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ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських під-
приємств за своїм змістом і завданнями багато в чому аналогіч-
ний аналізу господарської діяльності в інших галузях національ-
ної економіки. Однак його проведення має деякі відмінності,
зумовлені специфічними особливостями цієї галузі виробництва
(рис. 1) [2, с. 162–163].

Аналізу ефективності виробництва і реалізації продукції сіль-
ського господарства присвячено багато наукових робіт українсь-
ких і зарубіжних учених, зокрема галузі рослинництва приділили
увагу Андрійчук В. Г., Савицька Т. В., Ковальчук М. І., Бара-
баш Н. С., Козакова Н. А., Мних Є. В. та ін. [13, с. 218].

Одним із основних показників, що характеризують діяльність
сільськогосподарського підприємства, є обсяг виробництва сіль-
ськогосподарської продукції. Від його величини залежить обсяг
реалізації продукції і ступінь задоволення потреб населення в
продуктах харчування. Обсяг виробництва сільськогосподарської
продукції впливає також на рівень її собівартості, величину при-
бутку, рентабельність, платоспроможність та інші економічні по-
казники. Тому аналіз діяльності сільськогосподарського підпри-
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ємства слід починати з вивчення обсягу виробництва продукції,
зокрема, продукції рослинництва.

Аналіз виробництва, реалізації і собівартості продукції рос-
линництва сільськогосподарських підприємств є необхідною
умовою ефективного управління сільськогосподарським вироб-
ництвом.

Специфіка сільськогосподарських підприємств, яку слід
враховувати під час аналізу їх діяльності

У сільському
господарстві економічні
процеси переплітаються з
природно-біологічними

У сільському
господарстві засобом
виробництва є земля

Виробництво сільсько-
господарської продукції
має здебільшого сезонний
характер, що ускладнює
організацію процесу

Сільськогосподарські
рослини і тварини можуть

бути предметами та
засобами праці

Значна частина валової
продукції не реалізується
і залишається в госпо-
дарстві для подальшого

відтворення

Сільське
господарство
відрізняється

різноманітністю продукції

Рис. 1. Специфічні особливості сільськогосподарських підприємств

Метою аналізу обсягу виробництва і реалізації є виявлення ре-
зервів зростання обсягу виробництва продукції, формування асо-
ртименту реалізованої продукції, розширення частки ринку при
максимальному використанні виробничої потужності, складання
прогнозу розвитку виробництва.

Об’єктами аналізу є валова продукція рослинництва, вироб-
ництво окремих її видів, розмір і структура посівів, урожайність
культур.

Завданнями аналізу виробництва продукції рослинництва є:
— аналіз динаміки і виконання прогнозованих обсягів вироб-

ництва продукції;
— визначення впливу факторів на обсяг виробництва продук-

ції рослинництва;
— виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення

продукції рослинництва;
— оцінка діяльності сільськогосподарського підприємства

щодо використання можливостей збільшення виробництва про-
дукції з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних факторів;

— розроблення заходів щодо освоєння виявлених резервів
збільшення виробництва продукції.
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Аналіз виробництва продукції рослинництва здійснюють за
такими етапами:

— аналіз динаміки і виконання плану виробництва продукції
рослинництва.

— оцінка розміру і структури посівних площ.
— аналіз урожайності сільськогосподарських культур і факто-

рів, що визначають її рівень.
— виявлення і узагальнення резервів збільшення виробництва

продукції рослинництва.
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ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
В СЕЗОННОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Сільське господарство — особлива галузь економіки, яка сут-
тєво відрізняється від інших галузей. Це пов’язано як із специфі-
кою господарювання, унікальними природно-біологічними фак-


