосередньо в процесі господарської діяльності


	Список використаних джерел до п.2.7.



	2.7. Контроль за витратами в тваринництві на основі відхилень від норм
	Рис. 1. Процес прийняття управлінських рішень у сільськогосподарському підприємстві
	Показники
	Фактично
	Гнучкий бюджет
	Відхилення
	від гнучкого бюджету
	Обсяг виробництва
	Молоко, ц
	4320
	4966
	- 646
	Приплід, гол.
	183
	200
	- 17
	Змінні витрати, грн.
	Прямі матеріали
	98350
	119987
	- 21637
	Пряма зарплата
	19361
	22616
	- 3255
	Непряма зарплата
	1984
	2264
	- 280
	Непрямі матеріали
	20307
	22056
	- 1749
	Змінні виробничі витрати
	14722
	15550
	- 828
	Витрати на транспортування готової продукції
	-
	-
	-
	Разом змінних витрат
	154724
	18473
	- 27749
	Постійні витрати, грн.
	Витрати на персонал
	 управління фермою
	3008
	3240
	– 232
	Оренда
	-
	-
	-
	Амортизація устаткування
	7684
	7857
	- 173
	Постійні виробничі витрати 
	64711
	63040
	+ 1671
	Постійні витрати на збут та управління ними
	1109
	1012
	+ 97
	Разом постійних витрат
	76512
	75149
	+ 1363
	Разом усіх витрат, грн.
	231236
	257622
	- 26386
	Надій
	молока
	на одну
	корову
	Обсяг продажу
	молока від
	однієї корови, л (80 % від надою)
	Загальний
	дохід, грн.1
	Змінні
	витрати,
	грн. 2
	Маржи-нальний дохід,
	грн.
	Постійні витрати, грн. 3
	Прибуток від реалі- зації, грн.
	Рівень
	рента-
	бельно-
	сті, %
	1200
	1120
	1064
	567
	497
	392
	105
	10,9
	1800
	1440
	1368
	680
	688
	392
	296
	27,6
	2200
	1760
	1672
	792
	1032
	392
	640
	54,1
	2500
	2080
	1976
	906
	1374
	392
	982
	75,7
	Рис. 2. Графік беззбитковості
	Список використаних джерел до п.2.7.




	РОЗДІЛ 3. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ Й ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
	3.1. Підходи та критерії діагностики конкурентоспроможності аграрних підприємств
	Підхід
	Характеристика
	Результат застосування
	Комплексний
	заснований на описі внутрішньо- і міжсистемних взаємодій об’єкта і дає можливість теоретичного узагальнення технічних, технологічних, економічних, соціальних, екологічних, організаційних складових стійкості розвитку аграрних підприємств, а також взаємозв’язку і взаємовпливу цих складових. 
	обґрунтування стратегічних напрямів підвищення стійкості відтворювальних процесів і концепція формування конкурентного розвитку
	Системний
	передбачає: по-перше, розгляд об’єкта дослідження як ієрархічної системи; по-друге, визначення складу, структури й організації елементів системи, виявлення головних зв’язків між ними; по-третє, виявлення зовнішніх зв’язків системи, її функцій і ролі серед інших систем. означає необхідність його дослідження
	дослідження конкурентоспроможності, з одного боку, як цілісної сукупності утворюючих його елементів, а з іншого боку, – як частини, складового елементу системи більш високого порядку.
	Еволюційний
	ґрунтується на інтеграції механізмів, які забезпечують різноманітність складових, їх регулювання, ринковий відбір і спадковість
	дозволяє відображати економічний процес у його взаємозв’язку та взаємозумовленості із соціокультурною динамікою
	Функціональний
	сутність якого полягає в необхідності аналізу функціональної структури об’єкта дослідження. 
	дозволяє визначати структуру системи, отже, її стійкість.
	Інтеграційний
	націлений на дослідження і посилення взаємозв’язків між окремими елементами економічної системи, між рівнями управління по вертикалі і між суб’єктами управління по горизонталі 
	припускає поглиблення співпраці суб’єктів управління, а також узгодження взаємодій між компонентами економічної системи.
	Відтворювальний
	орієнтований на постійне поновлення властивостей економічної системи і головного з них – стійкості. Тип відтворення і якість відтворювальних процесів багато в чому визначають стійкість функціонування підприємств аграрної промисловості
	пропорції і якість відтворювальних процесів в економічній системі, а також її адаптивність і здатність до розвитку визначають траєкторію економічного розвитку
	Нормативний
	полягає в необхідності застосування нормативів по всіх елементах економічної системи, включаючи цільову підсистему, що забезпечує й інші підсистеми.
	розкриває відповідність найважливіших елементів підсистем: вимогам, ефективності, обґрунтованості, перспективності застосування за масштабом і в часі.
	Синергетичний 
	досліджує конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств як складну відкриту динамічну систему, яка функціонує в умовах мінливого середовища
	допоможе найбільш точно відобразити стан реального розвитку аграрного сектора в сучасних умовах
	 Динамічний
	при його застосуванні об’єкт дослідження розглядається в діалектичному розвитку з урахуванням впливу на нього внутрішніх і зовнішніх впливів, проводиться ретроспективний аналіз поведінки об’єкта, включаючи тенденції, зв’язки, взаємодії та закономірності його розвитку
	розкриває конкретні умови і форми його розвитку, послідовність їх переходів від одних історично необхідних стадій до інших
	Кількісний
	сутність якого полягає в переході від якісних оцінок до кількісних за допомогою розрахунків, економіко-математичних та статистичних методів дослідження, експертних бальних оцінок. 
	встановлення залежностей між техніко-організаційними та соціально-економічними показниками, використання механізмів дії законів попиту та пропозиції, масштабу та економії часу тощо
	Інституціональний
	заснований на виявленні родових ознак, якісних характеристик і функцій структурних елементів економічної системи. Кожен з них має специфічні, тільки йому притаманні властивості і виконує в системі чітко позначені функції
	указує на особливості й унікальність середовища розвитку соціально-економічних систем, дозволяє дослідити специфікацію впливу факторів на розвиток національної економіки та її секторів
	Цінністно-компетентністний
	заснований на всебічному, цілеспрямованому аналізі середовища функціонування та визначенні ключових індикаторів конкурентоспроможності
	формується комплексна характеристика ключових чинників конкурентоспроможності із визначенням їх ваги та ступеня впливу.
	Рис. 1. Методика дослідження конкурентоспроможності аграрних підприємств*
	Рис. 2. Стадії та послідовність проведення конкурентоспроможності аграрних підприємств*
	Рис. 3. Критерії оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства*
	Список використаних джерел до п.3.1.



	3.2. Концептуальні засади формування системи управління комплексним розвитком галузі рисівництва в Україні
	Рис. 1. Розмежування функціональних повноважень на різних рівнях управління в рисівництві
	Рис. 2. Структурні складові механізму взаємодії державних і приватних партнерів у рисівництві
	Список використаних джерел до п.3.2.


	3.3. Аналіз ефективності функціонування підприємств продовольчої сфери
	Рис 1. Територіальне розміщення фермерських господарств регіону
	Список використаних джерел до п.3.3.


	3.4. Регуляторні впливи на формування пропозиції продукції аграрних підприємств в дотриманні продовольчої безпеки
	Культура
	Площа, га
	Вид добрив, що вносяться у полі
	Прогнозована урожайність, т/га
	Ячмінь ярий з підсівом люцерни
	200
	2,5
	Люцерна 3-річного використання
	400
	біомаса останнього укосу люцерни
	30
	Пшениця озима + сидерат
	200
	біомаса сидерату
	4,0
	Кукурудза на зерно
	200
	побічна продукція
	5,5
	Горох + сидерат
	200
	біомаса сидерату
	2,0
	Пшениця озима + сидерат
	200
	біомаса сидерату
	3,5
	Соняшник
	200
	побічна продукція
	2,0
	Вико-вівсяна + сидерат
	200
	біомаса сидерату
	18
	Кукурудза на силос та зелений корм
	200
	підстилковий гній
	30
	Кукурудза на зерно
	200
	побічна продукція
	7,0
	Продукція
	Кіл-ть, т
	Ціна реалізації, грн/т*
	Виручка, грн
	Зерно гороху, всього (залікова вага)
	в т.ч відходи на кормові цілі
	насіння
	потреби на кормові цілі
	втрати під час зберігання 1 товарне зерно
	400
	24
	68
	85
	223
	3000
	666000
	Зерно пшениці, всього (залікова вага)
	в т.ч відходи на кормові цілі
	насіння
	потреби на кормові цілі
	втрати під час зберігання
	товарне зерно
	1500
	60
	88
	215
	5
	1132
	2700
	3056400
	Насіння соняшнику, всього (залікова вага)
	в т.ч відходи на кормові цілі
	втрати під час зберігання
	товарне насіння
	400
	20
	2
	378
	5000
	1890000
	Зерно кукурудзи, всього (залікова вага)
	в т.ч відходи на кормові цілі
	потреби на кормові цілі
	втрати під час зберігання 
	товарне зерно
	2500
	100
	240
	11
	2149
	2400
	5157600
	Зерно ячменю, всього (залікова вага)
	в т.ч відходи на кормові цілі
	насіння
	потреби на кормові цілі
	втрати під час зберігання
	1 товарне зерно
	500
	20
	36
	250
	193
	2500
	482500
	Всього доходу
	11252500
	Продукція
	Кількість, т
	Ціна реалізації, грн/т*
	Виручка, тис. грн
	Молоко
	в т.ч. на випоювання
	на реалізацію
	2500
	320
	2180
	4300
	9474
	ВРХ у живій вазі в т.ч.
	вибракуваних корів і телиць
	бугайців 20-денного віку
	140
	125
	15
	1800
	3000
	270
	225
	45
	Всього
	9789
	Продукція
	Реалізовано продукції, тонн
	Виручка, тис. грн
	Повна собівартість продукції, тис. грн
	Прибуток всього, тис. грн
	Рентабельність, %
	Кукурудза
	2149
	5157,6
	2448,6
	2709,0
	110,6
	Пшениця
	1132
	3056,4
	1652,7
	1403,7
	84, 9
	Ячмінь
	193
	482,5
	293,9
	188,6
	64,2
	Горох
	222
	666,0
	471,5
	194,5
	41,3
	Соняшник
	378
	1890,0
	805,9
	1084,1
	134,5
	Молоко
	2180
	9474,0
	7094,0
	2470,0
	35,3
	ВРХ у живій вазі
	140,0
	270,0
	303,0
	-33,0
	-10,9
	У т.ч. вибракуваних корів і телиць
	125
	225,0
	262,5
	-37,5
	-14,3
	бугайців
	15
	45,0
	40,5
	4,5
	11,1
	Всього
	20996,5
	12979,6
	8016,9
	61,8
	Список використаних джерел до п. 3.4.


	3.5. Регулювання механізмів публічно-приватного партнерства у сфері розвитку сільських територій України
	Список використаних джерел до п.3.5.

	3.6. Організаційно-економічний механізм управління якістю аграрної продукції
	Список використаних джерел до п.3.6.

	3.7. Удосконалення процесу аналізу управління агробізнесом за допомогою достатніх умов оптимальності
	Список використаних джерел до п.3.7.

	3.8. Аналіз і обґрунтування розвитку суб’єктів агробізнесу в Україні
	Список використаних джерел до п.3.8.

	3.9. Місце сільського зеленого туризму у вдосконаленні діяльності та розвитку аграрних підприємств
	Рис. 1. Основні економічні вигоди, пов’язані із імплементацією послуг сільського зеленого туризму у діяльність аграрних підприємств
	Рис. 2. Позитивні результати надання послуг сільського зеленого туризму в аграрних підприємствах
	Список використаних джерел до п.3.9.


	3.10. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку конкурентоспроможності підприємств галузі садівництва
	Список використаних джерел до п.3.10.

	3.11. Управління підготовчим відділенням закладу вищої освіти як психолого-педагогічна проблема
	Список використаних джерел до п.3.11.

	3.12. Економічна ефективність інвестицій у виноградарсько-виноробній галузі
	Список використаних джерел до п.3.12.

	3.13. Організаційно-економічні напрямки вдосконалення управління збутовою діяльністю
	Рис. 1. Стратегічні рішення щодо каналів збуту [16, с.28-29]
	Список використаних джерел до п.3.13.




