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Коли людина майстер своєї справи, то фізичні чи інші 

особливості не стануть визначальними у рішенні взяти 

її на роботу або відкрити власну справу 

 

менеджер компанії на ярмарку вакансій 
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Робота присвячена питанням актуальних проблем працевлаштування 

людей з особливими потребами на сільськогосподарських підприємствах. В 

роботі наведено уточнення сутності поняття «виробничий процес», наведено 

характеристику виробничих процесів на досліджуваному підприємстві. 

Окреслено умови працевлаштування осіб з інвалідністю на ТОВ «Козацьке». 

На основі аналізу забезпечення підприємства трудовими ресурсами, автором 

розроблено та запропоновано проект з виготовлення сувенірної продукції 

Перелік ключових слів: виробничий процес, працевлаштування, особи з 

особливими потребами, інвестиційний проект 
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ВСТУП 

Ринкові відносини сприяють розвитку сільськогосподарських 

підприємств, однак вимагають впровадження новітніх технологій та методів 

організації виробничих процесів на рівні підприємств-конкурентів. За цих 

умов працевлаштування людей з інвалідністю набуває актуальності, оскільки 

наявний великий перелік посад, які можуть займати особи з особливими 

потребами, підприємство отримує дотації в розмірі до 240 000 грн. за умови 

створення робочого місця для осіб з інвалідністю. Більше того, досвіт 

вітчизняних та зарубіжних підприємств свідчить про підвищення 

корпоративної культури працівників, підвищення позитивного іміджу такого 

підприємства.  

Виробничий процес, як комплекс підготовчих, основних та 

обслуговуючих виробничих процесів направлений на випуск конкурентної 

продукції високої якості. Кожна з названих груп має свою специфіку у 

діяльності сучасних підприємств відповідно до їх обсягів, виду продукції, 

рівня автоматизації. 

Актуальність наукового дослідження. Дослідження методів 

організації виробничих процесів набирає дедалі більшої актуальності в 

умовах зростання швидкості та доступності впровадження нових методів 

управління та організації виробництва в цілому. Досвід однієї компанії 

працевлаштування осіб з інвалідністю, свідчить про зростання 

продуктивності праці лише після того, як нові працівники підвищили рівень 

упевненості у власних силах, продемонстрували, що можуть працювати на 

рівні з іншими [х, с.19]. У підсумку відмічається зростання ефективності 

виконання виробничих процесів та прибутку підприємства в цілому. Коли 

людина є майстром своєї справи то фізичні, національні, релігійні чи інші 

особливості людини не стають на заваді у працевлаштуванні її на роботу.  

Зв’язок із тематикою конференції. Негативний вплив екології що 

збільшує кількість захворювань, травми та втрати органів внаслідок 

військових дій на сході Україні зумовили зростання кількості працездатного 
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населення, яке потребує особливих умов праці. Державна підтримка 

підприємств, що створюють робочі місця для людей з особливими 

потребами, зростання кількості дистанційного надання послуг та 

автоматизація виробничих процесів зумовили актуальність перегляду 

економічного впливу на організацію виробничих процесів на підприємстві з 

метою створення робочих місць для людей з особливими потребами.  

Аналіз попередніх досліджень. Питання методів організації 

виробничих процесів у своїх роботах досліджували вітчизняні та зарубіжні 

науковці, зокрема: Давидова О.Ю., Мороз В.С., Новікова М.М., Причепа І.В., 

Рохорова В.В., Силоніна Н.П. та ін. Не применшуючи результати попередніх 

досліджень, актуальними залишаються питання впровадження та 

удосконалення методів організації виробничих процесів та 

працевлаштування осіб з інвалідністю на сучасних підприємствах. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є узагальнення та 

аналіз теоретичних та практичних аспектів впровадження методів організації 

виробничих процесів та працевлаштування осіб з інвалідністю на сучасних 

підприємствах. Для досягнення поставленої мети нами окреслено ряд 

завдань: 

 уточнення суті виробничих процесів на сучасних підприємствах; 

 узагальнення підходів до класифікації методів організації 

виробничих процесів на сучасних підприємствах; 

 характеристика організаційно-економічного стану ТОВ «Козацьке»; 

 аналіз методів організації виробничих процесів на ТОВ «Козацьке»; 

 узагальнення інформації про працевлаштування осіб з інвалідністю 

на підприємстві ТОВ «Козацьке»; 

 пропозиції щодо перспективних шляхів удосконалення методів 

організації виробничих процесів на сучасних підприємствах; 

 пропозиції щодо запозичення досвіду працевлаштування осіб з 

інвалідністю на сільськогосподарських підприємствах.  
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Предметом дослідження є методи організації виробничих процесі та 

працевлаштування осіб з інвалідністю на сільськогосподарських 

підприємствах. 

Об’єктом дослідження виступає господарська діяльність 

сільськогосподарського підприємства ТОВ «Козацьке». 

В процесі дослідження використано ряд загальнонаукових методів, 

зокрема аналіз, синтез, узагальнення для уточнення сутності та 

систематизації методів організації виробничих процесів; застосовано 

системний підхід для пошуку шляхів удосконалення методів організації 

виробничих процесів на досліджуваному підприємстві; використано метод 

порівняння для визначення доцільності впровадження проектів з 

працевлаштування осіб з особливими потребами. 

Особистий внесок автора у розв’язання поставленого завдання. 

Автором запропоновано уточнення поняття «виробничий процес». 

Запропоновано проект зі створення 6 робочих місць для людей з особливими 

потребами, з окупністю у 2,5 роки за умови державної підтримки; наведено 

напрямки вдосконалення виробничих процесів на досліджуваному 

підприємстві.  

Перспективи впровадження результатів дослідження. Отримані 

результати рекомендовано до впровадження в господарській діяльності ТОВ 

«Козацьке», на інших вітчизняних підприємствах, у діяльності місцевої 

спілки інвалідів для запозичення досвіду працевлаштування осіб з 

особливими потребами на підприємствах району. 
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1. Теоретичні основи організації виробничих процесів на сучасних 

підприємствах 

 

Виробничий процес є типовим для більшості підприємств відповідних 

галузей, але водночас відрізняється для кожного окремо взятого 

підприємства та відображає специфіку організації його виробничих процесів. 

Виробничий процес – це сукупність взаємозв’язаних дій людей, засобів 

праці та природи, потрібних для цілеспрямованого, поетапного перетворення 

вихідної сировини та матеріалів у готову продукцію, яка призначена як для 

споживання, так і для подальшої переробки [5, с.64]. 

До елементів виробничого процесу, на сучасних підприємствах, 

включають працю, предмети праці та засоби праці. Ключовими 

відмінностями елементів виробничих процесів за останні роки стали зміни в 

напрямках автоматизації праці. 

Складність виробничих процесів та їх багатоаспектність передбачає 

класифікацію та ідентифікацію виробничих процесів за численними 

ознаками по відношенню до етапів виробничого процесу це специфіки 

технологій виробництва. Розглянемо більш детально типові види виробничих 

процесів, що мають місце на виробництві сучасних підприємств. 

Роль виробничих процесів, у процесі організації виробництва, визначає 

їх приналежність до того чи іншого виду виробничих процесів: основні, 

допоміжні, обслуговувальні. 

До основних виробничих процесів включають ті процеси, які 

безпосередньо пов’язані з перетворенням предметів праці у готову 

продукцію. У результаті основних виробничих процесів випускається 

продукція, яка передбачена планом підприємства. 

Серед допоміжних виробничих процесів розглядають виробничі 

процеси, які лише сприяють безперебійній роботі підприємства, але 

безпосередньої участі у виготовленні продукції не беруть. 
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Обслуговуючі виробничі процеси направлені на створення умов для 

здійснення основних i допоміжних процесів (транспортні та складські 

процеси). 

Головна відмінність між основними та допоміжними процесами 

полягає в тому, що продукт, вироблений у результаті основного виробничого 

процесу, надходить на ринок, а продукт, отриманий під час допоміжного 

процесу, споживається в межах підприємства. 

В залежності від стадії виробничого циклу виробничі процеси 

поділяють на: підготовчі, перетворювальні та кінцеві. 

Від ступеня автоматизації розрізняють ручні, механізовані, 

машинні,автоматизовані, автоматичні, апаратні виробничі процеси. 

Характер впливу виробничих процесів на предмети праці на сучасних 

підприємствах розділяє виробничі процеси [10, с.112]: 

1. Підготовчий – процес, що охоплює операції з доставки заготовок, 

інструменту, оснащення та підготовки робочого місця до роботи; 

2. Технологічний – процес, що безпосередньо пов'язаний із 

перетворенням ресурсів у готову продукцію; 

3. Процес контролю, який передбачає виконання контрольно-

вимірювальних операцій для досягнення відповідності продукції технічним 

та іншим умовам і вимогам; 

4. Процеси транспортування і складування пов’язані з 

переміщенням і зберіганням продукції протягом усього виробничого циклу, а 

також інтегрують виробничий процес в одне ціле та забезпечують 

узгодженість окремих операцій у часі. 

Раціональна організація виробничого процесу залежить від певних 

принципів (табл. 1.).  

За даними табл. 1. слід відмітити взаємозалежність та 

взаємодоповнюваність принципів виробничих процесів. Дотримання 

принципів виробничих процесів забезпечує ритмічне та безперебійне 

виробництво продукції. 
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Таблиця 1. 

Принципи виробничих процесів 

№ Назва Характеристика 

1 2 3 

1 Принцип спеціалізації 

розподіл праці між окремими підрозділами підприємства та 

робочими місцями в процесі виробництва та їх 

кооперування. Цей принцип характеризується обмеженою 

та стабільною номенклатурою продукції, яка 

виготовляється в кожному виробничому підрозділі 

2 
Принцип 

пропорційності 

передбачає відносно однакову продуктивність за одиницю 

часу взаємопов’язаних підрозділів підприємства, а в їх 

межах – дільниць, бригад та робочих місць 

3 
Принцип 

паралельності 

передбачає одночасне виконання окремих операцій і 

процесів. Принцип паралельності найчастіше 

використовується в умовах серійного та масового 

виробництва 

4 
Принцип 

прямоточності 

забезпечення найкоротшого шляху проходження виробами 

всіх стадій і операцій виробничого процесу – від запуску 

матеріалів до виходу готової продукції без зустрічних і 

зворотних переміщень 

5 
Принцип 

безперервності 

скорочення часу перерв між суміжними технологічними 

операціями при виробництві конкретних виробів, вибір 

оптимального виду руху предметів праці у виробництві 

6 Принцип ритмічності рівномірний випуск продукції у певні проміжки часу 

7 
Принцип 

автоматичності 

автоматизація виробничих процесів, економічно 

обґрунтоване звільнення людини від безпосередньої участі 

у виконанні операцій виробничого процесу, що сприяє 

збільшенню обсягів виробництва та зменшенню 

застосування ручної праці 

8 Принцип гнучкості 

оперативна адаптація виробничого процесу до змін 

організаційно-технічних умов, пов'язаних із переходом на 

виготовлення нової продукції або з її модифікацією 

 

Виробничі процеси об’єднують у виробничий цикл. 

Виробничий цикл – це календарний період часу, протягом якого виріб 

або партія виробів, що обробляються, проходить усі операції виробничого 

процесу або певної його частини і перетворюється в завершений  

продукт [5, с.68]. 

Виробничий цикл виготовлення того чи іншого виду продукції 

залежить від особливостей технології, організації праці на виробництві, 

можливості перекриття виконання одних технологічних операцій іншими 

тощо. 
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При розрахунку тривалості технологічного циклу враховують 

особливості пересування предметів праці за операціями: послідовний, 

паралельний або змішаний (паралельно-послідовний).  

Послідовний технологічний цикл є типовим для підприємств сільського 

господарства, виробництва з високою часткою ручної праці. Ключовим 

аспектом є великі затрати часу, а отже збільшення обсягів виробництва 

можливе лише у випадку збільшення розмірів підприємства.  

Основними характеристиками паралельного поєднання виробничих 

операцій виступає можливість одночасного здійснення виробничих процесів 

при виготовленні продукції. За цих умов, тривалість технологічного циклу 

істотно скорочується. Недоліком паралельного виду руху предметів праці у 

виробничому процесі є наявність простоїв у робітників на всіх операціях 

меншої тривалості порівняно з попередньою операцією. Для ліквідації цих 

простоїв потрібно відповідно переносити початок роботи і тим самим 

повністю використовувати весь робочий час. Ці можливості використані при 

паралельно-послідовному виді руху деталей. 

При паралельно-послідовному (змішаному) пересуванні предметів 

праці деталі передаються на наступну операцію у міру їх обробки на 

попередній операції поштучно або транспортною партією. Таким чином, 

обробка деталей відбувається одночасно на багатьох операціях і починається 

на наступній операції ще до закінчення обробки всієї партії на попередній, 

але за умови, щоб партія оброблялася на кожній операцій безперервно. 

Порівняно з паралельним рухом деталей цикл при паралельно-

послідовному русі дещо збільшується. Його перевагою є відсутність 

простоїв, які бувають при паралельному виді руху на операціях меншої 

тривалості, ніж з головною операцією. Його недоліком є відносна складність 

організації робіт на ділянці. 

Метод організації виробництва – це певний спосіб виконання 

виробничого процесу, який передбачає сукупність відповідних заходів та 

прийомів його реалізації. Для методу організації виробництва особливо 
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важливими є взаємозв’язок послідовності виконання операцій 

технологічного процесу з порядком розміщення обладнання і ступінь 

неперервності виробничого процесу [12, с.48]. 

Розрізняють три методи організації виробничих процесів [12, с.48]: 

– непотоковий (одиничний); 

– потоковий; 

– автоматизований. 

Розглянемо більш детально найбільш поширені методи організації 

виробничих процесів. 

Високоефективним методом організації виробничого процесу, який 

передбачає обробку предметів праці за встановленим найкоротшим 

маршрутом з фіксованим часом, вважають потоковий метод організації 

виробничих процесів. 

Головною ознакою потокового виробництва є стійка номенклатура 

випуску однорідної продукції. У потоковому виробництві найповніше 

виражені основні принципи високоефективної організації виробничого 

процесу і, передусім, принципи прямоточності, неперервності. Потокові 

методи застосовуються в умовах виготовлення значних обсягів продукції 

протягом тривалого часу переважно у масовому та великосерійному 

виробництвах. 

Потокове виробництво є вищою формою реалізації масового 

виробництва з такими характерними особливостями [11, с.96]: 

– розподіл технологічного процесу на певні операції та закріплення їх 

за конкретними робочими місцями; 

– точно визначена тривалість (синхронність) операцій; 

– розміщення робочих місць у послідовності технологічного процесу 

виготовлення виробу (предметний принцип розміщення). 

Основною структурною ланкою потокового виробництва є потокова 

лінія, тобто технологічно та організаційно відокремлена група робочих місць, 

на яких виготовляється один або кілька подібних типорозмірів виробів. 
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Використання потокового методу організації виробничих процесів 

залежить від наступних факторів [5; 11; 12; 14]:  

 такту потокової лінії (інтервал часу, період обробки деталі або випуск 

певної продукції) ; 

 кількість робочих місць (залежить від кількості та послідовності 

виробничих процесів, рівня їх автоматизації); 

 швидкості руху конвеєра (залежить від його такту та відстані між 

виробами); 

 довжина конвеєра (добуток робочих місць на конвеєрі та 

технологічного кроку);  

 середній коефіцієнт завантаження робочих місць. 

Автоматизований метод організації виробничих процесів передбачає 

використання автоматичних потокових ліній, де виробничі процеси 

здійснюють без участі людини. Однак, має місце ручна праця в частині 

контролю, налагодження та нагляду.  

Відмітимо, що ступінь дотримання основних принципів раціональної 

організації виробничого процесу характеризує метод організації 

виробництва, а ступінь спеціалізації та масштаб випуску продукції 

визначають тип організації виробництва (одиничний (індивідуальний); 

серійний; масовий). 

Основоположною ознакою поділу виробництва на організаційні типи є 

рівень спеціалізації робочих місць.  

Порівняння типів виробництв за різними характеристиками наведене в 

додатку А. 

Між методами організації виробничого процесу та типом організації 

виробництва існує взаємозв'язок [14, с.45-46]: 

 масовому типу організації виробництва відповідає потоковий метод; 

 в умовах широкої номенклатури продукції, яка випускається, 

використовується серійний тип організації виробництва, якому 
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відповідає партіонний метод. Серійний тип має три градації: 

великосерійне, середньосерійне і дрібносерійне виробництво; 

 одиничному типу організації виробництва відповідає 

індивідуальний метод. 

Найбільш економічний – масовий тип з потоковим методом організації 

виробництва. Найпоширеніший – серійний тип і партіонний метод організації 

виробництва. 

Отже, виробничі процеси характеризують складністю та багатоаспектністю 

при їх визначенні та класифікації. Їх ефективність та злагодженість залежить від 

дотримання принципів виробничих процесів. Загальна тривалість виконання 

виробничих процесів для отримання готової продукції залежить від виробничого 

циклу. Класифікація методів організації виробничих процесів визначає 

послідовність здійснення виробничих процесів. В залежності від рівня 

спеціалізації та автоматизації, номенклатури виробництва виділяють типи 

організації виробничих процесів. 

 

2. Аналіз методів організації виробничих процесів на сучасних 

підприємствах (на прикладі ТОВ «Козацьке») 

 

Сільськогосподарське виробниче товариство з обмеженою 

відповідальністю «Козацьке» знаходиться в місті Звенигородка, 

Закарпатської області. ТОВ «Козацьке» було створене 15 серпня 2001 року на 

виконання Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

реформування аграрного сектору економіки» №117 від 15.12.1999 року 

шляхом об`єднання майнових і земельних паїв засновників та оренди майна і 

землі колишніх членів КСП «Козацьке». 

Основним видом діяльності ТОВ «Козацьке» є рослиництво та 

тваринництво. 

Досліджуване підприємство розташоване недалеко від залізничної 

станції. Шляхова мережа на територію землекористування товариства 
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розвинута добре, що забезпечує зручний під`їзд та перевезення вантажів. 

Через територію господарства проходить автошлях районного значення, який 

покращує зв`язок між господарством і полями господарства. По території 

ТОВ «Козацьке» велику розгалуженість мають магістральні та польові 

шляхи, по яких перевозиться велика кількість внутрішньогосподарських 

вантажів. 

Істотного впливу на використання земель ТОВ «Козацьке» автошляхи 

не мають. При складанні схеми чергування культур в сівозмінах 

враховується народногосподарське значення культури, її біологічні 

особливості, вимога ґрунтів та її агротехніка.  

Для кращого використання земельних угідь ТОВ «Козацьке» здійснює 

меліорацію земель. На ТОВ «Козацьке» організовано одну польову сівозміну. 

Кількість полів у сівозмінах встановлюється в залежності від структури 

посівних площ, раціонального розміщення посівів у сівозмінному масиві. 

Також враховують ґрунти, шляхову мережу, рівно великість полів, та інші 

межі контурів угідь. А в центрі польової сівозміни знаходиться тракторний 

стан, на якому розміщується сільськогосподарська техніка. Він розташований 

на підвищеному місці.  

Майно ТОВ «Козацьке» складається з основних і оборотних фондів та 

майнових прав, готової продукції  та отриманих доходів. Частина прибутку, 

одержаного в результаті діяльності Товариства, що залишається після сплати 

податків та здійснення інших обов’язкових платежів, відрахувань до фондів, 

розділяється між членами ТОВ «Козацьке». За рішенням загальних зборів 

може підлягати розподілу між членами Кооперативу на майнові паї у вигляді 

дивідендів. 

Вищим органом управління ТОВ «Козацьке» є Загальні збори. За 

рішенням зборів учасників на 5 років обирають директора ТОВ «Козацьке», 

на якого покладено обов’язки з організації виробничого процесу. 

Стуктура управління ТОВ «Козацьке» включає в себе директора, 

заступників з господарської та фінансової діяльності, керівників структурних 
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підрозділів (вирощування сільськогосподарських культур, тваринництво, 

бухгалтерська служба, відділ збуту). 

Оцінка методів організації виробничих процесів на підприємстві ТОВ 

«Козацький» включає в себе аналіз методів організації виробничих процесів 

на основі показників виробництва зернової продукції, тваринної продукції, а 

також грошових надходжень від реалізації товарної продукції; 

Специфіка методів організації виробничих процесів ТОВ «Козацьке» у 

випадку вирощування зернових передбачає значну чусову відмінність 

здійснення підготовчих виробничих процесів (підготовка грунту осіннію та 

внесення насіння осінню для озимих культур та весняною для інших видів 

рослин), здійснення додаткових виробничих процесів для забезпечення 

високих показників врожаю, основні виробничі процеси зі збору та 

зберігання рослинних культур здійснюють в кінці літа-осінню.  

При організації основних виробничих процесів, а також для складання 

робочих планів у рільництві використовують технологічні карти 

вирощування сільськогосподарських культур. В організації виробництва 

зерна основними є два періоди: підготовка ґрунту і збирання врожаю. 

Важливу роль відіграє раціональна організація кожного виробничого 

процесу. Саме це визначає рівень економічної ефективності виробництва. 

Оранка – основний процес обробітку ґрунту, від якого значною мірою 

залежить урожайність. Оранка може бути полицевою і безполицевою. На 

ТОВ «Козацьке» її виконують з дотримуванням таких вимог: оптимальні 

строки й глибина; добре прилягання стикових гребенів та подрібнення скиби; 

прямолінійність борозен; повне загортання гною й післяжнивних рослинних 

решток; мінімальна кількість розгінних борозен та звальних гребенів; добре 

розорювання кінців гонів і поворотних смуг тощо. Оранку здійснюють 

загінним способом. Тому спочатку поле розбивають на загінки, які можна 

зорати за 2-3 дні. При виконанні робіт загінним способом, площу збільшують 

відповідно до кількості агрегатів. На ТОВ «Козацьке» використовують 

обидва методи в залежності від типу сільськогосподарських культур. 
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Сівба – один з найважливіших і найскладніших виробничих процесів у 

рослинництві ТОВ «Козацьке». Від її якості значною мірою залежить 

урожайність сільськогосподарських культур. На період підготовки ґрунту й 

сівби на ТОВ «Козацьке» складають робочі плани по кожному виду 

сільськогосподарських культур, а також по ТОВ «Козацьке» в цілому. Згідно 

з робочим планом укомплектовують відповідною кількістю техніки, а 

кожний агрегат – обслуговуючим персоналом. На ТОВ «Козацьке» діє 

система додаткового матеріального заохочення працівників для забезпечення 

швидких темпів виконання робіт.  

Проаналізуємо дані щодо обсягів виробництва зернової продукції 

досліджуваного підприємства (додаток Б). На основі додатку Б побудуємо 

динаміку зернових культур ТОВ «Козацьке» рис 1. 

 

Рис 1. Обсяги виробництва зернової продукції  

ТОВ «Козацьке» 2018-2020рр. 

За даними додатку Б та рис 1. дані аналіз обсягів виробництва зернової 

продукції ТОВ «Козацьке» можна зробити висновок, що 2020 рік  був не 

сприятливим для виробництва зернової продукції оскільки обсяги  її значно 

зменшились. Так наприклад збір урожаю в 2020 році зменшився на 31,8 %, в 

тому числі пшениці – на 33,2%, ячмінь ярий – 30,2%, гороху – 33,1%,  овес  – 

29,4%, кукурудзи на зерно – 32,1%. Хоча для гречки, сої та соняшнику 2020 
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рік був сприятливим, оскільки урожайність цих культур стала вищою ніж у 

2019 році, так наприклад обсяги гречки у 2020 році збільшились на 28,8%, 

соняшнику на 5,3%, сої на 60,8%. Це зумовлено рядом кліматичних умов, які 

стали причиною хорошої урожайності для одних культур, і поганою для 

інших. Також погіршення виробництва могло бути спричинене 

недостатністю гербіцидів, мінеральних та органічних добрив, не якісністю 

зерна та рядом інших причин. 

Аналіз обсягу виробництва тваринної продукції дає змогу визначити 

продуктивність ТОВ «Козацьке» тваринною продукцією: м’ясом та молоком 

(додаток В). Дані додатку Б графічно представлені на рис 2.  

 

Рис 2. Обсяги  виробництва тваринної продукції  

ТОВ «Козацьке» 2018-2020рр.  

 

За даними рис 2. Та даних додатку В, аналіз показників обсягу 

виробництва тваринної  продукції ТОВ «Козацьке» свідчить про збільшення 

кількості великої рогатої худоби у 2020 році на 165 голів порівняно з 2019 

роком. Кількість корів не змінилася, а ось поголів’я свиней зменшилась на 

175 особин, що є негативним. Виробництво молока у 2019 році становило 

32402 цнт.,а в 2020 році – 35306 цнт., що на 2904 більше ніж у 2019 р. Надій 

на фуражну корову в порівнянні з 2019 роком збільшився на 204 кг. 

Реалізація м’яса у 2020 році зменшилась 187 цнт., що пов’язано зі 
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зменшенням кількості свиней. Середньодобовий приріст великої рогатої 

худоби у 2020 році  збільшився на 49 грм.,а свиней на 11 грм. Одержано 

приплоду в 2020 році від корів зменшився на 40, а свиней збільшився на 300. 

тож можна сказати що діяльність ТОВ «Козацьке» є досить продуктивною, 

оскільки кількість сировинної бази з кожним роком збільшується. 

Розглянемо більш детально рух грошових коштів ТОВ «Козацьке» від 

реалізації готової продукції. 

Таблиця 2 

Аналіз грошових надходжень від реалізації товарної продукції  

ТОВ «Козацьке» 2018-2020рр 

Показники 
2008 2009 2010 2010/2008,% 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Зернові та зернобобові, з них: 968,1 45 1112,5 45,2 1191,7 48,2 123,1 

Пшениця 769,6 35,8 993,8 40,33 830,9 33,6 108,0 

Жито -- -- -- -- 2,2 0,1 -- 

Гречка 122,0 5,7 42,6 1,72 79,5 3,2 65,2 

Кукурудза на зерно -- -- 9,7 0,4 75,0 3,0 -- 

Ячмінь 48,2 2,2 39,6 1,61 199,8 8,1 414,5 

Горох 15,7 0,7 -- -- -- -- -- 

Овес 6,5 0,3 20,4 0,83 4,3 0,2 66,2 

Інші  зернові 6,1 0,3 6,4 0,3 -- -- -- 

Цукрові буряки (фабричні) 93,9 4,4 127,85 5,2 145,9 5,9 155,4 

Інша  продукція рослинництва 21,0 0,9 26,9 1,1 39,6 1,6 188,6 

 Усього  по рослинництву 1108,5 51,5 1267,2 51,4 1377,2 55,7 124,2 

Продукція скотарства, у т.ч. 

молока 

314,9 14,6 418,0 17,0 388,6 15,7 123,4 

Приріст ВРХ 305,3 14,2 317,7 12,9 212,0 8,6 69,4 

Свинарство 13,5 0,6 14,7 0,6 6,0 0,24 44,4 

Інша  продукція тваринництва 5,5 0,3 6,8 0,3 5,2 0,2 94, 

 Усього  по тваринництву 639,2 29,7 757,2 30,7 612,7 24,8 95,9 

Промислова продукція 368,4 17,1 386,7 15,7 401,4 16,2 109,0 

Роботи  і послуги 35,5 1,7 39,4 1,6 41,9 1,7 118,0 

Реалізація  товарів -- -- 13,4 0,5 37,7 1,5 -- 

 Усього  по підприємству 2151,6 100 2463,9 100 2470,9 100 114,8 

 

За даними табл. 2. структура грошових надходжень від реалізації 

продукції свідчить, що протягом останніх трьох років ТОВ «Козацьке» мало 
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зерново-молочний напрям виробництва (а саме пшенично-молочний). Так у 

2018-2020 роках зернові займали 45%, 45,2 %, 48,2%, а продукція скотарства 

склала 16,4%, 17%, 15,7% відповідно, при чому переважало виробництво 

молока. Значну частку зайняла реалізація промислової продукції (майже 

17,1%, 15,7%, 16,2% відповідно). У 2018 році в структурі грошових 

надходжень переважала пшениця (35,8%), виробництво промислової 

продукції (17,1%) та молока (14,6%), у 2019 році - пшениця (40,3%), 

виробництво промислової продукції (15,7%) та молока (17%), у 2020 році - 

пшениця (33,6%), виробництво промислової продукції (16,2%) та молока 

(15,7%).  

Аналізуючи кількісні зміни у структурі грошових надходжень  

ТОВ «Козацьке», варто відмітити, що реалізація зернових порівняно з 

2018 роком зросла на 23,1%, при чому реалізація пшениці зросла на 8%, а 

ячменю –на 314,5%, за рахунок цього частка рослинництва зросла на 24,2 %, 

при чому частка цукрових буряків збільшилася на 55,4%. Також зросли 

частки промислової продукції (на 9%) та реалізації робіт та послуг (на 18%). 

У 2016році, заступник директора брав участь у військових діях на сході 

України та отримав травму, внаслідок якої отримав інвалідність ІІ групи. 

Враховуючи значний внесок у розвиток підприємства керівництво сприяло у 

поновленні на роботу та звернулося по державну допомогу для обладнання 

робочого місця з особливими потребами. Отриману державну допомогу у 

розмірі 180 тис грн. було використано для створення бєзбар’єрного доступу 

заступника директора до його робочого місця, зокрема було проведено 

ремонт з встановлення пантус, демонтовано пороги між приміщеннями на 

першому поверсі, проведено ремонт санвузлу з урахуванням потреб осіб з 

особливими потребами.  

Заступник директора розробив програму щодо створення додаткових 

5 робочих місць для людей з особливими потребами, з якими познайомився в 

період проходження лікування, зокрема розроблено проект міні-сироварні на 

суму 420 тис грн., зі строком окупності у 2,5 роки. 
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Розглянемо більш детально аналіз забезпеченості економічної 

діяльності підприємства ТОВ «Козацьке» трудовими ресурсами з метою 

визначення перспективності створення додаткових робочих місць для осіб з 

інвалідністю. 

Метою аналізу чисельності і структури кадрів є виявлення внутрішніх 

резервів економії робочої сили у зв'язку з більш раціональною розстановкою 

працівників, їх завантаженням і використанням відповідно до отриманої 

професії, спеціальності і кваліфікації. 

За даними табл. 2.2. чисельність зайнятих в тваринництві менша ніж в  

рослинництві. Середньооблікова чисельність  в 2019 році становила 224 чол., 

а в 2020 році – 247 чол., тобто кількість працівників збільшилась на 10,2% від 

попереднього року., в тому числі в рослинництві збільшилось на 4,8 %, в 

тваринництві на 17%. Наявна ситуація зумовлена специфікою виробничих 

процесів та рівнем автоматизації у рослинництві та тваринництві на ТОВ 

«Козацьке». За цих умов, досліджуване підприємство повною мірою 

забезпечене трудовими ресурсами та має резерв трудових ресурсів зайнятих 

у рослинництві в період перерви між виробничими циклами збору сировини 

та підготовкою до сівби. 

Таблиця 3. 

Аналіз чисельності працівників ТОВ «Козацьке» 2018-2020рр. 

Показники 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Абсол. 

відхил. 

Відн. 

відх.% 

Середньооблікова  чисельність 

працівників 

160 224 247 23 110,2 

В т.ч. рослинництві 83 124 130 6 104,8 

тваринництві 77 100 117 17 117 

 

Враховуючи специфіку виробничих процесів у рослинництві, нами 

запропоновано впровадити додаткове виробництво з виготовлення сувенірної 

продукції з вторинної сировини кукурудзи, соломи, що передбачає залучення 
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8 працівників, з яких 6 – особи з особливими потребами. Деталізація витрат 

пов’язаних з реалізації проекту наведена у табл. 4. 

Таблиця 4. 

Проект з виготовлення сувенірної продукції, тис грн.. 

№ Назва показника 
Роки 

Примітки 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 Закупівля обладнання 280 тис 

грн.. 

120 тис 

грн. 
- 

Очікується 

отримати 

державної 

підтримки для 

створення умов 

праці осіб з 

особливими 

потребами 

2 

Ремонт приміщення для 

забезпечення безбар’єрного 

доступу працівників  

80 тис 

грн.  
- - 

3 

Витрати на підвищення 

кваліфікації працівників для 

роботи з верстатами 

12 тис 

грн 
- - 

 

4 Затрати сировини  - 
18 тис 

грн. 

21 тис 

грн. 
 

5 Затрати електроенергії 14 тис 

грн. 

24 тис 

грн. 
24 тис 

грн. 
 

6 
Затрати на оплату праці  1248 

тис 

грн. 

1248 тис 

грн. 

1248 

тис 

грн. 

 

7 
Поточні витрати (логістичні 

витрати, реклама тощо) 

4 тис 

грн. 

6 тис 

грн 

5 тис 

грн. 

 

8 Разом  593 1454 1346 3393 

8.1 
З урахуванням державної 

допомоги  
233 1334 1346 

2913 

9 
Кількість робочих місць для 

осіб з особливими потребами  
2 6 6 

 

10 Очікуваний дохід з реалізації - 1542 1832  

11 Період окупності  - -505 -19 
Збитковий 

проект 

11.1 
З державною допомогою 

- -25 486 
Окупність 

проекту через 

2,5 років 

 

За даними табл. 4. проект є збитковим, однак завдяки державній 

підтримці зі створення 6 робочих місць для людей з особливими потребами, 

у розмірі 480 тис грн. окупність проекту становить 2,5 років. Очікується 

отримати прибуток від реалізації сувенірної продукції на суму 1542 тис грн. у 
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другому році реалізації проекту та 1832 тис грн. у третьому році виконання 

проекту. 

Отже, основні види діяльності ТОВ «Козацьке» це рослинництво та 

тваринництво. Позитивна динаміка зростання показників готової продукції та 

збільшення обсягів грошових коштів свідчить про ефективні та актуальні для 

ТОВ «Козацьке» методи організації виробничих процесів. За результатами 

аналізу показників господарсько-економічної діяльності ТОВ «Козацьке» 

повністю забезпечене трудовими ресурсами та має резерв. Розроблений 

проект з виготовлення сувенірної продукції та створення 6 робочих місць для 

осіб з інвалідністю доцільно впроваджувати за умови отримання державної 

допомоги у розмірі 480 тис грн. для проведення ремонту та закупівлі 

виробничого обладнання.  

 

3. Шляхи вдосконалення методів організації виробничих процесів на 

сучасних підприємствах 

 

Підвищення економічної ефективності зернового виробництва 

передбачає збільшення виробництва і поліпшення чіткості зерна, 

забезпечення більшої сталості зернового господарства і ефективності 

використання його виробничих ресурсів. Основним напрямом подальшого 

розвитку зернового господарства є інтенсифікації виробництва зерна на 

основі внесення оптимальної кількості органічних і мінеральних добрив, 

розширення посівів високоврожайних сортів і гібридів, впровадження 

комплексної механізації, інтенсивних та індустріальних технологій, 

застосування прогресивних форм організації і оплати праці з урахуванням 

кінцевого результату. В частині методів організації виробничих процесів, 

актуальним є посилення автоматизації виробничих процесів, залучення 

новітнього технологічного обладнання, що зменшує витрати на 

обслуговування таких машин, зменшує обсяги насіння. 
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Велике значення має внесення оптимальних доз мінеральних добрив, 

які в конкретних природно-економічних умовах забезпечують найбільш 

повне використання потенційних можливостей високоврожайний сортів і 

гібридів зернових культур. Інтенсифікація зернового господарства 

неможлива без комплексної механізації виробництва зерна. Вона є основою 

впровадження інтенсивних та індустріальних технологій вирощування 

зернових культур і забезпечує зростання продуктивності праці при 

виробництві зерна. Забезпеченість господарства  надійною системою машин 

дає змогу якісно і в оптимальні агротехнічні строки виконувати всі види 

робіт, що сприяє підвищенню врожайності зернових культур і значно 

зменшує втрати зерна. 

Економічна ефективність інтенсивних технологій визначається 

порівнянням додаткових виробничих витрат і додатково одержаної  

продукції і характеризується зростанням окупності додаткових витрат у 

зерновому виробництві. Важливим резервом підвищення економічної 

ефективності зернового виробництва є поліпшення якості зерна, особливо за 

рахунок сильних і твердих сортів пшениці з високим вмістом білка (15-17%) і 

клейковини (21-43%). Збільшення виробництва і поліпшення якості зерна 

сприяють підвищеності доходності ТОВ «Козацьке» від реалізації зерна. 

Одним із напрямів підвищення економічної  ефективності виробництва 

зерна є впровадження нових форм організації  і стимулювання праці, широке 

використання колективного підряду і орендних відносин ТОВ «Козацьке». 

Практика багатьох сільськогосподарських підприємств свідчить, що 

застосування в бригадах та інших внутрішньогосподарських підрозділах 

прогресивних форм організації і оплати праці за кінцевими результатами 

сприяє значному підвищенню врожайності зернових культур і 

продуктивності праці в зерновому виробництві. 

Економічна ефективність виробництва зерна характеризується 

системою таких показників: урожайність, продуктивність праці, собівартість 

продукції, ціна реалізації 1ц. зерна, прибуток на 1 люд.-год,на 1 ц.зерна і на 
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1га посівної площі, рівень рентабельності виробництва зерна. На ТОВ 

«Козацьке» сприяє підвищенню рівня механізації, завдяки впровадженню 

комплексної механізації виробничих процесів та підвищенню врожайності 

зернових культур. За цих умов, продуктивність праці закономірно зростає. 

Важливим показником ефективності виробництва зерна є собівартість 

продукції ТОВ «Козацьке». Вона відображає якість роботи ТОВ «Козацьке» і 

значною мірою відображає рівень його доходності. Протягом останніх років 

собівартість 1ц. зерна ТОВ «Козацьке» постійно зростає. Але більше 

половини  витрат на виробництво зерна припадає на оплату праці, вартість 

насіння і добрив, а також витрати на утримання основних засобів. 

Поліпшення якості зерна ТОВ «Козацьке» пов‘язане з додатковими 

витратами. Збільшення виробництва високоякісного зерна пшениці та інших 

культур залежить від сортового складу посівів, технологій вирощування, 

форм організації збирання і заготівлі, удосконалення заготівельних цін і 

заходів матеріального стимулювання за поліпшення якості продукції. Тому 

перспективним для ТОВ «Козацьке» є перерозподіл між інтегрованими 

галузями, додаткових витрат і додаткового ефекту від підвищення якості 

зернової продукції. 

Окремої уваги вимагає питання внесення добрив у здійснені 

господарської діяльності. Зокрема, гербіциди, застосування препаратів 

харнес, гранстар, хармоні, тітус і базис є найважливішим технологічним 

елементом, що забезпечує високий рівень рентабельності вирощування зерна 

озимої пшениці (132-138 %) і кукурудзи (89-95 %). Виробничі витрати, 

спрямовані на застосування гербіцидів, окупляться тільки за рахунок 

додаткового врожаю на рівні 4,3-14,5 грн. на кожну гривню  

вкладень [3, с.73]. 

При значному різноманітті та широкому асортименті гербіцидів 

найважливішим є добір препаратів відповідно до видового складу бур'янів, за 

рахунок чого можна значно підвищити (10-15%) ефективність хімічного 

способу боротьби з ними. Так, на посівах кукурудзи максимальну біологічну 
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ефективність, яка сягає 97,7-96,2 %, забезпечують внесенням технологічного 

поєднання харнесу з базисом або тітусом. З огляду на екологічні переваги 

гербіцидів гранстар, хармоні та ларен, їх доцільно застосовувати на посівах 

озимої пшениці з добре сформованим стеблостоєм, а при більш складній 

засміченості - використовують діален С [3, с.73]. 

Іншим аспектом підвищення випуску зернової продукції є модернізація 

машин, тобто впровадження в виробництво нових машин, що принесуть 

більшу ефективність вирощування зерна. 

Розглянемо доцільність придбання оприскувального трактора ДТ-75 

для оприскування полів гербіцидами, і для цього можна скласти 

інвестиційний проект за допомогою якого буде найдено найоптимальніший 

період окупності даного проекту для ТОВ «Козацьке». Для підвищення 

випуску зерна необхідно купити трактор з оприскувальною функцією, який 

коштує 50 тис.грн. 

Деталізація інвестиційного проекту наведена в табл. 5., умовно нами 

обрао дисконтну ставку 20%. 

Таблиця 5. 

Інвестиційний проект для підвищення ефективності вирощування 

зернових ТОВ «Козацьке», грн 

Показники Проект 

Обсяг капіталовкладень 50000 

Період  експлуатації 5р. 

Прийнята  дисконтна ставка 20% 

Сума  грошового потоку в т.ч. 

1 рік 

2 рік 

3 рік 

4 рік 

5 рік 

  

10000  

15000  

20000  

25000  

30000  

Розрахунок  теперішньої вартості грошових потоків наведено у табл. 6.  

За розрахунковими даними табл. 6. ЧДД становить 5850грн (55850 – 

50000). Індекс доходності ІД це співвідношення чистої приватної вартості 

доходів до суми інвестицій, проведемо наступні розрахунки:  
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Ід =55850 / 50000 = 1,1 (грн.) ; ДДП = 55850 / 5 = 11170 (грн.) 

Тблиця 6.  

Розрахунок теперішньої вартості грошових потоків ТОВ «Козацьке» 

для реалізації інвестиційного проекту, грн. 

Рік ИС (-) Диск. множник  при нормі дисконту 

ЕК=20% 

ДДП 

t ДП (+) 

0 -50000 1 - 

1 +10000 0,83 8300 

2 +15000 0,71 10650 

3 +20000 0,59 11800 

4 +25000 0,5 12500 

5 +30000 0,42 12600 

Сума 100000   55850 

 

Період  окупності – це співвідношення суми капіталовкладень до 

середньорічної суми чистого дисконтового грошового  потоку. 

ПО = 55850 / 11170 = 5 років. 

Отже, перспективних шляхів удосконалення методів організації 

виробничих процесів на сучасних підприємствах, нами окреслено 

підвищення якості сировини, зміна внесеня гербіцидів. Доцільність для ТОВ 

«Козацьке» запропонованого інвестиційного проекту є економічно 

обгрунтованою, адже період окупності становить 5 років, тобто збігається з 

періодом експлуатації. 

 

ВИСНОВКИ 

 

За результатами дослідження теоретичних та практичних аспектів методів 

організації виробничих процесів та потенціалу створення робочих місць для осіб з 

інвалідністю на сучасних підприємствах можна зробити наступні висновки та 

пропозиції: 

1. Уточнення суті виробничих процесів на сучасних підприємствах 

передбачає розуміння виробничого процесу, як сукупності ціленаправленої 



27 
 

праці, предметів праці та об’єктів праці в процесі обробки сировини з метою 

отримання готової продукції. Ефективність здійснення виробничих процесів 

залежить від дотримання принципів виробничих процесів та їх узгодженості 

у виробничому процесі сучасних підприємств. Виділяють три основні методи 

організації виробничих процесів на сучасних підприємствах: одиничний, 

потоковий, автоматизований. Розглянуті методи доцільно застосовувати на 

сучасних підприємствах відповідно до обсягів продукції та рівня 

автоматизації, специфіки ворибничих процесів. 

2. Характеристика організаційно-економічного стану ТОВ «Козацьке» 

показала позитивну динаміку основних економічних показників та свідчить 

про ефективну господарську діяльність протягом 2018-2020рр. Аналіз 

методів організації виробничих процесів на ТОВ «Козацьке» на основі 

аналізу показників обсягів виробництва рослинництва та тваринництва, а 

також руху грошових потоків, про позитивну динаміку згаданих показників 

протягом досліджуваного періоду. Передумовами отриманих результатів 

виступають чіткі розрахунки та узгодженість всіх виробничих процесів на 

ТОВ «Козацьке». На досліджуваному підприємстві застосовують потоковий 

метод організації виробничих процесів. На підприємстві працює 6 осіб з 

особливими потребами: заступник директора та працівники міні-сироварні. 

Нами запропоновано впровадити проект з виготовлення сувенірної продукції, 

що передбачає залучення державної підтримки. Наведений проект дозволить 

працевлаштувати осіб з інвалідністю, використати резерви трудових 

ресурсів, а також забезпечить отримання прибутку в наступних періодах. 

3. Серед пропозицій, щодо перспективних шляхів удосконалення 

методів організації виробничих процесів на сучасних підприємствах, нами 

окреслено підвищення якості сировини, зміну внесення гербіцидів та 

розроблено інвестиційний проект з придбання машини з автоматизації 

розпилення гербіцидів.   
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Характеристика типів виробництв 

 

Характеристики 
Тип виробництва 

Одиничний Серійний Масовий 

1. Номенклатура 

виробів, що 

виготовляються 

велика обмежена мала 

2. Сталість 

номенклатури 
відсутня значна значна 

3. Обсяг випуску малий середній великий 

4.Закріплення операцій 

за робочими місцями 
відсутнє часткове повне 

5.Застосовуване 

устаткування 
універсальне спеціалізоване спеціальне 

6.Застосовувані 

інструмент і 

технологічне оснащення 

універсальні 
універсальні й 

спеціалізовані 
спеціальні 

7.Кваліфікація 

робітників 
висока середня 

переважно 

низька 

8. Собівартість продукції висока середня низька 

9.Виробнича 

спеціалізація цехів і 

дільниць 

технологічна змішана 
предметна, 

подетальна 

10. Технологічний 

процес 
маршрутний типовий операційний 

11. Виробнича структура 

підприємства 
складна помірно складна проста 

12.Трудомісткість 

виготовлення виробів 
висока середня низька 

13.Спеціалізація 

робочих місць 
Кз.о.˃40 

великосерійне: 

1 ˂ Кз.о ≤ 10 

середньосерійне: 

10 ˂ Кз.о ≤ 20 

дрібносерійне: 

20˂ Кз.о ≤ 40 

Кз.о.=1 
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Додаток Б 

Обсяги виробництва зернової продукції  

ТОВ «Козацьке» 2018-2020рр. 

 

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. Абсол.відх. Динаміка% 

1 2 3 4 5 6 

Зернові культури (у вазі після 

доробки) 
36,8 44,6 30,4 -14,2 68,2 

у тому числі: пшениця 41,7 50,7 33,9 -16,8 66,8 

ярий  ячмінь 30,8 32,8 22,9 -9,9 69,8 

горох 21,2 28,3 18,9 -9,4 66,9 

овес 33,7 17,7 12,5 -5,2 70,6 

гречка 5,6 7,3 9,4 2,1 128,8 

кукурудза на зерно 56,0 78,6 53,4 25,2 67,9 

льон 17,9 20,8 21,9 1,1 105,3 

ріпак   14,3 23,0 8,7 160,8 

картопля 78,0 118 - - - 
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Додаток В  

 

Обсяги  виробництва тваринної продукції  

ТОВ «Козацьке» 2018-2020рр.  

 

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. Абсол.відх. 

1 2 3 4 5 

Поголів’я  ВРХ всього гол. 2645 2538 2703 165 

в тому числі корів  гол. 600 600 600 0 

Свиней  гол. 1290 1915 1740 -175 

Виробництво молока (цнт.) 28756 32402 35306 2904 

Надій на фуражну корову ( кг.) 4793 5400 5604 204 

Реалізовано м’яса ( цнт.) 3805 3432 3245 -187 

Середньодобовий приріст (грм.)  в т.ч. - - - - 

по  ВРХ  438 482 531 49 

по  свинях 381 359 370 11 

Одержано  приплоду телят всього 729 692 652 -40 

Від корів  на 100 голів 90 80 80 0 

Одержано  приплоду поросят всього 1700 2100 2400 300 
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