
необхідність обґрунтованої системи дій із забезпечення виживання 

підприємства в кризових ситуаціях. 

Отже, технологія контролінгу розкриває перед підприємством 

можливість досить швидко зробити діагностику фінансового стану 

підприємства та, через визначення кінцевої мети діяльності, 

формування інформаційної бази витрат і доходів, забезпечити 

підвищення оперативності реагування на зовнішні та внутрішні зміни, 

чим сприяти підвищенню ефективності фінансово - господарської 

діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Науковий керівник: Пгсшаченко Л.М., к.е.н., доцент, кафедра бухгалтерського обліку і 

аудиту,  Академія Митної Служби України. 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Крячко В.Г., Кіровоградський національний технічний університет 

Ефективне ведення господарства в цілому можливе тільки при 

ефективному використанні окремих виробничих ресурсів, основним з 

яких є капітал. 

Аналіз економічної літератури свідчить, що питання 

визначальних факторів ефективності, критерії та методи її оцінки для 

сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання 

ще не вивчені до кінця. Специфіка сучасних умов господарювання для 

сільськогосподарських підприємств полягає у наявності різних форм 

господарювання та трансформації власності. 

Оскільки поняття сільськогосподарського капіталу відносно 

нове, ефективність його використання можна було розглядати через 

ефективність використання його складових частин. Тому всі існуючі 

методи оцінки ефективності капіталу відповідно можна розділити на 

показники ефективності використання основних і оборотних засобів, 

ефективності 
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використання трудових ресурсів та ефективності використання 

земельних ресурсів. 

Найбільш точну оцінку ефективності використання капіталу 

можна отримати тільки через інтегральний показник, який би 

враховував всі наявні ресурси підприємства. Існуючі інтегральні 

показники не враховують якнайменше одну із складових капіталу, а 

більшість з них не беруть до уваги наявність у складі капіталу 

земельних ресурсів. 

На нашу думку основним показником ефективності 

використання капіталу є норма прибутку, як відношення чистого 

прибутку до вартості сукупного сільськогосподарського капіталу з 

обов'язковим врахуванням вартості землі у його складі. Переважання 

орендних відносин у сільському господарстві визначає необхідність 

оцінки ефективності використання капіталу для користувачів і 

власників землі та майна окремо. 

Науковий керівник —  Кісіль М.І., начальник відділу інвестицій ІАЕ УААН, к .е м.. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ 

РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА ВІКОВИМИ ПЕРІОДАМИ  

               Кукла Л.І., Інститут тваринництва УААН 

Організація виробництва м'яса великої рогатої худоби 

відбувається за рахунок придбання бугайців або вибракованих теличок 

місячного віку, з молочних господарств. Тривалість вирощування 

молодняку ВРХ до реалізації на м'ясо розбили на 4 періоди, які пов'язані 

з фізіологічним станом і технологією його утримання. 

Перший період - до 30 днів телята утримуються в господарстві 

по виробництву молока 

Другий період - від 1-го до 6 місячного віку, коли молодняк 

утримується в спеціалізованому на вирощуванні і відгодівлі 

господарстві. 

Третій період - від 6-ти до 12 місячного віку. 

Четвертий період - заключний період до 18-місячного віку. 

Затрати кормів за добу при вирощуванні до місячного віку 

складають 2,8 кг корм.од, за II період - 4,9, III - 6,5 і ІУ - 9,0 кг 
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