
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Житомирський національний 

агроекологічний університет (Україна) 

Гнезнінська вища школа 

«Міленіум» (Польща) 

Інститут управління глобальним 

партнерством (Польща-США) 

 

 

 

Матеріали  

IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих 

вчених, аспірантів, студентів 

 

 

“МЕНЕДЖМЕНТ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ  

ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА  

ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ” 

 

05 грудня 2018 року 

м. Житомир 

  



Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку 

 

2 
 

УДК: 338.43 

М 34 

Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського національного агроекологічного 

університету (протокол № 5 від 26.12.2018 р.) 

Редакційна колегія: 

Скидан Олег 
д. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний 

університет 

Хуберт Палюх 

д.е.н., професор ГВШ Міленіум, Ректор Гнезнінської вищої школи 

«Міленіум» (Польща) (dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium, Rektor 

GSW Milenium) 

Пітер Одракієвіч  

д.е.н., директор Інституту управління глобальним партнерством 

(Польща - США) (dr Peter Odrakiewicz, Director Global Partnership 

Management Institute 

Анна Кноцінська д.п.н., декан факультету суспільних наук Гнезнінської Вищої 

школи «Міленіум» (Польща) (dr Anna Knocińska Dziekan Wydziału 

Nauk Społecznych GSW Milenium)  

Кравчук Ірина  
д.е.н., доцент,завідувач  кафедри менеджменту організацій і 

адміністрування ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ 

Копитова Ірина 
к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування 

ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ 

Присяжнюк Оксана 
к к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування 

ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ 

Місевич  Микола 
к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування 

ім. М.П. Поліщука ЖНАЕУ 

Рецензенти: 

Єрмаков О. Ю., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки праці 

та соціального розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування 

України; 

Россоха В. В., доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та 

управління бізнесом Національного університету "Києво-Могилянська академія" 

Ходаківський Є. І., доктор економічних наук., професор, професор кафедри економічної 

теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного 

розвитку. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції молодих 

вчених, аспірантів, студентів (м. Житомир, 05 грудня 2018 року). – Житомир: Вид-во 

«Житомирський національний агроекологічний університет», 2018 . – 173 с. 

У збірнику представлені матеріали IV міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених, аспірантів, студентів «Менеджмент в аграрному секторі 

економіки: теорія та практика ефективного розвитку». Висвітлено результати наукових 

досліджень та практичний досвід щодо вирішення актуальних проблем ефективного 

управління розвитком аграрного сектору економіки України.Відповідальність за зміст та 

точність викладених у збірнику матеріалів несуть автори та їх наукові керівники. 

УДК: 338.43 

М 34  



Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку 

 

3 
 

ЗМІСТ 

Edyta Nowak, dr Peter Odrakiewicz, dr Mykola Orlykovskyi 

WSPÓŁCZESNE PARADYGMATY ROZWOJU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 

BIZNESU……………………………………………………………………………………….8 

 

Скидан О. В., Швець Т. В.  

КООПЕРАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВТОРИННИМИ РЕСУРСАМИ В 

УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ…………………...15 

 

Плотнікова М. Ф., Войтенко А. Б. 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ…………………………………………………………………………………..18 

 

Руденко М. В. 

СМАРТ-ФЕРМЕРСТВО: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………………………………………...21 

 

Присяжнюк О. Ф., Назарчук О. М. 

МЕТОДОЛОГІЇ ТА СТАНДАРТИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, ЯК ОСНОВА 

ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТІВ У АГРОБІЗНЕСІ………………………………………………23 

 

Копитова І. В. 

ЗРОСТАННЯ РОЛІ КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В   СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ………………………………………………..26 

 

Куліш І. М. 

ВПЛИВ АГРОХОЛДИНГІВ  НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ…29 

 

Ракович О. І. 

РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ…………………………………………………………………...31 

 

Шуляк Б. В. 

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА……………………………………………………….34 

 

Порозінська Ю. П. 

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 

СТРУКТУР………………………………………………………………………………..….37 

 

Бобровський В. Л. 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………………………...39 

 

 



Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку 

 

4 
 

Завадський В. А., Кудін В. Д., Горпинич С. М. 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА……………………..42 

 

Місевич О. А. 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

СУЧАСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ…………………………45 

 

Біджанова О. Г. 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………….48 

 

Бельчик О. А. 

РОЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………51 

 

Клименко Р. О. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………………………54 

 

Тихончук І. В. 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………………..……………………….57 

 

Долежал О. А. 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВЕКТОРУ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………..60 

 

Миронов А. В. 

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………..63 

 

Тимошенко М. О. 

МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЯК ІНСТРУМЕНТ 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА..66 

 

Турська Ю. В. 

ЗАСТОСУВАННЯ SPACE – АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТОВ «УКР-

ЛЕНД»………………………………………………………………………………………...69 

 

Старченко С. А. 

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМТСВ………………………………………...72 

 

Кліменко О. В. 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ПІДПРИЄМСТВА……75 



Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку 

 

5 
 

Бунос А. Д. 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ТОВ «БУДМОНТАЖ «КОЛОС»……………………………………………………………79 

 

Шепель Ю. В. 

ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………..82 

 

Карпусь В. М. 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ……………………………………...85 

 

Черниш В. В. 

ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………………88 

 

Скорик Д. Ю. 

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА……………………………91 

 

Невмержицька В. А. 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ГАЛУЗЕВИМ РОЗВИТКОМ………………93 

 

Приліпко Т. В. 

МОТИВАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………………………………………...97 

 

Єрещенко В. О. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ……………………………………………...100 

 

Коробов Є. С. 

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ…………………………………………………………………………………103 

 

Павлівський О. О. 

УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИКОЮ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА………………………………….....106 

 

Мельничук І. Д. 

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА……109 

 

Біла Т. В. 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

ЕКОНОМІКИ………………………………………………………………………………..112 

 

 



Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку 

 

6 
 

Руда І. І. 

СТАН ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ………………………………………………………………………………….115 

 

Цой І. О. 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІКЕРО-

ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ……………………………………………118 

 

Нікітчина К. О. 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ 

ПЕРСОНАЛУ……………………………………………………………………………….121 

 

Криковлюк Р. В. 

МЕТОДИ ПІДБОРУ І ВІДБОРУ КАДРІВ, ЯК ПЕРШООСНОВА ЕФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ…………………………………………………………..124 

 

Боярчук І. О. 

ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ДІЄВІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ……………………………………………………………………………..127 

 

Данилюк К. В. 

АНАЛІЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДП «ЖИТОМИРСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО»…………………………………………………………………………130 

 

Прохніцька І. М. 

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ..133 

 

Кузьмич М. В. 

СУЧАСНІ ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………….136 

 

Іваненко А. Р. 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………………………………………………...138 

 

Луцюк К. Р. 

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ………………………….141 

 

Плахотна К. С. 

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ: ВИБІР СТРАТЕГІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ………………...144 

 

Лось К. В. 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА……………………….147 

 

Поліщук А. В. 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА………………….150 



Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку 

 

7 
 

 

Славінська Г. П. 

ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ…………...153 

 

Шанскова А. О. 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОГРАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………………..156 

 

Гарбовська Л. Р. 

УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ РИЗИКАМИ…………………………………… 159 

 

Ткачук К. А. 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ВСК «СВІТОЧ»…………………………...163 

 

Федорук Д. А. 

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТОВ «АЛЕНРУД»…………………..166 

 

Божичко Г. Р. 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УКРАЇНІ………………………168 

 

Мельничук В. А. 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОМИСЛИВСЬКОЇ ГАЛУЗІ………………………………………...171 

 

 

  



Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку 

 

8 
 

WSPÓŁCZESNE PARADYGMATY ROZWOJU SPOŁECZNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 

Edyta Nowak,  

absolwentka Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Polska 

 

dr Peter Odrakiewicz  

Director Global Partnership Management Institute, Adiunkt Gnieźnieńska Szkoła Wyższa 

Milenium, Polska 

 

dr Mykola Orlykovskyi, 

PhD in Economics, Millennium High School of Gniezno, Poland (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa 

Milenium, Polska), Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine 

 

1) OKREŚLENIE PROBLEMU I ANALIZA OSTATNICH BADAŃ 

Trudno byłoby wyobrazić sobie przedsiębiorstwo XXI wieku, które nie dostosowuje się 

do wymagań stawianych przez społeczeństwo. Joanna Korpusstoi na stanowisku, że to właśnie 

społeczeństwo warunkuje trwanie i rozkwit danego podmiotu na rynku. Dla organizacji oznacza 

to konieczność uwzględniania aspektów nie tylko finansowych, ale również publicznych i 

proekologicznych
1
. Trendy i kierunki zmian, opisywane przez Krystynę Mazurek-Łopacińską, 

również ujawniają wzrost znaczenia etyki i społecznej odpowiedzialności, który wyraża się, 

między innymi, zwiększoną troską o środowisko naturalne, ponieważ nabywca XXI wieku to 

człowiek wykształcony i nieobojętny na problemy społeczne
2
. 

Koncepcja społecznej odpowiedzialności, występująca w publikacjach podejmujących 

problematykę zarządzania czy etyki biznesu, pozostaje w obszarze zainteresowania 

współczesnych teoretyków, praktyków i badaczy. Jednak kwestie etyki handlu wymiennego 

poruszał już sam Arystoteles w czasach starożytnych
3
. Podkreśla to jak głęboko zakorzenione są 

dylematy dotyczące tego zagadnienia. Justyna Nakonieczna podaje, iż idea CSR (ang. Corporate 

Social Responsibility), wywodząca się z połączenia ekonomii i filozofii, jest odpowiedzią na 

szeroko rozumianą próbę określenia wzajemnych wpływów organizacji i środowiska, a wzrost 

zaciekawienia nią przypada na wiek XX
4
. 

Literatura nie podaje jednej, wyraźnej i skondensowanej definicji społecznej 

odpowiedzialności biznesu – koncepcja ta może być różnie interpretowana. 

Odpowiedzialność w ujęciu słownikowym rozumiana jest jako: „obowiązek moralny lub 

prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny‖
5
, „przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o 

kogoś lub o coś‖
6
. 

Z przedstawionych powyżej znaczeń tego terminu wyłania się, zarówno, obraz 

konieczności, a nawet przymusu wewnętrznego bądź formalnego (prawnego),do ponoszenia 

konsekwencji pewnych działań i zachowań, jak również pewnej dobrowolności uznania swoich 

powinności oraz rozpoczęcia sprawowania świadomej opieki. Podobne poglądy pojawiają się 

także w publikacji Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, której 

autorka wskazuje na ambiwalentną możliwość interpretacji pojęcia odpowiedzialności
7
. 

                                                           
1
 J. Korpus, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, 

Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2006, s. 51. 
2
 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 24-25; 28-29. 
3
 R.C. Solomon, Arystotelesowskie podejście do etyki biznesu, w: Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli 

amerykańskiej, red. L.V. Ryan CSV, J. Sójka, Wydawnictwo „W drodze‖, Poznań 1997, s. 333-334.  
4
 J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 

2008, s. 23-24. 
5
Odpowiedzialność, Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/;2493511 [dostęp: 21.11.2016]. 

6
 Tamże. 

7
 J. Nakonieczna, dz. cyt., s. 15-17. 
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Ricky W. Griffin określa CSR jako „zestaw zobowiązań organizacji do ochrony i 

umacniania społecznego kontekstu, w którym funkcjonuje‖
8
.Ponadto, uważa on, iż 

przedsiębiorstwa powinny podchodzić do tego zagadnienia w sposób strategiczny, ponieważ 

wzrost ogólnego poziomu świadomości sprawił, że stało się ono elementem niezwykle istotnym 

dla otoczenia. Autor podkreśla, że organizacje powinny niwelować negatywne skutki swojej 

działalności i szukać wyjścia z sytuacji problemowych
9
. 

Próbę wytłumaczenia pojęcia społecznej odpowiedzialności podjęła również Unia 

Europejska. UE zdefiniowała ją pierwotnie jako opartą na dobrowolności ideę rozważania przez 

jednostki gospodarcze interakcji społecznych, z uwzględnieniem aspektu środowiskowego
10

. W 

komunikacie Komisji Europejskiej z 2011 roku pojawia się zaktualizowane, a jednocześnie 

szeroko rozumiane, wyjaśnienie tego terminu: „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ 

na społeczeństwo‖
11
. Założenia unijnej strategii zostaną omówione w dalszej części niniejszego 

artykułu. 

 

2) GŁÓWNY MATERIAŁ 

W koncepcji CSR istotne jest uwzględnianie wielu aspektów związanych z prowadzoną 

działalnością a wpływających na otoczenie organizacji, dlatego jej zakres jest bardzo szeroki. 

Jak określa to Adam Węgrzecki biznes społecznie odpowiedzialny produkuje dobra, ale z 

poszanowaniem środowiska naturalnego oraz środowiska społeczno-kulturowego
12

. 

Ricky W. Griffin wymienia trzy elementy, wobec których organizacje mogą wykazywać 

swoją społeczną odpowiedzialność: udziałowców, środowisko oraz dobro ogółu ludności. Podaje 

również, że odpowiedzialnością społeczną należy zarządzać w zorganizowany i przemyślany 

sposób, skupiając się na pięciu koronnych obszarach: prawnym, etycznym, charytatywnym, na 

kulturze organizacyjnej i jawnej wymianie informacji
13

. 

Archie B. Carroll dzieli społeczną odpowiedzialność na cztery grupy i ukazuje w formie 

piramidy, u podstaw której spoczywa odpowiedzialność ekonomiczna mająca fundamentalne 

znaczenie dla funkcjonowania całego biznesu, a tym samym, pozostałych obszarów CSR. Dalej 

wymienia on odpowiedzialność prawną – określaną jako podporządkowanie się obowiązującym 

regulacjom. Niezwykle ważna jest oczekiwana przez społeczeństwo odpowiedzialność etyczna – 

transparentne działania niewywołujące szkody, czyli dobrowolne działania przedsiębiorstwa 

wykraczające poza przestrzeganie podstawowych, narzuconych z góry norm. Na szczycie 

piramidy umieszcza A. B. Carroll pożądaną przez społeczeństwo odpowiedzialność 

charytatywną, będącą wyrazem prawdziwej troski, która może przejawiać się, na przykład, w 

formie wolontariatu
14
. Model omawianej piramidy przedstawiony został na rysunku 1.1. 

                                                           
8
 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2. zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 

Warszawa 2014, s. 117. 
9
 Tamże, s. 121, 130. 

10
COM(2001) 366, cyt. za: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów, Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw (KOM (2011) 681), s.4, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF [dostęp: 17.11.2016]. 
11

KOM(2011) 681, dz. cyt., s. 7. 
12

 A. Węgrzecki, Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu, w: Biznes…, red. W. Gasparski, 

dz. cyt., s. 26-28. 
13

 R.W. Griffin, dz. cyt., s. 118, 130-133. 
14

 A.B. Carroll, Carroll’spyramid of CSR: taking another look, „International Journal of  Corporate Social 

Responsibility‖, s. 2-5, http://www.academia.edu/27243256/CSR_Pyramid_Taking_Another_Look_2016 [dostęp: 

28.11.2016]. 
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Rys. 1.1. PiramidaA. B. Carrolla – poziomy społecznej odpowiedzialności 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A.B. Carroll, dz. cyt., s. 2-5. 

 

Współczesne organizacje w różny sposób reagują na problemy społeczne występujące w 

ich własnym otoczeniu. R. W. Griffin wyróżnia cztery postawy, jakie organizacje mogą przyjąć 

wobec społecznej odpowiedzialności w zależności od stopnia zaangażowania: 

obstrukcjonistyczną, obronną, dostosowawczą i aktywną
15

. 

Opisywany model zaangażowania organizacji w kwestie społeczne przedstawiony został 

na rysunku 1.2. 

Rys. 1.2. Postawy organizacji wobec społecznej odpowiedzialności 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie R.W. Griffin, dz. cyt., s. 122-125. 

 

                                                           
15

 R.W. Griffin, dz. cyt., s. 122-125. 
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W obliczu postępującej globalizacji wzrasta poziom świadomości pojęcia 

odpowiedzialności, gdyż wiele problemów przestało mieć charakter wyłącznie lokalny. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu pozostaje obiektem zainteresowania europejskich i 

międzynarodowych organizacji, które coraz częściej omawiają zadania, narzędzia i rolę jaką 

pełni CSR. Współczesne inicjatywy działające na rzecz promocji i ułatwiania wdrażania tego 

strategicznego już elementu, dzięki odpowiednim standardom, systematyzują kwestie społecznej 

odpowiedzialności w działalności organizacji. 

Kwestie społecznej odpowiedzialności poruszane są między innymi przez Unię 

Europejską. 

W odnowionej strategii na lata 2011-2014 UE zachęcała do przemyślanego i 

zaplanowanego podejścia do zagadnień CSR, opartego na sporządzaniu przez przedsiębiorstwa 

indywidualnie dostosowanej polityki, upatrując w tym narzędzia do walki z kryzysem. 

Podkreślała przede wszystkim problemy związane z korupcją, ze zmianami klimatycznymi, ale, 

przede wszystkim, z brakiem poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych. Unia 

przedstawiła wówczas program oparty, w szczególności, na propagowaniu pożądanych praktyk 

rynkowych w zakresie społecznej odpowiedzialności wynagradzaniu jednostkom ich wzorowych 

zachowań, działaniach budujących zaufanie do przedsiębiorstw oraz na dostosowaniu oferty 

edukacyjnej. Komisja Europejska podkreślała jednak konieczność pozostawienia swobody 

podejmowania inicjatyw prospołecznych, by organizacje świadomie i dobrowolnie reagowały na 

potrzeby obywateli
16

. 

Obecnie realizowana jest strategia Europa 2020, która łączy w sobie inicjatywy służące 

realizacji pięciu celów w obszarach: zatrudnienia, badań naukowych, ograniczenia zmian 

klimatycznych, edukacji i walki z ubóstwem
17

. 

Powołany został również Europejski Sojusz Na Rzecz CSR, który promować ma dobre 

praktyki wśród przedsiębiorstw. Przyczynić się to ma, między innymi, do rozważnego 

korzystania z nieodnawialnych zasobów, a tym samym ograniczenia niekorzystnego wpływu na 

środowisko naturalne, jak również do poprawy warunków pracy, stopy życia ludności i zdrowia. 

Zadaniem Sojuszu jest włączenie w ten proces nie tylko wielkich korporacji, ale małych i 

średnich przedsiębiorstw
18

. 

Jedną z globalnych inicjatyw, działających na rozszerzenia idei CSR, jest inicjatywa 

Global Compact promująca dobre praktyki w celu rozwoju zrównoważonego i społecznie 

odpowiedzialnego biznesu. Przedsięwzięcie to koncentruje się na dziesięciu zasadach, 

niebędących kodeksem czy nakazem, ale międzynarodowym standardem postępowania.  

Zasady te podzielone zostały na cztery grupy: przestrzegania praw człowieka i 

standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji
19

. 

Szczegółowe założenia ukazano na rysunku 1.3. 

W 2010 roku wydana została norma ISO 26000. Nie podlega ona certyfikacji, nie 

stanowi również obowiązkowej regulacji. Zawiera jedynie wytyczne, które mają na celu 

ułatwienie organizacjom wdrażania społecznej odpowiedzialności
20

. Norma ISO 26 000 bazuje 

na siedmiu kluczowych obszarach, do których należą
21
: ład organizacyjny, prawa człowieka, 

praktyki z zakresu prawa pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia 

konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. 

Współczesne organizacje, w celu kształtowania prawidłowych postaw wśród 

pracowników, wprowadzają kodeksy etyczne. Jak podaje R. W. Griffin stanowi to jeden z 

                                                           
16

KOM(2011) 681, dz. cyt., s. 4-14. 
17

Europa 2020 – cele, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_pl.htm [dostęp: 

17.01.2017]. 
18

 Zainicjowanie „Europejskiego sojuszu na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-358_pl.htm [dostęp: 15.01.2017]. 
19

 http://ungc.org.pl/o-nas/ [dostęp: 20.01.2017]. 
20

 http://www.pkn.pl/iso-26000 [dostęp: 19.03.2017]. 
21

 Tamże. 
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elementów kierowania zachowaniami etycznymi. Taki kodeks zawiera oficjalny zbiór zasad i 

norm, które są kluczowe dla danej organizacji, i którymi kieruje się ona w swoich działaniach, 

co ograniczać ma pojawianie się zachowań nagannych
22

. 

 

Rys. 1.3. 10 zasad inicjatywy Global Compact 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://ungc.org.pl/o-nas/obszary-dzialan/ 

[dostęp: 06.03.2017]. 

 

W ramach otwartego dialogu z otoczeniem biznesowym współczesne organizacje 

informują o swoich działaniach podejmowanych w zakresie społecznej odpowiedzialności 

poprzez wydawane raporty CSR. Umożliwia to w pewnym stopniu ocenienie realizowanej 

strategii przy jednoczesnym promowaniu dobrych praktyk. Irena Pichola podkreśla, iż służy to 

transferowi wiedzy z tego obszaru, a jednocześnie przyczynić się może do wzrostu poziomu 

świadomości i odpowiedzialności wobec interesariuszy
23

. 

Na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce aktywnie działa 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu – stowarzyszenie, które inicjuje różnorodne przedsięwzięcia 

między innymi z zakresu zrównoważonego rozwoju
24

. 

 

 

3) WNIOSKI I SUGESTIE 

Współczesne organizacje nie mogą dążyć wyłącznie do osiągania zysku kosztem 

dewastowania środowiska naturalnego i nadmiernego eksploatowania nieodnawialnych źródeł 

energii, ani też kosztem skrajnego łamania praw człowieka i wyzyskiwania pracowników. 

Coraz intensywniej upowszechniany jest wzorzec firmy, która bierze odpowiedzialność 

za całą swoją działalność i wpływ jaki wywiera na najbliższe otoczenie. 

                                                           
22

 R.W. Griffin, dz. cyt., s. 115-116. 
23

 I. Pichola, Raportowanie i ocena społecznej odpowiedzialności, w: Biznes…, red. W. Gasparski, dz. cyt., 

s. 394 i 404. 
24

 http://odpowiedzialnybiznes.pl/kim-jestesmy/ [dostęp: 09.04.2017]. 
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 Społeczna odpowiedzialność biznesu zakłada dobrowolne i świadome poszanowanie 

interesów wszystkich grup interesariuszy stanowiących integralną część otoczenia, w jakim dana 

organizacja funkcjonuje. CSR nie powinien zatem ograniczać się do jednorazowego działania na 

rzecz dobra ogółu czy poszczególnych grup interesariuszy, lecz powinien być głęboko 

zakorzenioną koncepcją, z której czerpie się w celu ciągłego doskonalenia. 

Wdrażanie i realizowanie strategii CSR pozytywnie wpływa nie tylko na wizerunek 

firmy. Ułatwia podtrzymywanie dobrych relacji, prowadząc do rozwoju zarówno społeczeństwa, 

jak i samej organizacji. Poczynając od przestrzegania prawa, ochrony środowiska naturalnego i 

poszanowania norm etycznych, poprzez ów rozwój, który zachęcić może inwestorów czy 

zwiększyć lojalność konsumentów, społeczna odpowiedzialność zapewnić może przewagę 

konkurencyjną, a w dalszej perspektywie przyczynić się do tworzenia innowacyjnej gospodarki. 

Istotny element omawianej koncepcji stanowi odpowiedzialność wobec pracowników. 

Człowiek bowiem i jego potencjał to najcenniejszy zasób współczesnego przedsiębiorstwa. Z 

tego względu działania propracownicze traktowane powinny być jako inwestycja, a nie jako 

zbędny wydatek, koszt. 

CSR jest zagadnieniem wieloaspektowym, funkcjonującym na wielu płaszczyznach. Jest 

również interesującym obiektem do dalszych badań. Jednocześnie niezbędna jest dalsza edukacja 

w dziedzinie społecznej odpowiedzialności i promocja dobrych praktyk w środowisku 

biznesowym. 
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КООПЕРАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВТОРИННИМИ РЕСУРСАМИ 

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Скидан О. В., д. е. н., професор, професор кафедри інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Швець Т. В., к. е. н ., доцент, завідувач кафедри інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Наразі перед Україною 

постало багато викликів, пов‘язаних насамперед із необхідністю комплексного 

реформування вітчизняної правової системи та приведення національного законодавства у 

відповідність до європейських принципів і стандартів права. Євроінтеграційні прагнення 

України, які реалізуються через наближення і гармонізацію вітчизняного законодавства і 

законодавства ЄС, є одним з основних пріоритетів державної політики, що й визначено на 

законодавчому рівні. Так, Угода про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-

членами покликана сприяти поступовому зближенню сторін, яке ґрунтується на спільних 

цінностях. Сьогодні активізувалися процеси глобалізації, інтеграції. Складниками 

правової інтеграції є нормативна основа, суб‘єкти, юридичні засоби та способи реалізації. 

Особливо гостро постало питання негативного впливу на довкілля, який проявляється на 

всіх етапах технологічного ланцюга поводження з відходами (утворення, збирання, 

використання, транспортування, рециклінгу, знешкодження, зберігання та захоронення), 

[3]. 

Проблеми правового регулювання відносин в умовах децентралізації є об‘єктом 

досліджень А. Бурлача, В. Б. Ковальчука, Т.О. Коломійця, Б. В. Малишева, О.Б. Німко, 

О.Ф. Скакуна, К.О. Ттвердохліба та інших. Теоретико-методологічні та практичні аспекти 

поводження з відходами та ресурсами, проблеми залучення їх до подальшого 

господарського використання вивчаються багатьма вітчизняними та зарубіжними 

вченими, зокрема: О. Бондарем, О. Васютою, О. Веклич, Г. Виговською, Т  Годовською, 

Н. Зіновчук та ін. Водночас незважаючи на різноплановість підходів до висвітлення цієї 

тематики, у наукових виданнях ще недостатньо дослідженими залишається питання 

налагодження системи поводження з відходами та ресурсами на засадах створення 

обслуговуючих кооперативів, що і обумовило необхідність проведення даного 

дослідження. Водночас динамічний розвиток соціально-економічних систем вимагає 

подальших досліджень у напрямі виявлення резервів підвищення їх ефективності. 

Основний матеріал. У вітчизняній правовій доктрині під адміністративним 

законодавством переважно розуміють зовнішнє вираження адміністративно-правових 

норм. Проте нині виконується робота з упорядкування законодавства, пропонується 

здійснити цілковиту кодифікацію адміністративно-правових норм і створити 

Адміністративний кодекс України як сукупність кількох кодексів, томів, книг, що, 

зокрема, міститиме Кодекс України про адміністративні проступки, Адміністративно-

процедурний кодекс, Кодекс поведінки державних службовців тощо. Джерела права у 

сфері публічного управління та адміністрування – це акти компетентних державних 

органів, які встановлюють або санкціонують норми права у сфері публічного управління 

та адміністрування, а також зовнішні форми вираження правотворчої діяльності держави 

за допомогою якої воля законодавства стає обов‘язковою для виконання. Джерела права у 

сфері публічного управління та адміністрування поділяються на такі рівні: джерела права, 

Конституція Україна, міжнародні договори, Кодекси, закони України, інші акти, що 

мають силу закону. 

Метою реформи державного управління є побудова прозорої системи державного 

управління, створення професійного інституту державної служби, забезпечення її 

ефективності. Результатом впровадження реформи має стати створення ефективної, 
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прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх 

інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування), яка здатна виробляти і 

реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і 

адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики. 

Метою політики у сфері децентралізації є відхід від централізованої моделі 

управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова 

ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація у повній мірі 

положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, 

повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування. Пріоритетом в 

управлінні публічними фінансами має стати підвищення прозорості та ефективності їх 

розподілу та витрачання. Процес здійснення державних закупівель повинен стати 

максимально прозорим та ураховувати загальні принципи конкуренції. Корупційна 

складова під час здійснення державних закупівель має бути ліквідована. Еволюційна 

схема розвитку суспільства від монетариської економіки до індустріальної, а потім 

неоіндустріальної (постіндустріальної) та, зрештою соціально-екологічно орієнтованої, 

коли на зміну цільовій функції «максимізація прибутку» виникли підходи нульового 

зростання, сталого розвитку, безвідходної життєдіяльності якісно змінились як під 

впливом потреб споживачів, так і насідків глобалізацій них процесів у світі [1–6].  

Наразі у світі найбільш екологічно доцільними є наступні сценарії поводження з 

відходами та ресурсами:  

1. Змішані відходи відправляються на сортувальну дільницю, де корисні матеріали 

відокремлюються, а всі інші – спалюються.  

2. Змішані відходи відправляються на установку для отримання RDF палива із 

відходів (refuse derived fuel – паливо, отримане із відходів). При цьому відокремлюються 

горючі відходи, всі інші (крім металів) захоронюються на полігоні твердих побутових 

відходів (далі – ТПВ).  

3. Окреме збирання відходів, які можуть бути перероблені (із подальшим 

відправленням їх на сортувальну дільницю), та всіх інших відходів, які відправляються на 

полігон.  

4. Окреме збирання відходів, які можуть бути перероблені (із подальшим 

відправленням їх на сортувальну дільницю), та всіх інших відходів, які відправляються на 

сміттєспалювальний завод. Житомирський національний Кооперативні читання: 2018 рік 

агроекологічний університет. 

5. Окреме збирання відходів, які можуть бути перероблені (із подальшим 

відправленням їх на сортувальну дільницю), та всіх інших відходів, з яких отримують 

RDF паливо та/або компост (біогаз).  

6. Окреме збирання відходів, які можуть бути перероблені (із подальшим 

відправленням їх на сортувальну дільницю), «садових» відходів (для отримання компосту) 

та інших відходів, які вивозяться на полігон.  

7. Окреме збирання відходів, які можуть бути перероблені (із подальшим 

відправленням їх на сортувальну дільницю), органічних відходів (для отримання 

компосту) та інших відходів, які відправляються на сміттєспалювальний завод.  

8. Роздільний збір різних фракцій відходів та ресурсів з метою їх подальшої 

утилізації [4].  

Відповідно до українських реалій та можливостей територіальних громад і 

враховуючи вище розглянуті існуючі варіанти, доцільним є запровадження принципово 

нової системи поводження з відходами на засадах створення обслуговуючих кооперативів. 

Особливо актуальним є застосування кооперативів такого типу в умовах створення і 

функціонування об‘єднаних територіальних громад. Відповідно до українських реалій та 

можливостей територіальних громад і враховуючи вище розглянуті існуючі варіанти, 

доцільним є запровадження принципово нової системи поводження з відходами на засадах 

створення обслуговуючих кооперативів. Особливо актуальним є застосування 
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кооперативів такого типу в умовах створення і функціонування об‘єднаних 

територіальних громад. 

Висновки та пропозиції. Отже, основними причинами складної ситуації, 

пов‘язаної зі збиранням, використанням, утилізацією, захороненням відходів є: 

недостатньо розвинена система збору та заготівлі вторинних ресурсів; економічна 

неефективність використання переробки та утилізації ТПВ; відсутність системи 

управління та контролю за утворенням, перевезенням, розміщенням та утилізацією 

відходів тощо. Вихід з ситуації вбачається в створенні інтегрованої системи поводження з 

відходами та ресурсами об‘єднаної територіальної громади на кооперативних засадах. 

Діяльність обслуговуючого кооперативу буде спрямовано на вирішення нагальних питань 

у сфері управління твердими побутовими відходами відповідно до європейський 

стандартів. 
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власності та публічного управління 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Умови глобалізації 

світової економіки та загострення конкуренції як вітчизняному, так і міжнародному 

ринку, визначили перед Україною завдання зміцнення власних позиції на світовій арені як 

конкурентоспроможного гравця та стійкої соціально-екологічної системи розвитку 

національного сектору. Посилення інтеграційно-інституційних, глобалізаційних процесів 

та конкуренції зумовлює необхідність застосування якісно нових підходів і механізмів 

сільського розвитку, враховуючи виклики рівня та якості життя, екологізації, інноваційно-

інвестиційних тенденцій, інформатизації, інституціоналізації, капіталізації тощо. 

Завдання розвитку біоекономіки, вивчення факторів, котрі впливають на цей 

процес, а також наслідків імплементації біоекономіки в сучасну суспільно-економічну 

систему знайшли своє відображення в працях вітчизняних науковців І. Баланюка, 

В. Бутенко, Н. Вдовенко, А. Діброви, І. Зеліско, С. Кваші, С. Козловського, В. Новікова, 

М. Талавирі, О. Рябченко, О. Шубравської та інших вчених-економістів. Інструменти та 

механізми забезпечення добробуту населення та інклюзії на сільських територіях 

представлені у працях Т. Затонацької, Е. Лібанової, Л. Молдаван, І. Тараненко, 

О. Шубравської та ін. водночас недостатньо дослідженими залишаються регіональні 

аспекти розвитку територіальних громад як стартапів. 

Основний матеріал. Функціонування центроутворюючих структур на сільських 

територіях є базовою умовою посилення господарських процесів та продовження 

життєдіяльності на сільських територіях, де надзвичайно низькими є рівень зайнятості, 

народжуваності та чисельності населення, що якісно позначається на рівні життя 

мешканців [1–3]. Потреба пошуку механізмів сталого розвитку, самоорганізації систем 

сформована як на локальному, регіональному, галузевому, так і наднаціональному рівні 

[4]. Історично так склалося, що територія України є радіально сформованою відносно 

центральної частини та має ознаки регіональної спеціалізації залежно від тих процесів, що 

протікали в тій чи іншій місцевості. Зважаючи на три види громад, що наразі 

функціонують в Україні (міста обласного значення, що володіють правами та значним 

досвідом місцевого самоврядування у системі міського способу життя; об‘єднані 

територіальні громади, що отримали повноваження на рівні міст обласного значення, 

мають значну територію та ще не набули достатнього досвіду управління, щоб 

конкурувати на рівних  містами; територіальні громади, що переважно представлені 

невеликими за територією та чисельністю населення і значною мірою залежні від 

районного рівня управління з позиції розподілу бюджету та стратегічного розвитку) 

результативність їх діяльності є різною. Один з відомих американських 

конституціоналістів Клінтон Россітер сказав, що «Немає щастя без свободи, свободи – без 

самоврядування, самоврядування – без конституційності і жодного з цих великих благ без 

сталості і ладу» [5]. Тому наділення повноваженнями суб‘єктів креативного інноваційного 

характеру розвитку, що інституційно та фінансово нестимуть відповідальність за прийняті 

управлінські рішення дозволить активізувати діяльність громади як в напрямі залучення 

інвестицій, так і державотворчої діяльності на рівні громади.  

Держава, яка в собі об‘єднує множинні розрізнені ресурси, проте, такі, що 

покликані виконувати спільні завдання – забезпечувати розвиток та процвітання всіх, що в 

правовому полі перебувають на її території, подібна до живого організму з множиною 
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систем, органів тат клітин, які є відносно самостійними і, водночас, працюють на єдину 

структуру (організм). Яскравими прикладами живої природи є рослинний та тваринний 

світ. Панівною формою взаємодії клітин в організмі тварини є монархія і унітарна форма 

організації, тоді як для рослин – це республіка [5] з переважанням федеративних ознак 

управління (в силу більшого рівня самостійності та здатності до «незалежного» утворення 

нових структур з частин цілого). Враховуючи, що федерація є об‘єднанням структур, що 

володіють значними повноваженнями, її стійкість досягається за рахунок децентралізації 

(наприклад, як то є у Швейцарії, де об‘єднання кантонів відбулось за сприяння країн-

сусідів та наявності природного ландшафту – гір по кордонах та всередині країни). 

Перевагою децентралізації на теренах держави вбачається наявність центральної влади та 

управління за ефективної взаємодії на місцях (територіальні громади, що наближені до 

людини), що є центрами розвитку громад з використанням переважно місцевих ресурсів.  

Активізація ролі сільського населення та мешканців міст, що виїхали до сіл, 

зокрема, в Житомирській області дозволяє збільшити чисельність сільського населення на 

47 % та обсяг приватних інвестицій в розвиток сільських територій у 100 разів порівняно з 

песимістичним сценарієм до 2020 р., що зумовлений збереженням тенденцій, які складися. 

Можливі стратегії розвитку наступні: 1) Створення солідарного сільського господарства 

(мережі або асоціації людей, які взяли на себе зобов'язання підтримувати одну або більшу 

їх кількість, поділяючи ризики і вигоди від спільного виробництва продуктів харчування) 

та груп солідарної закупівлі серед ініціативних споживачів міст Житомира та Києва, які 

зв'язуються з виробництва сільськогосподарської продукції для організації 

альтернативних ланцюгів поставок, впроваджуючи суспільні ініціативи, що підтримують 

диверсифіковані сільські території, зокрема, через запровадження органічного сільського 

господарства, ремесел та промислів, формуючі прямі зв'язки між виробниками та 

споживачами; 2) Прямі продажі продукції, надання послуг домогосподарствами та їх 

об‘єднаннями через кооперативи, на ярмарках, під час регіональних заходів, на 

селянських і фермерських ринках, де є місцями роздрібної торгівлі; 3) Розвиток 

альтернативних форм зайнятості, зокрема, ремесел, промислів, зеленого сільського 

туризму, оздоровчих, спортивних та рекреаційних об‘єктів [6–8].  

Основними потребами та обмеженнями є такі: 1) низький рівень підприємницької 

активності та зайнятості населення та високий рівень конкуренції збоку іноземних 

компаній та їх продукції; 2) сировинна спрямованість регіону (видобуток граніту та лісу); 

3) погіршення демографічної ситуації поряд з іншими демографічними факторами 

(старіння населення, виїзд і заробітчанство активної частини населення – за прогнозом 

спеціалістів, якщо не вжити заходів з подолання соціально-економічної кризи, 

інтенсивного впровадження соціально-економічних реформ, протидії масовому 

безробіттю, забезпечення соціального захисту населення, чисельність населення регіону 

може до 2020 р. зменшитися до 20%). Особливо гостро проблема виявляє себе у сільській 

місцевості, що суттєво впливає на соціально-економічний стан району; 4) погіршення 

екологічної ситуації, зокрема, з ліквідації побутових відходів, формування водного 

балансу. Проект в повній мірі дозволяє в довгостроковій перспективі реалізувати заявлені 

потреби. 

Відносини в територіальній громаді ґрунтуються на довірі між виробником і 

споживачами, які добре знають один одного, споживачі довіряють продукції, яка 

виробляється, мають про неї достовірну інформацію. Між виробником і споживачем є 

солідарність щодо місцевих традицій харчування. Їм притаманна громадська активність 

щодо розвитку місцевого чи регіонального ринку харчового сектору (співпраця між 

сільською територіальною громадою здійснюється з групою населення, мешканців міст, 

наприклад співвласниками ОСББ міст). Ринкові обміни відбуваються у межах спільноти 

певної місцевості. Вилучені кошти працюють на місцевому чи регіональному ринках. 

Короткий ланцюг поставок регулюється на місцевому рівні. Він є прозорим і 

відстежується від початку виробництва до споживача. Прямі поставки дозволяють 
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економити на трансаційних витратах, що здешевлює продукцію для кінцевого споживача. 

Крім того задоволення інтересів споживачів більш повним асортиментом харчових 

продуктів можливе за рахунок вирощування продукції чи виготовлення товару за 

попереднім замовленням. 

Висновки та пропозиції. Наявні тенденції розвитку світової спільноти формують 

засади пошуку принципово нових підходів до життєдіяльності та господарювання, що 

базуються на засадах сталого розвитку та в своїй основі містять інструменти 

самоактивації внутрішнього потенціалу. одним за таких механізмів є реалізація ідеї 

«родова садиба», що розкриває духовну та творчу сутність особистості, є основою її 

об‘єднання з однодумцями. останнє формує мотиваційні чинники до розвитку 

територіальних громад за принципами публічного управління. на рівні господарських 

одиниць, зокрема, в землеробстві та з позиції ландшафтного дизайну таким механізмом 

виявилась система пермакультури, що поширюється світом і має в основі елементи 

біомімікрії. реалізація вказаних підходів дозволяє досягати як соціально-економічного, 

так і еколого-технологічного ефектів, що позначається на підвищенні рівня зайнятості на 

сільських територіях, зниженні трудоємкості виробництва та підвищені рівня здоров‘я 

населення. сформовані на основі інклюзивних підходів та розумної спільноти (smart-

community) такі громади є моделлю суспільства майбутнього, що формується на засадах 

сталого розвитку. 
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«Інститут аграрної економіки», Україна 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Світове сільське 

господарство поступово перетворюється з традиційної у високотехнологічну галузь, яка 

здатна створювати нові ринки для інноваційних рішень і розробок, що не існували раніше 

для вирішення великої кількості практичних завдань. Сьогодні переважна більшість 
вітчизняних сільськогосподарських підприємств або збирається використовувати, або 

фактично впроваджує у практичну діяльність різні інструменти та рішення сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що поступово приводить до того, що 

можна назвати третьою зеленою революцією. Для вітчизняних аграріїв використання 

цифрових технологій досить новий підхід до роботи, який передбачає вміння 

використовувати раніше нехарактерні для сільського господарства інструменти – дрони, 

GPS, електронні карти полів, бортові термінали і т.д. Після революції в галузі селекції 

та генетики третя ―зелена революція‖ видозмінить сільськогосподарський світ на основі 

комплексного застосування рішень інформаційно-комунікаційних технологій, таких як 

точне обладнання, Інтернет речей, системи позиціонування, великі дані, безпілотні 

літальні апарати, робототехніка та інше. Саме тому в сучасному аграрному виробництві на 

перший план виходить концепція ведення розумного аграрного виробництва, яка в 

західних країнах отримала назву смарт-фермерство (Smart farming). 

Основний матеріал. Науковці-аграрії наголошують, що технології Smart Farming 

повинні стати основою для підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 

відповідь на зростаючі потреби у продовольстві. Глобальна продовольча проблема (до 

2050 року необхідно прогодувати вже 9 млрд. людей) викристалізовує необхідність 

стійкого та конкурентоспроможного розвитку вітчизняних аграрних підприємств шляхом 

стабільного сільськогосподарського виробництва на основі більш точного і 

ресурсозберігаючого підходу. 

Однак, багато технологічних, соціальних, нормативних та економічних чинників 

перешкоджали широкому впровадженню інформаційно-комунікаційних (цифрових) 

технологій в аграрне виробництво, як підкреслює Марія Кернекер з Лейбніцького центру 

сільськогосподарських ландшафтних досліджень-ZALF: ―Серед цих факторів розрив між 

потребами, інтересами та очікуваннями науковців і винахідників та спільноти фермерів 

призвели до низького впровадження цих технологій: у США, можливо, до 80% фермерів 

використовують окремі досягнення та технології Smart farming, в Європі – не більше 24%. 

Тому їх потенціал щодо сприяння більш продуктивному, ресурсоефективному та стійкому 

розвитку підприємств сільського господарства ЄС використовується не в повній мірі‖ [1].  

З точки зору сільськогосподарських підприємств технології Smart Farming повинні 

надавати виробнику додаткову цінність у формі кращого прийняття виважених рішень або 

більш ефективних експлуатаційних операцій та управління. У цьому сенсі розумне 

сільське господарство тісно пов‘язане з трьома взаємодоповнюючими галузями 

технології:  

– інформаційні системи управління: планові системи збору, обробки, зберігання та 

поширення даних у формі, необхідній для виконання операцій та виробничих функцій 

сільськогосподарського підприємства; 

– точне землеробство: управління просторовою та тимчасовою мінливістю задля 

підвищення економічної прибутковості після використання виробничих і управлінських 

ресурсів та зменшення впливу на навколишнє середовище. Включає системи підтримки 
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прийняття управлінських рішень сільськогосподарськими підприємствами з метою 

оптимізації прибутку при максимальному збереженні ресурсів, що забезпечується 

широкомасштабним використанням GPS, GNSS, дронів, електронних карт полів, 

бортових терміналів та останніми поколіннями гіперспектральних зображень, наданих 

супутниками, що дозволяє створювати карти просторової та тимчасової мінливості 

(наприклад, врожайність рослин, особливості рельєфу полів, топографія, вміст органічних 

речовин, рівні вологості, рівні азоту тощо); 

– автоматизація аграрного виробництва та робототехніка: процес застосування 

методів робототехніки, автоматичного контролю та технологій штучного інтелекту на всіх 

рівнях сільськогосподарського виробництва. 

Досвід країн Європейського союзу показує, що за умови використання технологій 

Smart Farming та ―розумних‖ машин європейські аграрії економлять до 2 євро на гектар, а 

після третього року економія може скласти до 50 євро на гектар. Щоб домогтися такого 

ефекту, збираються дані про насіннєву базу, засоби захисту рослин, використовувані 

добрива, врожайність у попередні роки тощо. У разі додавання в систему даних про 

погоду можна отримати економію до 80 євро на гектар [2]. Смарт-фермерство також може 

забезпечити великі переваги з точки зору вирішення екологічних проблем. 

Висновки та пропозиції. Отже, використання сучасних технологій спрямоване на 

всебічне підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільського господарства. 

Можна з упевненістю сказати, що застосування на практиці базових технологій Smart 

Farming і процесів автоматизації виробництва та управління сільськогосподарськими 

підприємствами дозволить вітчизняних аграріям суттєво підвищити продуктивність та 

ефективність аграрного виробництва, що в довгостроковій перспективі забезпечить 

стійкий розвиток галузі.  
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Забезпечення сільського 

розвитку – один із головних стратегічних орієнтирів України, а ефективна діяльність 

аграрних підприємств розглядається, як базовий компонент досягнення даної цілі. 

Розвиток та прибутковість сучасного агробізнесу залежить насамперед від вміння 

керівників враховувати динамічні внутрішні та зовнішні зміни, виявляти потенційні 

небезпеки та оперативно реагувати на них, При цьому важливо поставити чіткі цілі та 

оптимізувати всі процеси їх досягнення, що можливо реалізувати на практиці за умови 

наявності знань у сфері проектного менеджменту, зокрема його методології та стандартів. 

Дослідженню проблем управління в аграрній сфері присвятили свої праці 

В. Г. Андрійчук, В. П. Рябоконь, Т. О. Зінчук, В. В. Зіновчук, І. І. Кравчук, П. Т. Саблук 

О. В. Скидан, В І. Ткачук, Є. І. Ходаківський, В.Г. Воронкова, А.С. Малиновський та ін. 

Дослідження управління проектами здійснюють ряд вітчизняних та зарубіжних науковців, 

зокрема Л. В. Ноздріна, О. Ю. Судук, О. І. Полотай, Г. М.Тарасюк, І.І. Мазур, 

В.Д..Шапіро, Клиффорд Ф. Грей, Єрик У. Ларсон, В. І. Ящук та інші. Проте потреба 

адаптації проектної діяльності в агробізнесі під сучасні методології та стандарти потребує 

вивчення, дослідження особливостей  їх застосування в аграрній сфері, що актуалізує 

проведення дослідження. 

Основний матеріал. Основною метою агробізнесу є максимізація вигоди від 

здійснення господарської діяльності. Впровадження проектноорієнтованого управління в 

цій сфері є запорукою досягнення визначеної мети через покрокову реалізацію пакету 

завдань в рамках виконання проектів.  

За даними Міністерства аграрної політики України впродовж першого півріччя 

2018 року в агропромисловому комплексі триває підготовка та впровадження 393 

інвестиційних проектів (що більше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього 

року на 16,3%). Наведені дані свідчать про достатній рівень актуальності проектної 

діяльності в сучасному агробізнесі. Найбільш активно проектне управління активізується 

в галузі тваринництва (скотарство, свинарство, птахівництво) в обробці та зберіганні 

зернових і технічних культур та будівництві овочевих і фруктосховищ [1]. 

Проектна діяльність в сучасних аграрних підприємствах має ряд переваг серед яких 

можна відзначити підвищення зацікавленості інвесторів, конкурентоспроможності 

підприємства, створення можливостей диверсифікації діяльності тощо [2, c. 217-218]. 

Окрім цього проектний підхід в управлінні агробізнесом дозволяє максимально 

сконцентрувати увагу на оптимізації в часі, обсягах, якості та витратах поставлених 

завдань, що посилює увагу на потребі застосування обґрунтованої, чітко сформованої 

методології управління проектами.  

Особливістю сучасної методології управління проектами в агробізнесі є потреба у 

її формуванні на основі врахування існуючих та нових міжнародних і національних 

стандартів проектного менеджменту. Застосування проектного управління при 

запровадженні міжнародних стандартів дозволяє максимально концентруватися на 

результатах та ефективно використовувати необхідні ресурси.  

Сучасний євроінтеграційний курс України посилює увагу на управлінні проектами 

приведення відповідності аграрного виробництва до європейських стандартів. Основними 
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міжнародними стандартами з управління, що можуть бути використані, як основа, при 

розробці моделі управління проектами переведення підприємства  в агробізнесі на євро 

стандарти єː ISO серії 9000 – Система управління якістю; ISO серії 22000 – Системи 

управління безпечністю харчових продуктів; ISO серії 14000 – Системи екологічного 

керування; ISO 50001 – Енергозбереження. Система енергоменеджменту; ISO 26000 – 

Настанова з соціальної відповідальності; IFS – міжнародний стандарт харчової продукції; 

FSSC – міжнародна схема сертифікації системи менеджменту безпеки харчових продуктів, 

вимоги якої базуються на міжнародному стандарті ISO 22000:2005, принципах HACCP і 

вимогах до програм попередніх умов, детально описаних в ISO/TS 22002-1(2,3) [4]. 

Вважаємо, що наведені стандарти можуть бути базою для формування методології 

щодо дотримання європейських вимог конкретного господарюючого суб‘єкта аграрної 

сфери. Окрім них потрібно враховувати елементи SWOT аналізу та стратегічні напрями 

діяльності підприємства, а також правильно побудувати сам процес управління його 

проектами на основі дотримання визнаних у світовій практиці стандартів. 

Як відомо, одним із найбільш використовуваних у міжнародній практиці 

проектного управління є PMBoK® Guide, американський стандарт з управління 

проектами, що розроблений інститутом управління проектами (PMI). Базові стандарти, 

розроблені інститутом управління проектами, є основою для формування знань з 

управління проектами щодо проекту, програми, портфоліо та організаційного підходу  до 

управління ними [3]. Практика управління проектами в агробізнесі свідчить про потребу у 

фахівцях, що володіють експертними знаннями щодо розробки та організації проектної 

діяльності, мають інноваційне та креативне мислення. Зважаючи на це, вбачаємо за 

доцільне зауважити про потребу відслідковувати оновлення існуючих базових стандартів. 

Так, прикладом одного із останніх фундаментальних стандартів PMI, що може бути 

використаний в агробізнесі, є «Організаційне управління проектами» (OPM). Цей стандарт 

пов‘язує управління проектами з стратегією організації, її структурою та спрямовується на 

забезпечення стабільного розвитку [5].  

Світова практика проектного управління базується на дотриманні вимог ряду 

інших стандартів. Одним із відомих та визнаних у світі є IPMA Competence Baseline (ICB), 

стандарт розроблений міжнародною асоціацією IРМА (International Project Managers 

Association). Даний стандарт, на відміну від попереднього, визначає систему вимог до 

компетентності менеджерів проектів. На його основі формуються вимоги до 

компетентності фахівців в країнах, що є членами цієї міжнародної організації. 

Проблеми управління проектами з акцентом на забезпечення якості кінцевого 

продукту та якості процесу управління проектами можна вирішити при формуванні 

процесу управління з урахуванням вимог стандарту ISO 10006.  

Вважаємо, що використання розглянутих вище базових стандартів в управлінні 

проектами сучасних аграрних підприємств актуально з позицій забезпечення 

систематизації процесів проектного менеджменту при дотриманні параметрів якості 

проектних робіт, якості кінцевого продукту та формуванні вимог до компетентностей 

фахівців у цій сфері. 

Висновок. Проведені дослідження дають змогу зробити наступні висновки: 1). 
Динаміка підготовки та впровадження проектів в агропромисловому комплексі свідчить 

про активізацію проектної діяльності, яка потребує знання та врахування на практиці 

стандартів в сфері управління проектами; 2) Проектне управлінні в агробізнесі 

актуалізується за умови переведення сучасного аграрного виробництва у відповідність до 

вимог європейських стандартів; 3) Основою для використання в практиці проектного 

управління є визнані світові стандарти, але при цьому також важливо в раховувати умови 

господарювання та стратегічні орієнтири розвитку певного господарюючого суб‘єкта 

агробізнесу.  
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Постановка проблеми. Комунікації відіграють величезну роль в досягненні успіху 

діяльності будь-якої організації. Менеджери повинні добре уявляти суть  комунікаційного 

процесу, володіти добре розвиненим умінням усного та письмового спілкування і 

розуміти, як середовище впливає на обмін інформацією. Від  ефективності комунікацій 

залежить як майбутнє організації, так і благополуччя її персоналу. Проблема управління 

комунікаціями встає перед величезним числом організацій по всьому світу. Опитування 

показали, що 73% американських, 63% англійських і 85% японських керівників вважають 

комунікації головною перешкодою на шляху досягнення ефективності їх компаній [1]. 

Оскільки обмін інформацією є важливою складовою всіх основних видів діяльності 

організації, то погано організовані комунікації можуть негативно впливати на 

функціонування всього підприємства. 

Термін «комунікація» як науковий термін почав вживатися на початку XX ст. Одним 

з перших, хто серйозно досліджував комунікації, був Ч. Бернанд, який розглядав її як 

засіб, за допомогою якого люди об'єднуються в організації для досягнення загальної мети. 

Сьогодні проблема комунікацій в менеджменті є однією з найбільш популярною в 

науковому світі. Серед вчених, які займаються даною проблематикою слід виділити праці 

М. Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі, Р. Т. Крейга, К.-О. Апеля, Ю. Хабермаса, 

І. Л. Ансоффа, А. А. Томпсона,       О. С. Віханського, М. М. Бахтіна, С. Н. Капустіна, 

В. П. Конецької, Г. Г. Почепцова, І. П. Яковлева, В. M Бебика, М. Г. Луцького, 

І. Г. Шавкуна, О. Б. Бутник-Сіверського, Я. В. Меха, О. В. Матвієнко, В. О. Новака та ін. 
В науці найбільшого розгляду отримали питання теорії, соціології та психології 

комунікацій. Комунікація недостатньо досліджується як фактор забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства. В кращому випадку увага дослідників 

зосереджена на ролі комунікацій як ресурсу організацій і управління, що викликає 

необхідність подальшої розробки теоретичних положень в галузі комунікацій [2]. 
Основний матеріал. Комунікація є смисловим аспектом соціальної взаємодії, 

однією з найбільш загальних характеристик будь-якої діяльності, включаючи 

управлінську. Вона являє собою нову форму політичної, наукової, організаційної та 

технічної сили в суспільстві, за допомогою якої організація включається в навколишнє 

середовище, здійснюється обмін думками або інформацією для забезпечення 

взаєморозуміння. Комунікацію можна визначити як форму зв'язку, як один із проявів 

інформаційного обміну між живими істотами в процесі їх безпосереднього спілкування за 

допомогою технічних засобів [3]. Комунікація та інформація мають надзвичайно важливе 

значення в житті суспільства. Особливої ваги вони набувають у суспільстві, що 

глобалізується. Останнє характеризується революційним розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій, які використовуються на всіх рівнях, у всіх сферах, галузях, 

територіальних і часових просторах управління[4]. 

Комунікація як об‘єкт дослідження вийшла за межі її традиційного сприйняття як 

одного з багаточисельних ресурсів організації й управління. В управлінні для повного 

розуміння сутності і змісту комунікації важливо розглядати її не тільки як ресурс або 

предмет управлінської діяльності, а насамперед як рушійну силу всіх процесів в системі 

управління. За кілька років погляд на сутність комунікацій в організації істотно змінився – 

якщо раніше під ними розуміли виключно інформування персоналу про рішення 
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управління, «знизу-вгору», але в сучасному світі комунікація в компанії – це одна з 

основних систем управління, учасниками якої стає вже дві і більше сторони [5]. 

Організаційні комунікації традиційно поділяють як формальні і неформальні.  

Формальні комунікації створюються керівництвом з метою досягнення інтересів 

організації. Неформальні комунікації не мають безпосереднього відношення до  

виробничого процесу. Проте вони справляють істотний вплив на поведінку персоналу і, як 

наслідок, на ефективність управління компанії в цілому. Також комунікації поділяються 

на зовнішні і внутрішні, причому велика увага в менеджменті приділяється внутрішнім 

(вертикальним) комунікаціям. Останні реалізують такі завдання як: інформування 

персоналу про цілі і завдання організації, усунення поточних проблем, які можуть 

виникнути у трудовій діяльності, забезпечення персоналу інформацією, необхідної для 

ефективного виконання своєї роботи тощо. 

В процесі менеджменту комунікації виконують дві основні функції: інформаційну та 

особистісну. Перша забезпечує рух інформації в організації, друга – взаємодію 

особистостей в процесі обміну інформацією. Ці дві функції тісно пов'язані одна з одною. 

Комунікаційні зв‘язки в організації здебільшого виникають завдяки руху інформації, 

проте лише до інформаційних процесів не зводяться. Комунікація формується не тільки на 

основі необхідності обміну інформації, але й за особистісним ставленням (рівнем 

симпатії-антипатії) до учасників комунікаційного процесу на основі особистісних ділових 

зв‘язків та з врахуванням особистісно-психологічних особливостей сприйняття 

інформації.  
В процесі спеціалізації управлінської праці комунікація виділилася у відносно 

самостійний вид діяльності, який в усьому світі успішно розвивається. Комунікації 

задають темпи росту рівню життя в багатьох країнах і є одним з критеріїв , який дозволяє 

забезпечити ефективність діяльності компаній. На жаль, в Україні комунікація поки ще не 

набула значення фактору створення вартості та конкурентоспроможності, що призводить 

як до інтелектуальних, так і до матеріальних втрат. Разом з тим, багато сучасних факторів 

підвищення ефективності розвитку соціально-економічних систем пов‘язані або навіть 

повністю ґрунтуються на комунікаційному менеджменті. 

В системі управління організації налагоджений комунікаційний менеджмент може 

виконувати низку важливих завдань, від реалізації яких залежить її нормальне 

функціонування й розвиток. А саме, формування корпоративної спільності колективу і 

створення відповідної мотивації співробітників; підтримка і розвиток корпоративної 

культури; інформаційна підтримка управлінських рішень; комунікаційне управління 

організаційними змінами, зменшення опору змінам; виявлення комунікаційних та 

управлінських проблем компанії, сприяння попередженню конфліктів в колективі [6, с.8]. 

Не говорячи вже про те, що комунікаційний менеджмент охоплює важливі сфери 

відповідальності − управління суспільною свідомістю; управління інформацією для 

досягнення певних цілей компанії; взаєморозуміння з громадськістю, донесення до 

керівництва компанії важливої інформації; консультування з питань взаємодії організації з 

оточенням тощо. Особливою сферою впливу комунікаційного менеджменту є 

накопичення пабліцитного капіталу соціально-економічної системи, що дозволяє їй 

збільшити в кінцевому рахунку свою економічну владу. 

Сучасне економічне мислення виробника і споживача значно змінилося під впливом 

світових процесів глобалізації та нових віянь інформаційної епохи, в яку ми живемо. На 

всіх рівнях управління приходить розуміння того, що виробляти без орієнтації на 

споживача немає сенсу, що на поведінку споживача потрібно адекватно реагувати, що 

перемога в конкурентній боротьбі залежить не тільки матеріально-технічних факторів, але 

й від культури організації, від рівня кваліфікації її персоналу, від величини і захищеності 

нематеріальних активів. Віртуальний характер розвитку великих корпорацій, який розмиває 

межі господарюючих суб‘єктів, також сприяє тому, що корпорації, використовуючи різні 
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форми, канали, інструменти, технології комунікації, разом із споживачами беруть участь в 

створенні і удосконаленні споживчих цінностей. 

Все це говорить про те, що загальна теорія управління потребує подальшої розробки 

комунікаційного менеджменту і як галузі наукового знання, і як галузі практичного 

застосування. Комунікаційний менеджмент повинен знайти своє місце у концепції розвитку 

виробництва в країні як інструмент подолання наслідків фінансової кризи і гарант 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, в тому числі і на світових ринках. 

Висновки. Таким чином, в умовах сучасного виробництва для забезпечення його 

ефективності і нового якісного зростання в оточенні, що постійно змінюється, комунікація 

перетворюється на стратегічний ресурс і об‘єкт управління. У сучасного керівника у 

розпорядженні знаходяться можливості нових інформаційних технологій, які можуть 

забезпечити оперативність, доступність, збільшують обсяги інформації, яку можна 

використати при прийнятті рішень. Грамотна організація комунікації на підприємстві 

повинна забезпечувати залучення всіх співробітників у досягненні цілей підприємства. 

Все це сприяє зростанню ролі комунікаційного менеджменту в забезпеченні 

конкурентоспроможності та розвитку сучасної організації. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Після тривалого періоду 

занепаду, під час якого основна частка продукції сільського господарства вироблялась у 

індивідуальних господарствах, на сьогодні в Україні зафіксоване зростання ролі 

сільськогосподарських підприємств. Однак, ця тенденція, на жаль, не викликана 

збільшенням кількості фермерських господарств чи кооперативів, малих та середніх 

підприємств, а лише швидким розвитком агрохолдингів.  

Основний матеріал. Виражена тенденція з укрупнення земельного банку і 

залучення зовнішнього капіталу почала простежуватись у 2005-2010 рр. Саме це стало 

однією з типових причин створення крупного аграрного бізнесу того часу, метою якого 

здебільшого було швидке накопичення ресурсів і вихід з бізнесу власників шляхом 

вигідного продажу цих активів. За вказаний період земельний банк агрохолдингів зріс 

приблизно у 4 рази і досягнув відмітки у 4 млн га, а частка у структурі 

сільськогосподарських угідь, що перебувають у власності сільгосппідприємств, зросла до 

18,1 %. Середньорічний приріст землі під контролем вертикально інтегрованих структур 

досягав більше, ніж 30 % на рік. Починаючи з 2015 р. активний розвиток агрохолдингів 

зупинився [1, с.4].  

Таблиця 1 

Розподіл сільськогосподарської продукції за типами виробників 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Продукція сільського 

господарства (у 

постійних цінах 2010 

р.), млрд грн 

151,02 179,61 194,89 233,70 223,25 252,86 251,44 239,47 254,64 249,16 

у т. ч.,  у 

сільськогосподарських 

підприємствах 

58,00 72,76 94,09 121,05 113,08 136,59 139,06 131,92 145,12 140,54 

Частка продукції 

сільського 

господарства 

виробленої у 

сільськогосподарських 

підприємствах, % 

38,4 40,5 48,3 51,8 50,7 54,0 55,3 55,09 57,00 56,40 

Джерело: власні опрацювання на підставі [2, с. 25; 3, с. 46]  

 

Саме це стало однією з основних причин зменшення у 2015 р. частки продукції 

сільського господарства, виробленої сільськогосподарськими підприємствами, подальше 

нарощування пояснюється зростанням обсягів експорту (табл. 1). 

На швидкий розвиток агрохолдингів України звернув увагу журнал «Forbes» 

оприлюднивши рейтинг вітчизняних компаній за показником ефективності в аграрному 

бізнесі (EBITDA на 1 га
25
) за 2015 рік.  

                                                           
25

  EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – аналітичний показник, що 
дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних 
відрахувань. 
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Дослідження «Forbes» показало, що ефективність вітчизняних підприємств 

коливається від $ 700 у «Сварог Вест Груп» (80000 га) до $ 124 в «Астарта» (245000 га) 

[4]. Для порівняння доцільно навести розмір холдингу, що має середній показник 

ефективності – це «Вінницька аграрно-промислова група», його EBITDA на 1 га становить  

$ 347 (42848 га). Таким чином, ефективність агрохолдингу не залежить від обсягів земель, 

що перебувають у оренді, а лише від природно-кліматичних умов та менеджменту. 

На сьогодні достовірні статистичні показники обсягів орендованих агроходингами 

земель відсутні, аналітики наводять різні дані: від 15 % від загальної площі орних земель 

[5, с. 4], до майже 50 % сільськогосподарських угідь України, саме стільки становитимуть 

17 млн га орендованих земельних паїв [6] (згідно з офіційною статистикою, загальна 

кількість сільськогосподарських угідь в Україні становить 36,42 млн га [7, с. 220]).  

Станом на початок 2016 р.  в Україні діяло понад 250 агрохолдингів різного 

розміру. При цьому необхідно підкреслити, що оскільки в Україні немає ринку земель 

сільськогосподарського призначення, усі агрохолдинги орендують землі на досить тривалі 

терміни, отже, індивідуальні селянські господарства – орендодавці ще досить довго не 

матимуть можливості самостійно обробляти свої ділянки. Відповідно, хоча агрохолдинг 

входить до кластеру сільської території і чинить вплив на її розвиток, він сповільнює 

розвиток сільськогосподарської кооперації і погіршує умови розвитку малих та середніх 

підприємств, у зв‘язку зі схильністю великих холдингів до поглинання успішних 

підприємств, що працюють у полі їх інтересів. 

Висновки та пропозиції. Функціонування агрохолдингів має специфічний 

негативний вплив на сільську спільноту, який зумовлений тим, що внаслідок отримання 

певного стабільного прибутку від здачі землі в оренду, жителі села, за рідким винятком, 

перестають шукати власну виробничу «нішу» на ринку. Не виправдовуються і очікування 

поліпшення ситуації із сільською зайнятістю, оскільки, агрохолдинг має кошти для 

впровадження нової техніки та інновацій, внаслідок чого неминуче скорочується кількість 

робочих місць.  
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Роль менеджменту у 

формуванні підприємницького потенціалу територіальних систем вбачається у тому, що 

ефективність їх розвитку залежить від ефективного використання територіальних ресурсів 

й, насамперед – персоналу. Наразі існує проблема відсутності системного зв'язку між 

ефективністю менеджменту організацій (підприємств) і формуванням підприємницького 

потенціалу територій, на яких розташовані ці організації.  

Проблеми формування управлінського потенціалу, координації розвитку 

соціально-економічного простору менеджментом підприємств, впливу управлінських 

рішень керівників на забезпечення добробуту і високой якості життя персоналу 

підприємств (населення сільських територій), інтелектуалізації управління вивчаються 

вітчизняними та зарубіжними науковцями А. Антоновим, М. Вебером, Д. Богинею, 

О. Бородіною, З. Варналієм, А. Гальчинським, М. Йохном, О. Кузьмінім, Е. Лібановою, 

Н. Проку, А. Хагуровим, А. Шегдою. Подальших досліджень потребують питання 

визначальної ролі менеджменту у формуванні підприємницького потенціалу сільських 

територій та забезпечення їх сталого розвитку. 

 Метою дослідження є обгрунтування перспектив посилення ролі менеджменту 

територіальних організацій у формуванні підприємницького потенціалу сільських 

територій. 

Основний матеріал. Економічна діяльність завжди була і є передумовою 

забезпечення матеріальної основи життя людей, а організації (підприємства, фірми) 

вважаються сукупністю різних видів ресурсів, перспектива участі у перетворенні яких 

мотивує людину до праці, виконання функціональних обов‘язків з метою забезпечення 

власного добробуту за рахунок «повторення своєї участі» у діяльності організації. У 

системно-інтеграційній та евентуалізованій теорії підприємства (авт. Б. Клейнер) 

визначаються основні положення розвитку підприємства (організації): максимізація 

прибутку, підприємницька активність, контрактація (в сенсі забезпечення інфорсменту 

контрактів), максимізація виручки, управління поведінкою тощо [1]. Ці положення є 

універсальними й стосуються організацій, що діють в економічному просторі сільських 

територій зокрема, в умовах сільськогосподарських підприємств, фермерських 

господарств, особистих селянських господарств, інших підприємницьких структур.  

З урахуванням того, що кожна організація (підприємство) є об'єктом координації, 

вважається доцільним розглядати роль менеджменту цих організацій у формуванні 

підприємницького потенціалу сільських територій. Основними показниками виміру 

підприємницької активності менеджменту вважатимуться результати економічної 

діяльності підприємств, що знаходяться на сільських територіях. Динамічне нарощування 

прибутку є передумовою потенційної активізації економічного зростання. Тому роль 

менеджменту підприємств, розташованих на сільських територіях є визначальною у 

досягненні максимального ступеня підприємницької активності. Це потребує визначення 

пріоритетів економічного розвитку.  

Для сільськогосподарських підприємств, фермерських та особистих селянських 

господарств такими пріоритетами вважатимуться: максимальне використання 

ендогенного потенціалу сільських територій, удосконалення і оптимізація виробничих 

процесів, перехід на систему креативного та антиризикового менеджменту. Для інших 

підприємницьких структур – завдання менеджменту доповнюються необхідністю 

винайдення диверсифікованих видів діяльності, максимального використання соціо-
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економіко-еколого-просторового потенціалу сільських територій, формування 

інтегрованих систем управління. Для керівництва об'єднаних територіальних громад 

завдання менеджменту полягатимуть в організації інтеграції взаємодії різних структур, що 

розташовані на сільських територіях та орієнтовані на конкретний результат розвитку.  

В контексті об‘єктів інтегрованого управління аграрним сектором та економічним 

потенціалом сільських територій у процесі розробки засад концепції Національного 

кодексу сталого агрогосподарювання розглядаються агропродовольче виробництво, 

інноваційно-технологічна модернізація переробно-харчових потужностей, формування 

інфраструктурного простору агробізнесу на сільських територіях [2, с. 300]. До таких 

об‘єктів відносять й локальну, регіональну, територіальну, інтелектуальну підсистеми 

агросфери, на відтворення яких впливає ефективне використання підприємницьких 

ресурсів цих підсистем [3, с. 132]. 

За функціонально-ієрархічним концептуальним підходом до об‘єктів інтегрованого 

управління потенціалом територій відноситься функціональна взаємодія складових 

локальної територіальної системи (трудової, виробничої, фінансової, податкової, 

інвестиційної, інноваційної, інфраструктурної, інституціональної), сукупність соціально-

економічних функцій, що підтримують цю взаємодію, а також ринкові умови, конкурентні 

сили, локальні ресурси території. В контексті інтегрованого управління підприємницьким 

потенціалом сільських територій означена взаємодія приносить результат, якщо суб‘єкти 

управління (голови особистих селянських господарств, фермери, керівники 

сільськогосподарських підприємств та інших підприємницьких структур) разом із 

досягненням цілей власного бізнес-розвитку будуть сприяти досягненню цілей соціально-

економічного розвитку території й розробляти відповідні механізми їх досягнення. Отже, 

й роль менеджменту і інтегрованому управлінні потенціалом територій є визначальною. 

До учасників локальної суб'єктно-об'єктної взаємодії на сільських територіях 

віднесемо фермерські господарства, які нині вважаються ключовими драйверами розвитку 

сільської економіки, сільських територій. Суб‘єкти – керівники фермерських господарств, 

які управляють процесами сільськогосподарського виробництва в межах свого 

господарства та є об‘єктами управління муніципальних, регіональних, галузевих структур. 

Нa сьoгoднiшнiй дeнь в Укрaїнi нaлiчується пoнaд 38 тисяч фeрмeрських гoспoдaрств. 

Вoни вiдiгрaють знaчну рoль у зaбeзпeчeннi пoтрeб внутрiшньoгo ринку тa фoрмувaннi 

eкспoрту чaсткa вирoбництвa фeрмeрaми зeрнa у вaлoвoму вирoбництвi Укрaїни 

стaнoвить 12 %, сoняшнику – 19 %, рiпaку – 18%, сoї –16%, прoдукцiї твaринництвa зa 

видaми — вiд 1 дo 3 % [4]. 
За аналогією можна аналізувати суб'єктно-об'єктну взаємодію інших 

підприємницьких структур, які здійснюють свою діяльність на сільських територіях 

(торговельних, сфери послуг, інфраструктурних тощо), а також – агрохолдингів, які 

використовують землі конкретної сільської території. Потреба здійснення такого аналізу 

зумовлена необхідністю вироблення спільної стратегії розвитку для різних 

підприємницьких структур сільських територій.  

Як свідчить передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, актуальним видом 

інтегрованого управління соціально-економічними системами та їх потенціалами є 

проектний менеджмент, суть якого в контексті цього дослідження вбачається в 

акумулюванні різних видів ресурсів, потенціалів в «рамки» алгоритмів (спланованих на 

певний часовий період), координація яких забезпечить отримання очікуваного результату 

економічного зростання [5]. Розробка та реалізація локальних проектів у перспективі 

забезпечить формування інституціонального середовища розвитку підприємницького 

потенціалу сільських територій. 

В контексті означеного пропонується використання принципів інтеграційного 

менеджменту у формуванні підприємницького потенціалу сільських територій: 

- спільної координації соціально-економічного розвитку; 
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- комплексного використання потенціалу менеджменту підприємницьких 

структур, публічного менеджменту у забезпеченні високого рівня життя на 

сільських територіях; 

- креативного управління (забезпечується використанням нетрадиційних 

підходів в інтегрованому управлінні соціально-економічним розвитком 

сільських територій). 

Висновки та пропозиції. 1. Необхідність посилення ролі менеджменту у 

формуванні підприємницького потенціалу територіальних систем зумовлена відсутністю 

розуміння у керівників системного зв'язку між ефективністю менеджменту організацій 

(підприємств) і формуванням підприємницького потенціалу територій, на яких 

розташовані ці організації. 2. Організації (підприємства, фірми) є об'єктами координації, 

сукупністю різних видів ресурсів, перспектива участі у перетворенні яких мотивує 

людину до праці, виконання функціональних обов‘язків з метою забезпечення власного 

добробуту за рахунок «повторення своєї участі» у діяльності організації. Підприємницька 

активність менеджменту – здатність керівників забезпечувати розширене відтворення 

видів діяльності. 3. Роль менеджменту в управлінні підприємницьким потенціалом 

сільських територій є визначальною, оскільки всі організації (сільськогосподарські 

підприємства, фермерські господарства, особисті селянські господарства, інші 

підприємницькі структури) є учасниками суб'єктно-об'єктної взаємодії, удосконалення 

якої слід здійснювати на засадах проектного менеджменту. 4. Використання принципів 

інтеграційного менеджменту у формуванні підприємницького потенціалу сільських 

територій забезпечить оптимізацію управлінських рішень, орієнтованих на підтримку 

підприємницького потенціалу сільських територій засобами менеджменту. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. В умовах ринкової 

економіки забезпечується свобода вибору напрямів,  способів та методів здійснення 

підприємницької діяльності. Можливості формування і реалізації підприємницької 

ініціативи та креативності суб‘єкта підприємництва підкріплюється самостійністю у 

прийнятті управлінських рішень при розробці власної стратегії розвитку. При цьому, 

вибір на користь екологічно орієнтованої форми ведення бізнесу супроводжується 

визначеним переліком факторів, вплив яких значною мірою характеризує економічний 

зміст цього процесу на довгострокову перспективу. Поряд із постійною увагою щодо 

екологічних проблем розвитку вітчизняних підприємств, станом натепер в Україні 

практично відсутня єдина довгострокова, цілеспрямована стратегія щодо поступової 

екологізації підприємницької діяльності. Важливими елементами стратегії вбачаються 

дієві механізми формування та імплементації. Такі механізми конфігурують 

організаційно-економічні важелі, методи та стимули, розробка та упровадження яких 

створять належні умови для ефективного розвитку екологічно орієнтованого бізнесу, 

насамперед на сільських територіях. Враховуючи зазначене, обґрунтування механізмів 

розвитку екологічно орієнтованого підприємництва набуває особливої актуальності.  

Теоретико-методологічні засади розвитку сільського підприємництва досліджували 

такі відомі вітчизняні економісти-аграрники, як Л. Забуранна, В. Збарський, М. Костриця, 

М. Маніліч, М. Малік, В. Ткачук, О. Шпикуляк та інші. Вивченням проблем екологізації 

підприємництва присвячено праці О. Балацького, Р. Безуса, О. Боровик, А. Бохана, 

О. Васюти, О. Веклич, Н. Зіновчук, В. Іванюти, Г. Купалової, М. Матвєєвої, Г. Мішеніної, 

В. Навроцького, А. Ращенко, О. Скидана, М. Хвесика. Водночас, актуальність 

дослідження питання розвитку екологічно орієнтованого підприємництва як важливої 

складової розвитку сільських територій та стратегічно важливого напряму аграрного 

бізнесу в Україні об‘єктивно вказує на необхідність ґрунтовного вивчення окремих його 

аспектів, зокрема й щодо розробки механізмів активізації цього процесу. 

Основний матеріал. Однією із забезпечуючих умов розвитку екологічно 

орієнтованого підприємництва на сільських територіях є державна підтримка. 

Закордонною та вітчизняною практикою доведено, що саме завдяки ефективній державній 

підтримці, а саме – гармонійному застосуванню адміністративних та економічних важелів 

впливу на суб‘єктів господарювання, має місце пришвидшення їх створення та значною 

мірою гарантується ефективне екологічно орієнтоване функціонування. Статтею 48 

Господарського Кодексу України декларуються ключові положення такої підтримки, 

зокрема держава сприяє розвитку рівного доступу всіх підприємців, незалежно від форми 

власності та обраних організаційних форм підприємницької діяльності, до матеріально-

технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.  

Інструменти регулювання та активізації екологічно орієнтованого підприємництва 

на сільських територіях представлено в табл. 1. Конфігурація окреслених заходів, 

орієнтованих на трирівневу систему формування та реалізації (національний, 

регіональний, локальний рівні) уможливить узгодження екологічних та економічних 

інтересів суб‘єктів підприємництва. Відтак, система мотивації екологічно орієнтованого 

підприємництва передбачає ефективне функціонування організаційно-економічного 

механізму, який ґрунтується на гармонійному поєднанні примусово-обмежувальних та 

стимулюючо-компенсаційних заходів, спрямованих на формування економіко-

екологічного ефекту ведення бізнесу на сільських територіях. При цьому, фінансово-
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економічне заохочення суб‘єктів підприємництва до переходу на екологічно орієнтовану 

діяльність повинно розглядатися як пріоритетна ланка формування такого механізму.  

 

Табл. 1. Інструменти регулювання та активізації екологічно орієнтованого 

підприємництва на сільських територіях 

Інструменти та заходи  
Суб‘єкт розробки  

та імплементації 

Примусово-

обмежувальні  

Стандартизація і нормування, ліцензування, 

екологічна експертиза, екологічні платежі, фінансові 

санкції за порушення екологічних норм, податки, 

збори, штрафи тощо.  

Держава 

Стимулюючо-

компенсаційні 

Податкові пільги, цільові субсидії і дотації, пільгове 

кредитування, фінансування (хача б часткове) 

соціально важливих екологічних проектів і програм 

Держава, інвестори 

Фінансові 

Формування спеціалізованих інвестиційних фондів, 

екологічних банків та програм; екологічне 

страхування; екологічний аудит. 

Держава, суб‘єкти 

господарювання, 

інвестори 

Інформаційні  

Вільний доступ суб‘єктів господарювання до 

екологічної нормативно-правової бази, екологічна 

паспортизація; формування локальних екологічних 

інформаційних центрів; екологічний консалтинг. 

Держава, суб‘єкти 

господарювання, 

інвестори  

Соціально-

психологічні  

Екологічно та соціально орієнтована корпоративна 

культура і відповідальність; активізації екологічної 

освіти; екологічна етика та свідомість підприємця і 

всього суспільства 

Суб‘єкти 

господарювання, 

держава (заклади 

освіти, культури, 

виховання, здоров‘я) 

Ринкові 

(маркетингові) 

Формування ринку екобезпечної продукції – попит, 

пропозиція, конкуренція; екологічний маркетинг; 

створення екологічних брендів. 

Суб‘єкти ринку 

Джерело: власні дослідження. 

 

У вітчизняній практиці примусово-обмежувальними є такі інструменти 

регулювання, як сертифікація, ліцензування, екологічна експертиза, екологічні платежі, 

фінансові санкції, податки, збори, штрафи тощо. Наразі в Україні поширені 

дисциплінарна, адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність за порушення 

норм екологічного законодавства, про що вказано у ст. 68 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» [2]. За забруднення довкілля та за погіршення 

якості природних ресурсів (у т. ч. за зниження родючості ґрунтів) передбачається 

стягнення відповідних зборів, а також накладення штрафних санкцій.  

Стимулюючо-компенсаційними інструментами є податкові пільги, пільгове 

кредитування, фінансування екологічних проектів і програм тощо. Зокрема, відповідно до 

ст. 9 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» для стимулювання виробництва 

та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, застосовуються економічні 

важелі і стимули, передбачені законодавством про енергозбереження та охорону довкілля, 

з метою розширення використання альтернативних джерел енергії [1].  

Фінансова платформа розвитку вітчизняного екологічно орієнтованого 

підприємництва формується спеціальними інвестиційними фондами (інституціональними 

заходами, призначеними для направлення цільових грошових надходжень (доходів, 

прибутку) на цілі охорони і покращення довкілля), екологічними банками та екологічними 

програмами. Крім того, актуальним та дієвим в сучасних умовах є екологічне страхування 

бізнесу (добровільне або обов‘язкове державне), тобто страхування цивільної 

відповідальності суб‘єктів підприємництва за шкоду, заподіяну в результаті господарської 

діяльності, що спричиняє підвищену екологічну небезпеку для довкілля. Такий 
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фінансовий інструмент є потужним методом заохочення та водночас забезпечуючою 

умовою економічного стимулювання суб‘єктів господарювання до функціонування без 

нанесення шкоди для навколишнього природного середовища, або, принаймні, з 

мінімальним впливом на нього. 

За рахунок інформаційних інструментів передбачається створення необхідних умов 

для вільного доступу суб‘єктів господарювання до екологічної інформації, нормативно-

правової бази, екологічної паспортизації. Важливою складовою є формування локальних 

екологічних інформаційних центрів, метою яких повинно бути формування екологічної 

свідомості громадян, розповсюдження релевантної інформації про реальний стан 

довкілля, популяризація кращих практик збалансованого розвитку, впровадження 

екологічних технологій, організація різноманітних тренінгів, круглих столів, навчальних 

бізнес-семінарів для різних категорій учасників – дітей та молоді, студентів, освітян, 

представників об‘єднаних територіальних громад, працівників органів місцевого 

самоврядування тощо.   

Соціально-психологічні інструменти – це екологічно та соціально орієнтована 

корпоративна культура і відповідальність; активізація екологічної освіти, передусім у 

вищих навчальних закладах; екологічна етика та свідомість підприємця і всього 

суспільства. Особливу увагу варто приділити реалізації принципу екологічної 

відповідальності ведення бізнесу на сільських територіях. Щороку питання екологічної 

відповідальності стають все актуальнішими як в Україні, так і за кордоном, що пов‘язано з 

глобалізацією, техногенним навантаженням на навколишнє середовище, зростанням 

загрози екологічних катастроф, інтенсифікацією виробництва тощо. Екологічна складова 

соціальної відповідальності бізнесу розвивається найактивніше, що пов‘язано із наявністю 

значної підтримки з боку міжнародних організації, національних урядів і місцевих громад, 

а також високим рівнем затребуваності екологічно спрямованих рішень у суспільстві в 

цілому. Як свідчать дослідження, головними факторами, що сприятимуть розвитку 

екологічної відповідальності зокрема, можуть стати зниження податкового тиску, зміни у 

законодавстві, зміни у суспільній свідомості та власні напрацювання і отриманий 

позитивний ефект.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Формування механізмів, тобто 

методів, інструментів та засобів впливу на процеси  розвитку екологічно орієнтованого 

підприємництва, слід здійснювати на принципах системності, економічної доцільності, 

компромісності, забезпеченості, екологічної відповідальності, моніторингу та контролю. 

Механізми екологізації підприємницької діяльності, з одного боку, мають забезпечувати 

зовнішні зв‘язки суб‘єкта господарювання  і створювати відповідні умови отримання 

доходу (макрорівень); з іншого – повинні спрямовуватися на ефективний розвиток 

виробничо-господарських відносин усередині підприємства, тобто на мікрорівні.  
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Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Керівникː Плотнікова М.Ф., к.е.н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. В сучасних дослідженнях з 

економіки та психології гостро порушується проблема мотиваційності людини до роботи. 

Часто людина на підприємствах не задоволені тим чим займаються наприклад відповіді є 

різними втомлююсь від монотонності, або навпаки мені подобається саме ця робота тут є 

кар‘єрний ріст, хороші умови в офісі «тепло та затишно», і таке інше. Робота дає нам 

підґрунтя формування мотиваційності, але яка саме вона буде позитивно чи негативно 

налаштована все ж залежить від людини. Успішність оволодіння підприємцем новими 

знаннями, навичками в роботі, значною мірою залежить від оцінного ставлення, яке 

сформувалось та формується між усвідомленням омріяної професії та реальністю. 

Проблеми інвестиційного розвитку агропромислового сектору та управління 

персоналом є предметом досліджень Амоша О.І., Блэк Дж., Браверман А., Дзюба С.Г., 

Журавльов П.В., Іванцевич Дж. М., Колпаков В.М., Лобанов А.А., Пагрушев В.Д., 

Поклонський Ф.Ю., Рак М.Г., Синк Д.С., Скударь Г.М., Томпсон А.А., Шекшня С.В. та ін. 

Водночас недостатньо вивченими залишаються соціально-психологічні підходи до 

підвищення продуктивності праці персоналу та його ініціативності. 

Основний матеріал. Професія підприємця, економіста за класифікацією В. Клімова 

відноситься до типу взаємодії «людина-людина», що підкреслює значимість потреби 

дослідження взаємодії. Перевага мотиву досягнення успіху над мотивом уникнення 

невдачі, схильність до ризику, потреба й уміння брати на себе відповідальність 

залишаються необхідними у психологічному портреті людини  незалежно від форми, 

рівня або інших специфічних рис.  

Сучасні науковці здійснюють дослідження процесів управління, взаємодії керівників 

і підлеглих, підвищення ефективності управління, психологічних особливостей керівника, 

його управлінських здібностей. (В. Г. Андрійчук 1]., «Теорія ієрархії потреб» А. Маслоу, 

«Теорія потреб» Девід Маккле лланд, «Управління життєвим циклом корпорацій» І. К. 

Адізес. Більшість досліджуваних схиляються до такого поняття як «імідж», «мотивацію», 

«управління персоналом», «управління» та інші поняття. Не зважаючи на велику кількість 

досліджень, не достатньо розкритою є проблема інноваційності механізмів управління 

підприємницьких структур. 

В основу дослідження покладено припущення про те, що вибір професійної 

діяльності у студентів будуть сформовані асоціації здебільшого на основі особистісних 

характеристик а у підприємців є свій певний образ та уявлення процесу мотивації до 

роботи, тобто мотивованість та задоволення своєю роботою. Для досягнення результатів у 

нас були поставлені завдання: 

– дослідити наявні теоретико-методичні підходи вивчення та управління персоналом 

підприємств; 

– розробити концептуально-методичні підходи до оцінки ефективності управління 

персоналом підприємств; 

– оцінити рівень соціально-психологічної готовності працівників підприємств та 

студентів до підвищення мотивації праці; 

– на основі діяльності суб‘єктів підприємництва оцінити потенціал та механізми 

підвищення ефективності управління персоналом; 

– обґрунтувати науково-методичні підходи до побудови моделі оптимальних змін в 

системі управління персоналом підприємств; 
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– удосконалити діючу систему мотивації праці підприємницьких структур.  

З метою проведення дослідження були використані: метод асоціативного 

експерименту, контент-аналіз як метод якісної обробки даних за допомогою програми 

Statistica 6.  

У ході нашого дослідження ми отримали такі висновки що підприємці вбачають 

вмотивованість до роботи в отримані достатня заробітна плата, а студенти вбачають  

робота над собою, вдосконалення себе, професійне та фахове зростання, особистісний 

розвиток, відповідальність, розвиток умінь і навичок, зацікавленість роботою, можливість 

допомогти в колективі, відчуття натхнення  з цією професією, хороший колектив, робота з 

багатьма людьми одночасно, розуміння і співпраця з колегами, обмін досвіду між іншими 

колегами, розширення коло знайомих. Тобто у студентів формується особистісне бачення 

майбутньої професії, щодо підприємців у них бачення своєї професії в більшість випадків 

залежить від матеріальної категорії. У соціально-економічному розвитку будь-якої сфери 

економічної діяльності важливу роль відіграє заробітна плата, яка відноситься до 

фундаментальних складових умов трудової діяльності працівників. Саме заробітна плата 

визначає найбільш вагомі параметри умов праці, тому найважливішою складовою 

концепції гідної праці є забезпечення справедливої та задовільної винагороди за трудову 

діяльність найманих працівників, що має забезпечуватися інструментами державної 

соціальної політики [2]. Це знайшло відображення у міжнародних нормах, які стосуються 

прав людини та соціально-трудової сфери. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, встановлено, що формування сприятливого 

мікроклімату в колективі та особистісної вмотивованоності є основою забезпечення 

підприємницької активності власників та підвищення ініціативності персоналу. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Найважливішoю умoвoю 

прискoрення соціальнo-економічнoго рoзвитку України є раціoнальне фoрмування та 

ефективне використання кадрового потенціалу підприємством, що дозволить забезпечити 

його кадрами, здaтними вирішувaти пoставлені вирoбничі та oргaнізаційні зaвдання, а 

такoж приймати вірні рішення у вкрaй складних, нестaбільних і швидкo мінливих 

екoнoмічних ситуаціях. Ефективність підприємства визначається, в першу чергу, не 

продуктивністю устаткування, а продуктивністю його співробітників. Кадровий потенціал 

– це основне багатство підприємства, і його формуванню повинна приділятися ключова 

роль при здійсненні керування підприємством. Від цього буде прямо залежати  

конкурентоспроможність  підприємства  й економічний ефект інвестицій у його 

діяльність. 

Різні аспекти прoблематики кадрoвого пoтенціалу підприємствa знайшли 

відoбраження у вітчизняній і зарубіжній літературі. Вагомий внесок у розв‘язання 

багатьoх з них зробили, зoкрема такі науковці: М.А. Ажажа, Л.В.Балабанова, О.М.Венгер, 

В.С.Васильченко, В.Г. Воронкова, А.М.Гриненко, В.М.Гриньова, В.М.Данюк, І.М.Зубач, 

А.Я.Кібанова, А.М.Колот, О.М. Крайнік, Н.С.Краснокутська, В.Ф.Крисько, 

Л.І.Михайлова, О.С. Мороз, Ю.Г.Одегов, В.І.Петюх, Т.І.Сергієнко, О.С.Федонін, 

С.Г.Черемисина,  Л.М.Швець.  Прaці вищезгадaних автoрів є вагoмим внескoм у розвитoк 

прoцесів у сфері соціально-трудoвих відносин, у тому числі й в управління кадровим 

потенціалом підприємства. 

Основний матеріал. Під інноваційним розвитком кадрового потенціалу 

підприємства розуміється його здатність істотно поліпшувати форми і методи управління 

її трудовими ресурсами при одночасному вдосконаленні програм і технологій взаємодії 

відділів організації, що враховує сучасні досягнення науково-технічного прогресу та 

спрямовано на підвищення якості реалізації процесу реінжінірингу бізнес–процесів і 

проектів даної організації як у поточній, так і в довгостроковій перспективах (табл. 1). На 

рівні підприємства кадровий потенціал доцільно розглядати як ступінь готовності 

персоналу цієї організації до реалізації програми її інноваційного розвитку. Чим вище 

готовність, тим менше фінансових, часових, технічних та інших зусиль потрібно 

організації, щоб реалізувати програму її інноваційного розвитку [2, с.38-41]. У даному 

сенсі кадровий потенціал організації можна представити як сукупність трьох складових 

частин, що відособлені стосовно виконуваних функцій управління персоналом: 

а) потенціал top–менеджерів (вони визначають стратегію розвитку і використання 

персоналу, потреби й перспективи вдосконалення торговельної організації, відповідно до 

чого розробляється програма інноваційного розвитку кадрового потенціалу 

співробітників); 

б) потенціал кадрової служби, (кадрова служба втілює стратегію інноваційного 

розвитку персоналу, є безпосередньою складовою, найважливішим елементом механізму 

його росту, а також забезпечує необхідні й достатні умови для практичного використання 

кадрового потенціалу організації); 

в) потенціал апарату управління персоналом підприємства (основний виробничий 

персонал є головним об‘єктом управління розвитком гнучкості кадрового потенціалу, 

його поточний стан визначає безпосередню потребу в заходах в умовах трансформації 
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економіки організації у відповідності до сучасного ринку галузі). Прогноз стану 

основного персоналу визначає набір дій з його росту. А контроль стану персоналу через 

заданий проміжок часу при здійсненні моніторингу дозволяє оцінити ефективність роботи 

всіх суб‘єктів управління інтегральним показником зростання кадрового потенціалу 

торговельного підприємства [3, с.19]. 

Таблиця 1 

Принципи оцінки працівників підприємства  

Принцип Значення принципу 

Об‘єктивність 

передбачає використання в процесі оцінки достатньо обґрунтованих 

критеріїв та системи показників оцінки ділових і особистих якостей 

працівника, складності й результатів його праці 

Оперативність та 

періодичність 

забезпечує своєчасність і регулярність оцінки протягом тривалого часу, 

врахування динаміки результатів й складності праці працівника 

Конфіденційність 

вимагає надання результатів оцінки тільки самому працівнику, його 

керівнику та службі управління персоналу з метою недопущення 

погіршення соціально-психологічного клімату в трудовому колективі 

Усебічність 

сприяє залученню до проведення оцінки працівника його керівника, 

колег, рівних за рангом і підлеглих для оцінки всіх сторін діяльності та 

особистості людини 

Єдність вимог і 

загальність 

передбачає здійснення оцінки всіх працівників, які займають однакові 

посади, робочі місця, за однією системою показників, однаковими 

методами та процедурою оцінки 

Економічність, чіткість і 

доступність 

вимагає врахування фінансових та матеріальних ресурсів при 

проведенні оцінювання, кваліфікаційного рівня фахівців служби 

управління персоналом 

Результативність 

забезпечує прийняття за результатами оцінки своєчасних заходів щодо 

раціонального прийому і розстановки кадрів, розвитку персоналу та 

його матеріального стимулювання 

Джерело: адаптовано автором на основі джерела [4, c. 78-81]. 

 

До принципів інноваційного розвитку кадрового потенціалу підприємства віднесені 

наступні принципи, рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Принципи інноваційного розвитку кадрового потенціалу підприємства  

Джерело: адаптовано автором на основі джерела [1, c. 31-32]. 
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Висновки та пропозиції. Кадровий потенціал підприємства визначається як 

уміння і навики працівників, які можуть бути використані для підвищення ефективності 

господарювання підприємства в різних сферах, та сприяють досягненню бажаних цілей - 

отримання економічного прибутку чи досягнення соціального ефекту. 

Кваліфікація працівників, так само як і фінансові ресурси є сильним 

обмежувальним фактором при виборі стратегії розвитку управління кадровим 

потенціалом підприємства. Поглиблення і розширення кваліфікаційного потенціалу 

працівників - найважливіша умова, що забезпечує можливість переходу до нових 

виробництв або якісного технологічного оновлення існуючого виробництва. Не володіючи 

достатньо повною інформацією про кваліфікаційний потенціал, керівництво не може 

зробити вірного вибору стратегії підприємства. 

Таким чином, управління кадровим потенціалом стає не просто складовою 

частиною концепції інноваційного розвитку організації, а органічно поєднується з нею. Ця 

політика повинна орієнтуватися на тенденції і плани господарського розвитку, на 

досягнення основної мети організації і покликана враховувати: 

 довгостроковий розвиток організації; 

 збереження її ринкової незалежності; 

 отримання відповідних дивідендів; 

 безперервне необхідне зростання організації; 

 самофінансування зростання; 

 збереження фінансової рівноваги; 

 закріплення досягнутого прибутку. 

В перспективі актуальної стає задача управління кадровим потенціалом шляхом 

упровадження досконалих технологічних процедур - оцінки персоналу і розвитку 

інформаційної бази для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень. 
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Завадський В.А., магістрант 

Кудін В.Д., магістрант 

Горпинич С.М., магістрант 

Керівникː Остряніна С.В., к.е.н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

„Полтавський університет економіки і торгівлі” 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Функціонування сучасних 

підприємств, незалежно від їх належності до певної сфери чи галузі, має ґрунтуватися на 

досягненні максимальних показників рентабельності діяльності, підвищенні ефективності 

використання всіх видів ресурсів, формуванні конкурентних переваг та забезпеченні 

стабільності розвитку підприємства у довгостроковому періоді. Виконання даних завдань 

є необхідним для успішної діяльності підприємств у ринковому середовищі. 

Ефективність управління в значній мірі визначається особливостями застосування 

функцій менеджменту в процесі діяльності організації. 

Управління як функція реалізується через виконання ряду управлінських дій 

(функцій управління) — планування, організація, розпорядження, координування, 

контроль, мотивація, керівництво, комунікації, дослідження, оцінки, прийняття рішень, 

підбір кваліфікованих фахівців, представництво, ведення переговорів, укладення угод на 

освітні послуги. 

В сучасній літературі відображено безліч підходів щодо класифікації функцій 

управління, що пояснюється застосуванням різного роду критеріїв їх оцінки. Деякі автори 

вважають класифікацію функцій з позиції суб‘єкта менеджменту найпоширенішою, інші 

вбачають найбільш розповсюдженою класифікацію з організаційно-технічного погляду, за 

якою виділяються загальні та специфічні функції управління. Загальні функції 

виділяються відповідно до етапів управління як процесу, тоді як специфічні – розрізняють 

насамперед за формою поділу процесу управління на складові частини. Науковці 

розрізняють серед функцій менеджменту загальноорганізаційні (наприклад, виконання 

функцій керівниками організацій), спеціалізовані (здійснення завдань різними 

спеціалістами), обслуговуючі (що стосується обліку та звітності - див. рис.1) [1, 5]. Отже у 

функціях менеджменту проявляються суть, зміст, цілі і завдання управління., а 

ефективність управління в значній мірі визначається особливостями їх застосування в 

процесі діяльності організації.  

Основний матеріал. Створення ефективної системи менеджменту для організації 

науковці й практики розглядають стосовно можливості виходу на новий рівень розвитку, 

який передбачає можливість модернізації організаційної структури управління та 

збільшення її ефективності; зниження витрат; підвищення рівня безпеки послуг і 

продукції; випуск продукції належної (очікуваної) якості, збільшення кількості кінцевих 

споживачів і займання позиції найкращого постачальника; збільшення обсягів збуту 

продукції та послуг; оперативне реагування на ринкові коливання; підвищення 

продуктивності; захист своєї торговельної марки та репутації. Сучасна система 

менеджменту організацій включає набір таких підсистем, як фінансовий, інвестиційний, 

стратегічний, інформаційний, інноваційний менеджмент, маркетинг, управління 

проектами, ризик-менеджмент, екологічний менеджмент, менеджмент якості [5, с. 153]. 

На нашу думку, саме від інноваційної системи управління трудовим потенціалом 

на підприємстві залежить загальний результат його діяльності, який є головним важелем 

запуску всього механізму роботи суб‘єкта господарювання. 

Трудовий потенціал є складним багатоаспектним утворенням, щодо структури 

якого тривають дискусії. На думку авторів, заслуговує уваги комплексне бачення 
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структури трудового потенціалу, до складу якого відносять інтелектуальну, демографічну, 

економічну, соціально-біологічну, професійну, історико-культурну, мотиваційну, 

організаційну компоненти [5, с. 133].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Класифікація функцій управління (узагальнено авторами) 

 

Управління трудовим потенціалом – це системи взаємовідносин організаційно-

економічних, соціальних заходів щодо реалізації прав людини, шляхом створення умов 

для функціонування, розвитку і ефективного використання потенціалу робочої сили як на 

макро, так і мікрорівнях [3]. 
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За ознакою процесу управління: 

управління основним виробництвом; 

управління допоміжним виробництвом; 

управління технічною підготовкою; 

управління зовнішньоекономічною діяльністю 
тощо 

За ознакою об’єкта управління: 

управління підприємством; 

управління цехом; 

управління виробничою дільницею і т.п. За ознакою елемента виробничо-господарської 
діяльності: 

управління предметами праці; 

управління працею; 

управління інформацією тощо За ознакою рівня управління: 

управління на інституційному рівні (вища ланка 
управління); 

управління на управлінському рівні (середня ланка 
управління); 

управління на технічному рівні (низова ланка 
управління) За ознакою сфери охоплення об’єктів та явищ: 

управління підприємством в цілому; 

управління структурним підрозділом (службою, 
відділом); 

управління конкретними працівниками і т.п. 

К
ЕР

ІВ
Н

И
Ц

ТВ
О

 

П
Л

А
Н

У
В

А
Н

Н
Я

 

О
Р

ГА
Н

ІЗ
А

Ц
ІЯ

 

М
О

ТИ
В

А
Ц

ІЯ
 

К
О

Н
ТР

О
Л

Ь
 

Р
ЕГ

У
Л

Ю
В

А
Н

Н
Я

 



Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку 

 

44 
 

Інноваційною системою управління трудовим потенціалом на підприємстві буде 

така гнучка система менеджменту, яка враховує і формує потреби в роботі кадрів, здатних 

розробляти, впроваджувати та всебічно використовувати новації. Проте, передумовою для 

інноваційного розвитку необхідно: наявність фахівців, здатних генерувати нові ідеї. 

Інновації в системі управління трудовим потенціалом можуть реалізовуватися у двох 

формах: з поступовим поліпшенням окремих аспектів роботи (поточні) і у формі 

радикального, стрибкоподібного поліпшення всієї системи менеджменту в цілому 

(проривні) [3, 4, с. 52]. Так, управління трудовим потенціалом на підприємстві має 

включати: управління формуванням трудового потенціалу (підбір і відбір персоналу, 

формування, розстановка кадрів); управління функціонуванням (використанням) 

трудового потенціалу (оцінка результатів виробничої діяльності, матеріальне 

стимулювання, мотивація праці, ефективність використання трудового потенціалу); 

управління розвитком профілю (передбачає безперервну систему підготовки і розвитку 

трудового потенціалу, планування просування працівників, переміщення і вивільнення 

персоналу); управління соціально-трудовими відносинами (трудове законодавство, 

укладання трудових договорів, соціальна активність колективу); управління результатами 

праці (ефективність праці, оцінка результатів трудової діяльності персоналу, отримання 

винагороди працівниками) [3, с. 340]. Проривне поліпшення системи управління трудовим 

потенціалом , як правило, зачіпає не тільки аспекти покращення діяльності працівників, 

але і всю систему менеджменту в цілому. Основними причинами кардинальних змін на 

підприємстві можуть служити: істотне відставання від конкурентів, громіздкість 

керованою системою, відсталість використовуваних інноваційних технологій тощо. 

Висновки та пропозиції. Для ефективного використання трудового потенціалу 

підприємства необхідно запровадити таку систему його управління, яка 

використовуватиме в своїй роботі різноманітні функції та поєднуватиме різні методи для 

досягнення позитивних результатів діяльності. Впровадження новацій у сферу діяльності 

персоналу дозволяє сформулювати головну мету інноваційної системи менеджменту 

персоналу: забезпечення організації працівниками, постійно генеруючими інновації у всіх 

аспектах своєї діяльності, їх ефективне використання за допомогою створення умов для 

впровадження інновацій, професійного та соціального розвитку персоналу на благо самих 

працівників, організації та суспільства [4, с. 58].  
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Серед найважливіших 

чинників забезпечення ефективного функціонування економіки країни слід виділити 

надходження інноваційних ресурсів та виділення пріоритетних шляхів їх використання 

для самих підприємств. В ринкових умовах ця проблема набуває особливої актуальності 

внаслідок загострення конкуренції. Нині інноваційна політика підприємства є однією з 

провідних характеристик підприємницького стану та визначає перспективи його 

подальшого розвитку. 

Питання, пов‘язані з механізмом залучення інновацій в підприємства різних форм 

власності, отримали певне висвітлення в наукових дослідженнях українських та 

зарубіжних вчених. Огляд літературних джерел показав, що дослідженням проблем 

інноваційного забезпечення займалися такі провідні вчені й теоретики, як В. Г. Андрійчук, 

С. К. Громовалова, І. А. Бланк, П. Т. Саблук, Ф. Ф. Бутинець, Я. Д. Крупка, Н. Г. Богатко, 

Л. І. Лук‘яненко, І. Є. Прибера, та інші. Класичні погляди на проблему ефективності 

інновацій сформулювали Ф. Кене, Т. Ман, К. Маркс, Д. Міль, Д. Рікардо, Н. Сеніор, 

С. Сісмонді, А. Сміт, Ж. Тюрго. В даних дослідженнях в значній мірі висвітлюються 

питання надходження інноваційних ресурсів в підприємства різних форм власності. 

Наявність дискусійних питань в даних дослідженнях свідчить про значний інтерес до 

обраної проблематики та необхідність більш детального дослідження назрілих проблем. 

Основний матеріал. Ефективність інновацій підприємств є відносною і 

змінюваною характеристикою, що залежить від дій не лише учасників інноваційного 

процесу, а й інших суб‘єктів ринкових відносин, форс-мажорних та інших обставин. Тому 

базовою тезою дослідження є те, що рівень ефективності інновацій підприємств 

формується під впливом різноманітних чинників, і оцінка цього рівня має передбачати 

зіставлення результатів від інновацій, що аналізуються, з відповідними аналогами, 

нормативними або середніми показниками по певній сукупності підприємств. 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин рівень ефективності інновацій 

сільськогосподарських підприємств формується переважно під впливом зовнішніх 

чинників, що за своїм характером сприяють або негативно позначаються на віддачі 

вкладень (рис. 1). Рівень ефективності інновацій підприємств встановлюється шляхом 

співставлення ефекту від здійснення інновацій та витрат інноваційних ресурсів. Результат 

здійснення інновацій підприємств може проявлятися в різноманітних формах. В окремих 

випадках результат від інноваційної діяльності важко визначити в грошовому виразі або 

він є неочевидним. За умови простого відтворення основного капіталу за рахунок 

накопичених амортизаційних відрахувань здійснюється заміна зношених основних 

засобів, при цьому основні показники виробничої діяльності залишаються без змін. Для 

здійснення порівняння необхідно, щоб ефект і витрати були порівняльними, тобто мали 

однакову розмірність. Універсальним підходом в даному випадку є застосування 

грошового виразу вартості ефекту та витрат [1]. 

Грошовим виразом ефекту інноваційної діяльності та відповідно понесених витрат 

є ціна виробленої продукції. В ринкових умовах ціна формується під впливом попиту і 

пропозиції. Функціонування ринкового механізму передбачає протиставлення інтересів 

інвестора, який прагне отримати максимум ефекту на одиницю виробленої продукції, та 

споживачів цієї продукції, які формуючи попит можуть впливати на ціну. 
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Рис. 1. Чинники формування ефективності інноваційної діяльності 

підприємств. 

Джерело: адаптовано автором на основі джерела [3]. 

 

В ринкових умовах у процесі продажу товарів можуть виникати різні ситуації, які 

впливають на результативність інновацій. Ефект, який виражається розміром прибутку, 

залежить від зміни витрат на одиницю продукції та зміни ціни. Продукція підприємств є в 

переважній більшості традиційною, нові продукти виникають рідко, тому цінова 

стратегія, яка часто використовується в інших галузях, в сільському господарстві є 

неприйнятною. Залишається один шлях отримання приросту ефекту – економія питомих 

витрат ресурсів. Джерелами формування ефективності інновацій підприємств є основні 

фактори виробництва [2]. 

Підприємства найчастіше є виробниками сировини, а не придатної для кінцевого 

споживання продукції. Тому механізм формування ефективності інновацій в них буде 

залежати від перерозподілу доходів на всіх етапах створення додаткової вартості. 

Порушення процесів обміну та перерозподілу між виробниками сільськогосподарської 

сировини і кінцевих продуктів спричинило до того, що інвестиції в перших дуже часто є 

неефективними, а останні працюють прибутково. Ще більше дану проблему загострило 

те, що протягом останніх років в умовах вільного обігу капіталу зовнішні і внутрішні 

Сприяють підвищенню ефективності інноваційної сфери виробництва 

Зростання цін на світових ринках 
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Негативно впливають на ефективність інноваційної сфери виробництва 

Державна підтримка підприємств 

Недосконалі міжгалузеві відносини на ринках продовольства, ресурсів і послуг, 

що тривалий період зумовлюють диспаритет цін 
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Відсутність умов для ліквідності інновацій 

Чинники формування ефективності інвестицій підприємств 
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інвестиції спрямовувались у переробні галузі, а в ремонтно-технічних та обслуговуючих 

підприємствах основним джерелом інновацій залишались власні кошти. 

Експерти Світового банку дали негативну оцінку вітчизняному інноваційному 

клімату, який склався в Україні за останні роки. Серед головних причин існуючої ситуації 

називають відсутність за останні шість років економічних і регуляторних перетворень, які 

мають послідовно реалізуватися в державі [4]. 

Розглядаючи макрорівень, інвестор зважає на той факт, що основними критеріями 

інноваційної привабливості галузі є: 

 рівень прибутковості; 

 рівень інноваційних ризиків; 

 рівень перспективності розвитку галузей і підгалузей. 

Інноваційна привабливість визначається не тільки кон‘юнктурою ринку, але й 

політичною ситуацією і особливостями економічно-соціального розвитку, які суттєво 

впливають на інноваційну активність і формують її особливості.  

Висновки та пропозиції. Існують зміни, які не визначаються інноваціями: 

припинення використання якось процесу, методу маркетингу або організації чи продажу 

якогось продукту; просте переміщення або розширення капіталу – придбання 

устаткування, ідентичного тому що вже використовується, або невеликі доповнення і 

модернізація вже існуючого устаткування або програмного забезпечення; пристосування 

до запитів користувачів – виробництво товарів на замовлення, які не мають істотних 

відмінностей від тих, що вироблялися підприємством раніше; регулярні сезонні та інші 

зміни, які повторюються  

За своїм характером життєвий цикл інновації відповідає типовому життєвому 

циклу товару і проходить етапи розроблення, просування на ринок, зростання, зрілості й 

занепаду, що характеризуються різним співвідношенням витрат, пов‘язаних з 

розробленням та виведення новинки на ринок, і доходів від її продажу. Кожен етап 

життєвого циклу інновації охоплює кілька стадій, які відрізняються за змістом робіт. 

Ефективність інновацій підприємств є відносною і змінюваною характеристикою, що 

залежить від дій не лише учасників інноваційного процесу, а й інших суб‘єктів ринкових 

відносин, форс-мажорних та інших обставин. Тому базовою тезою дослідження є те, що 

рівень ефективності інновацій підприємств формується під впливом різноманітних 

чинників, і оцінка цього рівня має передбачати зіставлення результатів від інновацій, що 

аналізуються, з відповідними аналогами, нормативними або середніми показниками по 

певній сукупності підприємств. Ефективність інновацій підприємств на сучасному етапі 

формується в умовах надмірної експлуатації факторів виробництва. У 

сільськогосподарських підприємствах, особливо в тих, де вкладаються зовнішні 

інвестиції, інтерес інвестора полягає в отриманні надприбутків, що досягається 

посиленою експлуатацією ресурсів. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Ринкові умови 

господарювання, глобалізаційні процеси та посилення конкурентної боротьби 

зумовлюють необхідність кардинальної зміни систем мотивування персоналу більшості 

вітчизняних лісогосподарських підприємств. В сучасних умовах важливо не лише 

зацікавлювати працівників, а й створювати умови для їхньої мотивованості досягати 

стратегічних та тактичних цілей, а також реалізувати місію і стратегію. Дієві інноваційні 

технології мотивування дають змогу підвищити ефективність та якість роботи персоналу, 

стимулюють ініціативність, інноваційність і креативність працівників, підвищують рівень 

корпоративної культури, а також дають змогу підприємствам покращувати свої 

конкурентні позиції у бізнес-середовищі завдяки людському чиннику. 

Вагомий внесок у розроблення теоретико-прикладних положень у сфері 

інноваційних технологій мотивування персоналу зробило чимало вітчизняних та 

зарубіжних науковців, серед яких варто виокремити праці Є. Абаєвої, І. Алєксєєва, 

С. Алєксєєвої, М. Альберта, Л. Балабанової, С. Богачова, В. Боднара, О. Виноградової, 

Ю. Вінтюка, О. Вовк, В. Гацури, Г. Гончарова, О. Горячки, К. Гурової, В. Данюка, 

В. Діденка, Л. Пельтека, Й. Петровича, М. Письменної, Н. Полянського, Ж. Поплавської, 

І. Скворцова, Є. Тарасевича, О. Філатової, О. Чернушкіної, Н. Чухрай, Є. Шарапатової, 

О. Ястремської, В. Яцури та ін.  

Основні результати дослідження В результаті дослідження встановлено, що 

забезпечення належного рівня мотивування працівників лісогосподарських підприємств 

під час виконання ними своїх посадових обов‘язків є одним із найважливіших завдань у 

менеджменті. Для досягнення цього керівники усіх рівнів повинні вміло оперувати 

різноманітними елементами складної системи мотивування, яка з-поміж іншого охоплює 

потреби працівників, їхні цінності, матеріальні та нематеріальні стимули, показники і 

критерії мотивування тощо.  

Для з‘ясування ключових параметрів фактичних технологій мотивування 

персоналу виконано опитування працівників підприємства. 

Результати засвідчили, що негативним явищем в підприємстві є низький рівень 

діагностування керівниками фактичних технологій мотивування персоналу щодо їхньої 

ефективності (лише 19% респондентів стверджують, що така діагностика здійснюється). 

Водночас протилежне у своїх відповідях зазначили 58% опитаних. Важливість проблеми 

актуалізується ще й тому, що не вивчаються (або вивчаються на низькому рівні) напрями 

удосконалення фактичних технологій мотивування персоналу і можливості впровадження 

інноваційних рішень у цій сфері. 

Отримані результати дали змогу встановити, що фактичні технології мотивування 

персоналу на вітчизняних лісогосподарських підприємствах дають змогу задовільнити 

потреби тільки кожного п‘ятого працівника (22% респондентів відповіли ствердно). Разом 

з тим, 65% респондентів акцентували увагу на зворотних процесах. Відтак, можемо 

констатувати, з одного боку, неефективність таких технологій, а з іншого – їхню 

відокремленість від реальних потреб персоналу. 

Аналізування чинників, що найбільш істотно впливають на мотивованість 

працівників вітчизняних лісогосподарських підприємств до виконання ними своїх 

посадових обов‘язків, дає змогу зробити висновок про суттєве переважання матеріальної 



Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку 

 

49 
 

складової із домінуванням чинника величини заробітної плати. Таким чином, фінансові 

інтереси працівників (величина заробітної плати, бонуси, премії) (як керівників, так і 

підлеглих) перебувають на вищих щаблях їхньої мотиваційної ієрархії, ніж нематеріальні 

чинники (гнучкий графік роботи, колективна праця, емоційне задоволення, похвала з боку 

керівництва, змістове наповнення щоденної праці, самостійність у прийнятті 

управлінських рішень тощо). 

За результатами аналізу доведено і те, що для чималої частки працівників 

найважливішими мотиваційними чинниками є відчуття безпеки (31,8%) та стабільність 

працевлаштування (27,1%). Це свідчить про те, що страх втратити роботу є одним з 

домінуючих мотиваторів до праці у вітчизняному лісогосподарському комплексі. Як 

відомо, надмірна увага до цих проблем під час виконання працівниками своїх 

функціональних обов‘язків знижує їхню креативність та творчість, а також не сприяє як 

особистісному, так і організаційному розвитку. 

Виявлено, що технології мотивування персоналу лісогосподарських підприємств 

повинні перебувати у постійному розвитку, особливо це стосується компенсаційного 

пакету загалом та соціальних пільг, зокрема. Реінжиніринг чи адаптування таких 

існуючих технологій повинні здійснюватися у тісному взаємозв‘язку із цілями 

лісогосподарських підприємств, їхнім стратегічним плануванням, системою управління 

персоналом, станом бізнес-середовища тощо.  

Обґрунтовано, що будь-яка зміна системи мотивування на підприємстві (навіть 

незначна) – складне завдання, адже пов‘язане конкретно із працівниками. Проблема 

істотно ускладнюється за умови впровадження інноваційних технологій мотивування. 

Доволі часто система мотивування як складний та ще й особливий інструмент 

управлінського впливу на лісогосподарських підприємствах змінюється без належного 

тестування нових технологій, не враховуються вхідні умови, неповною мірою 

виявляються очікування працівників тощо. 

Очевидно, що лише факт наявності HR-підрозділу на підприємстві не гарантує 

успішності формування і використання інноваційних технологій мотивування персоналу – 

ключову роль все ж відіграє фаховість працівників. Сфера управління персоналом в 

підприємствах лісового комплексу у т.ч. й мотивування працівників, охоплює розуміння 

технологічних процесів (специфіки бізнесу), фінансового стану компанії (який або 

сприятиме, або обмежуватиме можливості HR-фахівців у сфері впровадження 

інноваційних технологій мотивування), особливостей документообігу, місця підприємства 

на ринку, його внутрішнього та зовнішнього іміджу, організаційної структури управління, 

рівня взаємодії між підрозділами, стратегії і тактики поведінки у бізнес-середовищі тощо. 

На наш погляд, необхідно удосконалювати методи діагностування компетентності 

HR-підрозділу у сфері формування та використання інноваційних технологій мотивування 

персоналу, який ґрунтується на розрахунку сукупності репрезентативних індикаторів 

професійної та особистісної компетентності. У перелік таких індикаторів варто 

зараховувати наступні: наявність практичного досвіду впровадження інноваційних 

технологій мотивування персоналу на цьому або іншому підприємстві; ґрунтовна 

обізнаність із інноваційними технологіями мотивування персоналу; системний підхід до 

виконання посадових обов‘язків, уміння визначати пріоритети; організаторські здібності, 

використання інноваційних технологій управління; уміння вирішувати конфлікти; почуття 

особистої відповідальності за виконання функціональних обов‘язків; уміння формувати і 

забезпечувати у команді та колективі сприятливий соціально-психологічний клімат; 

авторитетність, повага з боку клієнтів, підлеглих та партнерів; високий мотиваційний 

рівень; орієнтування на результат; задоволення працівників змістом і характером роботи; 

забезпечення в компанії можливості професійного та особистісного розвитку; 

ототожнення працівників із місією, візією, цілями і брендом компанії; рівень плинності 

кадрів у порівнянні із середньогалузевими значеннями.  
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Одержані результати дають змогу стверджувати про доволі низький інтегральний 

рівень професійної й особистісної компетентності HR-підрозділу з формування та 

використання інноваційних технологій мотивування персоналу.  

Висновки Людський капітал – передумова розвитку будь-якого 

лісогосподарського підприємства та здобуття ним стійких конкурентних переваг у бізнес-

середовищі. Теорією і практикою доведено, що ефективність використання такого 

капіталу визначається значною мірою мотивуванням до виконання поставлених перед ним 

завдань. Тільки застосування дієвих інноваційних мотиваційних технологій дає змогу 

стимулювати працівників працювати ефективно. Мотивування має як тактичне, так і 

стратегічне значення для професійного й особистісного розвитку працівника. 

Мотивований працівник зацікавлений у досягненні поставлених перед ним цілей, рівень 

його креативності та інноваційності зростає, а нові виклики тільки посилюють інтерес до 

роботи.  

Удосконалено метод діагностування компетентності HR-підрозділу з формування і 

використання інноваційних технологій мотивування персоналу, який передбачає 

врахування низки репрезентативних індикаторів професійної та особистісної його 

компетентності, що дає змогу власникам і керівникам лісогосподарських підприємств 

якісно та швидко отримати результати щодо можливості власними силами впроваджувати 

зміни у системі мотивування, а також ідентифікувати слабкі зони у сфері компетентності 

HR-підрозділу й планувати заходи щодо їхнього усунення. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Динамічно та стрімко 

змінюване ринкове середовище, його невизначеність та перенасиченість ринку товарами 

та послугами, встановлює жорсткі правила гри для підприємств. З метою забезпечення 

конкурентоспроможності та прибутковості підприємству потрібно завчасно та оперативно 

реагувати на ці швидкі зміни, що зумовлює необхідність використання маркетингового 

підходу в управлінні. Маркетинговий підхід є актуальним і в управлінні підприємствами 

лісомисливської галузі, оскільки особливості їх діяльності потребують специфічних 

підходів до формування маркетингових механізмів і систем.  

Натепер лісомисливська галузь України має потенціал надання туристичних, 

мисливських, рекреаційних послуг, однак через відсутність або через низький рівень 

управління маркетингом не ефективно використовувати цей потенціал. 

Проблемам маркетингу, маркетингового управління присвячено багато праць як 

вітчизняних так і зарубіжних науковців. Серед них вагомий внесок у розвиток цього 

напрямку зробили, такі науковці, як: Л. Балабанова, Л. Варченко, С. Гаркавенко, П. Дойль, 

П. Друкер, К. Келлер, Ф. Котлер, І. Соловьов, Т. Циганкова, Ф. Штерн та багато інших. В 

їх дослідженнях акцентується увага на використанні підходів: комплексності маркетингу 

– у формуванні управлінських систем підприємств [1], дерева цілей – у розробці 

маркетингових стратегій [2], структурної організації – у формуванні організаційних 

структур управління маркетингом [3]. Незважаючи, що цьому питанню присвячено багато 

досліджень, деякі теоретичні, методологічні та практичні аспекти, ще залишаються 

невирішеними. 

Основний матеріал. Маркетинг – це соціально-управлінський процес, що 

базується на комплексі заходів та методів, які зорієнтовані на ринок та за допомогою 

якого виробники мають можливість обмінювати створені продукти на ті, що вони 

потребують. Наразі, при управлінні будь-яким видом господарської діяльності набувають 

актуальності удосконалені економічні методи управління, що базуються на принципах 

маркетингу.  

Основне завдання маркетингу на підприємстві – це вписати в організаційні, 

виробничі, фінансові та адміністративні можливості підприємства чітко сформульовані 

потреби клієнтів. Процес управління маркетингом зводиться до організації налагодженої 

системи роботи зі споживачами та іншими суб‘єктами ринкового середовища – 

постачальниками, партнерами, регулюючими органами, конкуруючими організаціями та 

іншим. 

Зазвичай у вітчизняній практиці, управління маркетингом в компаніях малого та 

середнього бізнесу здійснює перша особа – власник або керівник фірми. На великих 

підприємствах управління маркетингом покладається на керівників маркетингових 

підрозділів або директора з маркетингу. 

В останні роки в Україні, малий та середній бізнес починає приділяти важливу роль 

маркетингу в управлінні компанією. В цілому, якщо звернути увагу на європейські та 

американські компанії, то роль маркетингу в них є головуючою.  

Головна ціль маркетингу – створення передумов для збільшення продажів. А 

самою вдалою передумовою буде бажання споживача купити саме ваш продукт чи 

отримати саме вашу послугу або працювати тільки з вашої компанією. Таким чином, 

внутрішні та зовнішні маркетингові активності підприємства спрямовуються на 

підсилення такого бажання і є вірним шляхом до досягнення цілі. 
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До завдань управління маркетингом відноситься все, що пов‘язано з виробництвом 

продукту та його збутом на ринку або наданням послуг. Нажаль, зазвичай на вітчизняних 

підприємствах на маркетолога накладають задачі, що пов‘язані з виготовленням 

поліграфічної та сувенірної продукції, обновленням сайту та організацією виставок. При 

цьому маркетолог (якщо він взагалі є) рідко контактує з іншими підрозділами. Він може 

не мати контакту з відділом продажів або наданням послуг. Відділ продажів володіє всіма 

первинними даними про клієнтів. Отже, якщо не має зворотного зв‘язку «маркетинг – 

продажі», то виконання маркетингових технологій є сумнівним.  

ТОВ «СМГ «Лісомир» здійснює лісомисливську діяльність. Основним напрямком 

діяльності є ведення мисливської фауни і реєстрація всіх змін тощо. Також сюди входить і 

мисливській туризм. Як показують показники діяльності підприємства – чистий прибуток 

з кожним роком росте, але цифри не значні. Враховуючи специфіку підприємства, 

управління маркетингом здійснюється шляхом залученням споживачів до мисливства, 

лісового туризму, участі у рекреаційних програмах. 

 Якщо розглядати задачі управління маркетингом ТОВ «СМГ «Лісомир» з огляду 

на сегментацію попиту, то основними слід вважати:  

‒ розробка «лінійки послуг» та підтримка її в актуальному стані – в відповідності до 

потреб ринку; 

‒ адаптація цінової політики до локальних споживачів послуг; 

‒ визначення цільових сегментів ринку (кому продавати/надавати) і каналів продажу (як 

продавати/надавати); 

‒ розробка комплексу просування підприємства або послуг серед різних сегментів своєї 

цільової аудиторії. 

Всі тактичні дії суб‘єкта управління маркетингом підприємства мають 

орієнтуватись на конкретний запит споживчого ринку. 

Для того, щоб підприємству вижити у конкурентній боротьбі воно має 

запропонувати споживачам цінну продукцію (послугу). Ця ланка працює наступним 

шляхом: цінний продукт – споживачі охоче купують – підприємство отримує прибуток.  

Система управління маркетингом потрібна для того, щоб: визначити, що потрібно 

ринку та дати ринку потрібний продукт чи послугу та отримати прибуток. 

Процес управління маркетингом складається з чотирьох етапів: 

1. Аналіз ринкових можливостей. На цьому етапі компанія має вивчити ринки та 

зрозуміти, наскільки вони підходять для реалізації її планів. Також сюди можна включити 

аналіз нових ринків та обговорення маркетингових можливостей.  

2. Відбір цільових ринків – вивчення умов попиту на даний момент та 

прогнозування майбутніх показників. Якщо показники та прогноз попиту на конкретних 

ринках влаштовують компанію – ці ринки обираються за цільові.  

3. Розробка комплексу маркетингу. Комплекс маркетингу – це всі засоби, за 

допомогою яких компанія має можливість управляти попитом на товар чи послугу. Базова 

модель комплексу маркетингу представлена формулою 4Р: товар, ціна, просування, 

розподіл. 

4. Реалізація маркетингової концепції – створення системи планування та 

контролю. Система планування необхідна для: аналізу діяльності компанії; пошуку 

сильних продуктів та розвитку їх виробництва; скороченню або закриттю виробництва 

слабких товарів, які не приносять достатнього прибутку [4, с. 124].  

 На основі аналітичної інформації розробляється маркетингова стратегія, яка 

спрямована на досягнення цілей компанії та визначаються методи контролю над її 

реалізацією. 

Існує думка, що більша частина проблем маркетингу полягає в області психології. 

Таким чином підкреслимо також особливості управління маркетингом, що пов‘язані з: 

‒ оцінкою психологічної реакції покупця; 

‒ моделюванням заходів психологічної орієнтації та психологічного переконання; 
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‒ визначення меж психологічного захисту. 

Зазначимо, що для ефективної діяльності маркетингу в системі управління 

підприємством вирішальним є грамотно та ефективно побудована маркетингова 

структура.  

Висновки та пропозиції. Управління маркетингом в будь-якої компанії – 

важливий процес, який вирішує такі ключові завдання, як аналіз ринку (попит, 

сегментування споживачів), напрямок роботи (що виготовляти, щоб клієнти були 

задоволені, а компанія отримувала прибуток), конкурентоздатність (як обійти конкурентів 

за рахунок розробки нових продуктів або фокусування на іншому сегменті ринку), 

ефективність виробництва та бізнес-процесів (як організувати діяльність компанії, щоб 

успішно виконати всі маркетингові завдання), розподіл ресурсів (сильні напрямки – 

підсилювати, слабкі – відсікати). 

В результаті проведеного дослідження, можна зробити висновок, що створення 

гнучкої та оперативно реагуючої на зміни в ринковому середовищі системи управління 

маркетингом, є головним завданням підприємств на сьогодні.  
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Ефективне і 

конкурентоспроможне функціонування кожного окремого сільськогосподарського 

підприємства є практично неможливим без якісного і економічно обґрунтованого 

розвитку його ресурсного потенціалу. У сучасних умовах, коли значна частина 

господарств знаходиться у кризовому фінансовому стані, їх важливим завданням є 

одержання максимальних прибутків при мінімальних витратах ресурсів. Однак, на жаль, 

нині значна частина підприємств все більше втрачає можливості здійснення навіть 

простого відтворення свого ресурсного потенціалу. Гострий дефіцит виробничих ресурсів 

та їх структурна розбалансованість призводять до зниження темпів економічного розвитку 

аграрного сектора економіки, потенційні можливості якого використовуються не повною 

мірою, що гальмує вирішення існуючих нині економічних, соціальних та екологічних 

проблем. Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу 

аграрних підприємств відіграє провідну роль в успішному вирішенні економічних і 

соціальних завдань та підвищенні прибутковості. 

Дослідженням проблем використання ресурсного потенціалу займалися такі 

провідні вчені й теоретики, як  В.Я. Амбросов, В.Л. Анічін, Ю.В. Василенко, М.В. Гладій,    

С.В. Додонов, О.Ю. Єрмаков, Ф.В. Зинов‘єв, В.Ф. Іванюта, О.В. Коваленко, Н.С. 

Краснокутська, І.О. Крюкова, М.Я. Мойс, О.В. Олійник, В.В. Россоха, П.Т. Саблук, В.П. 

Славов, А.М. Стемальщук, В.М. Трегобчук, Л.І. Уланчук. Проблеми розвитку ресурсного 

потенціалу підприємств знайшли відображення в роботах  В.Г. Андрійчука, І.І. Лукінова,  

О.М. Онищенко,  Б.Й. Пасхавера, В.Ю. Протасова, В.О. Свободіна, С.С. Сергеева,  В.Й. 

Шияна,  А.Е. Юзефовича та інші. 

Основний матеріал. Дослідження свідчать, що ресурсний потенціал – економічна 

категорія, що поєднує в єдине ціле всі елементи виробничих ресурсів підприємства і 

відображає можливості даного об‘єкту у випуску продукції [1, с. 290]. 

Ресурсний потенціал підприємства можна трактувати як властивість його наявних 

ресурсів забезпечити очікуваний результат підприємницької діяльності внаслідок їх 

використання, орієнтуючись при цьому на умови динамічного зовнішнього середовища та 

адаптацію до нього через застосування відповідних засобів впливу. 

Загалом ресурсний потенціал підприємства можна представити такими основними 

критеріями: 

 оцінка реальних можливостей підприємства у конкретній сфері 

діяльності (в тому числі і нереалізованих можливостей); 

 наявний обсяг ресурсів для використання у процесі виробництва, в тому 

числі залучених; 

 здатність персоналу щодо використання наявних ресурсів та вміння 

раціонально їх використовувати; 

 чинна організаційно-правова форма господарювання та організаційна 

структура підприємства. 

В сучасних складних умовах розвитку сільського господарства можна 

господарювати ефективніше, якщо не тільки дбати про зміцнення ресурсного потенціалу 

аграрних підприємств, а й уміло його використовувати. 

Переслідуючи мету пошуку шляхів підвищення ефективності використання 
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ресурсного потенціалу, на підприємстві необхідно домагатися оптимального 

співвідношення усіх засобів праці, досягнення пропорційності між робочою силою і 

відповідними різновидами машин і устаткування. Це безперечно пов‗язане із зростанням 

питомої ваги прогресивного нового устаткування, удосконаленням організації 

функціонування виробничої інфраструктури, перерозподіл працюючих в його межах 

тощо. [3]. 

Варто відзначити, що роль та значення потенціалу сільськогосподарського 

підприємства в суспільному виробництві важко переоцінити. Потенціал підприємства є 

передумовою прискорення науково-технічного прогресу, а також соціально-економічного 

розвитку країни. 

Ресурсний потенціал будь-якого аграрного формування – дуже складна економічна 

категорія, яка містить досить багато складових. Наочне уявлення про перелік останніх 

надає побудована нами структурна модель ресурсного потенціалу сільськогосподарського 

підприємства, наведена на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурна модель ресурсного потенціалу сільськогосподарських 

підприємств 

Джерело: адаптовано автором на основі джерела [2]. 

 

По суті, ресурсний потенціал аграрних підприємств – складна система, яка поєднує 
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в одне ціле групи ресурсів, що при використанні в органічній єдності дозволяють 

отримати належні результати діяльності. 

Ефективне та раціональне використання ресурсного потенціалу забезпечує 

отримання підприємством  економічного, екологічного та соціального ефекту. Показники 

ефективності використання ресурсного потенціалу використовуються для здійснення 

оцінки ефективності господарської діяльності підприємства. Забезпечення формування 

ресурсного потенціалу підприємства сприяє оперативному виявленню стратегічних 

можливостей підприємства, спроможних забезпечити підвищення конкурентних позицій 

на ринку. 

Забезпечення формування ресурсного потенціалу підприємства сприяє 

оперативному виявленню стратегічних можливостей підприємства, спроможних 

забезпечити підвищення конкурентних позицій на ринку.  Наявний ресурсний потенціал 

підприємства демонструє потенційні можливості підприємства у різних напрямах та 

сферах його господарської діяльності. Результативність функціонування аграрних 

підприємств обумовлюється раціональним підходом до формування, відтворення та 

ефективного використання наявного ресурсного потенціалу.  

Висновки та пропозиції. Сьогодні основним завданням аграрного сектора 

економіки є подолання збитковості сільськогосподарського виробництва. Однією із 

причин такого стану є скорочення ресурсного потенціалу виробництва внаслідок 

проведеного реформування та низки економічних криз національної економічної системи. 

Під ресурсним потенціалом підприємства слід розуміти наявну сукупність 

взаємопов‘язаних ресурсів, що виступають основою для виробництва продукції. Наявний 

ресурсний потенціал аграрних підприємств слугує основою для прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо його оптимального використання. Збільшення ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств забезпечує підвищення його конкурентоспроможності 

та забезпечує розвиток. [4].  

Забезпечення раціонального використання ресурсного потенціалу аграрних 

підприємств значним чином пов‘язане із необхідністю проведення якісних змін структури 

та складу ресурсів, а також із оптимізацією їх ефективного управління. Підвищення 

ефективності управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств полягає в 

налагодженні їх раціонального використання та управління. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. В умовах ринкової 

економіки діяльність організацій і виробничих структур набуває нових якісних 

особливостей. Український досвід проведення ринкової реформи показує, з одного боку, 

нестійкість та швидку зміну ринкового середовища, з іншого – відсутність 

кваліфікованого досвіду у виробників сільськогосподарської продукції приймати рішення, 

які найкраще відповідають ринковій ситуації. Зниження прибутковості капіталу, 

вкладеного в традиційне виробництво, є найважливішою передумовою переходу 

сільськогосподарських підприємств на розвиток диверсифікації. Значною мірою вибір 

напрямків розвитку диверсифікації виробництва і диверсифікованих продуктів залежить 

від фінансового стану підприємства та можливості розвитку організації виробництва. 

Питання диверсифікації виробництва висвітлили такі вчені-економісти, як 

Н. Г. Маслак, С. Г. Немченко, В. М. Миньковська, С. М. Подрєза, С. М. Попова, 

І. І. Румик, В. Г. Андрійчук, І. Ф. Баланюк, В. Х. Брус, Н. В. Бутенко, В. М. Дереза, 

О В Зоренко, М. В. Зубець, М. Д. Корінько, М. А. Лендєл, О. О. Лемішко, Д. І. Шеленко, 

В. В. Юрчишин, А. Г. Ясько та ін. 

Саме тому, розробка адекватної стратегії є необхідною умовою досягнення 

довгострокових цілей підприємства. Значні переваги та перспективи для вітчизняних 

аграріїв має стратегія диверсифікації, спроможна вивести їх на новий рівень 

господарювання, підтримувати фінансову стійкість і платоспроможність. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб ґрунтуючись на визначенні місця 

диверсифікації у сучасній організації суспільства, обґрунтувати перспективні напрямки 

підвищення рівня диверсифікації діяльності аграрного підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, диверсифікацію в аграрному секторі 

економіки застосовують з метою: зменшення ризиків, збільшення виручки підприємства, 

розширення номенклатури продукції, забезпечення більшої стабільності результатів та 

уникнення коливань в одержанні прибутку, освоєння нових виробництв, тощо [2]. 

Шеленко Д. І. наголошує: ‖У зв‘язку зі зміною кон‘юнктури ринку в перехідний період 

економіки, аграрні підприємства тяжіють до організації виробничої діяльності на засадах 

диверсифікації з метою отримання додаткового доходу‖ [7, с.143]. Зоренко О.В. у своїх 

дослідженнях підкреслює, що диверсифікація виробництва у сфері агропромислового 

комплексу – це розширення номенклатури й асортименту, зміна виду продукції, що 

виробляється підприємством, освоєння нових видів виробництва для підвищення 

ефективності виробництва, отримання економічної вигоди, запобігання банкрутства з 

урахуванням екологічних та соціальних потреб населення [3, 144–147].  

Одним з головних факторів забезпечення конкурентоспроможності 

сільськогосподарського підприємства є диверсифікація. Вибір стратегії диверсифікації дає 

змогу підвищити конкурентоспроможність продукції та підприємства, збільшити її збут 

завдяки повнішому задоволенню потреб споживачів. Вона має позитивний характер, 

оскільки спонукання до інтеграції з вітчизняними переробними підприємствами підвищує 

рівень їх завантаженості, забезпечує конкурентоспроможність на внутрішньому та 

світовому ринку, а також економічну та продовольчу безпеку держави [4].  

На нашу думку, для покращення ситуації, яка склалась в аграрному секторі, 

потрібно реалізувати  наступні антикризові заходи: 
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 удосконалити систему державного регулювання агропромислового комплексу 
(розвиток ринкової інфраструктури, створення ефективного організаційно-правового 

механізму господарювання та ін.); 

 удосконалити кредитно-фінансову та інвестиційну політики держави;  

 організувати закупівлі сільськогосподарської продукції та оптовий її продаж 
через аграрні біржі;  

 сформувати економічне середовище для впровадження досягнень науки і 
техніки; 

 перейти до енергозберігаючого господарювання; 

 впровадити прогресивні технології, механізації та автоматизації виробництва;  

 забезпечити повну платіжну готовність сільськогосподарських підприємств;  

 забезпечити постійне здійснення управління грошовими потоками; 

 з метою зменшення величини ризику діяльності підприємства поєднувати 
спеціалізацію з диверсифікацією виробництва; 

 розширити підготовку спеціалістів у галузі антикризового управління.  
Диверсифікація як дієва стратегічна орієнтація аграрних підприємств на різних 

стадіях їх життєвого циклу, яка орієнтована насамперед на забезпечення ринкової 

стійкості підприємств, реалізується на основі організаційно-економічного механізму, що 

передбачає ідентифікацію стратегічної позиції підприємства, стратегічних альтернатив 

його диверсифікації, а також обґрунтування комплексу ефективних засобів імплементації 

стратегії розширення. [5, с. 20–21]. 

Враховуючи переваги та недоліки диверсифікації, кожне підприємство повинне 

вирішити, до якої міри йому доцільно диверсифікувати виробництво. При цьому важливо 

пам‘ятати про стан зовнішнього середовища (стабільна чи нестабільна економіка, 

кон‘юнктура ринку, платоспроможність населення тощо), а також розміри підприємства, 

фактичний стан його економіки. 

Диверсифікація може забезпечити підприємству ряд переваг: 

 вона є важливим засобом управління фінансовими ризиками. 

 дає змогу підприємствам повніше використовувати свої матеріальні ресурси 

 дає змогу отримувати синергетичний ефект і тим самим, за однакових інших 

умов, підвищувати ефективність виробництва. 

Потрібно також мати на увазі, що управляти диверсифікованим виробництвом 

значно складніше порівняно з недиверсифікованим. Тут менеджери і спеціалісти повинні 

мати різнобічну фахову підготовку, їм доводиться враховувати значно більше чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища, а це підвищує ризик прийняття недостатньо 

обґрунтованих управлінських рішень [1, с. 584–586]. 

Переваги та недоліки диверсифікації підприємств аграрного сектора представлені в 

табл. 1.  

Таблиця 1  

Переваги та недоліки диверсифікації в аграрній сфері економіки [6, с. 130] 

Переваги Недоліки 

– диверсифікація дає змогу підприємствам 

найбільш досконало використовувати 

власні матеріальні ресурси; 

– диверсифікація не завжди дає змогу 

використати переваги спеціалізованого 

виробництва; 

– інтеграція переробки підприємств АПК 

підвищує рівень їх завантаженості; 

– управляти диверсифікованим 

виробництвом значно складніше з не 

диверсифікованим; 

– диверсифікація сприяє ефективному 

забезпеченню економічної та 

продовольчої безпеки держави; 

– можливий ефект втрати мотиву 

виробництва; 

Продовження таблиці 1 
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– правильний вибір стратегії 

диверсифікації дає змогу підвищити 

конкурентоспроможність продукції та 

підприємства, збільшити збут продукції 

аграрного сектора завдяки задоволенню 

потреб споживача; 

– при невдалому виборі стратегії 

диверсифікації – це може привести до 

економічних втрат підприємства; 

– від глибини диверсифікації та рівня 

кооперації залежить повнота 

використання природно-ресурсного та 

господарського потенціалу; 

– диверсифікацію недоцільно застосувати 

на підприємствах з низьким рівнем 

концепції виробництва; 

– диверсифікація аграрних підприємств 

дасть змогу отримати синергетичний 

ефект; 

– при невдалому розміщенні 

номенклатури продукції, що ії виробляють 

окремі фірми та об‘єднані диверсифікації 

підприємства може привести до 

банкрутства; 

– при диверсифікації підприємств 

аграрного сектора зменшиться ступінь 

підприємницького ризику через ліквідацію 

залежності від єдиного виду продукції. 

– об‘єднання двох підприємств, які 

виробляють різні види продукції – як засіб 

розширення перспектив розвитку 

підприємства може привести до 

збільшення економічних ризиків. 

 

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, ми можемо побачити, що 

диверсифікацію діяльності аграрного підприємства необхідно здійснювати провівши 

аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, враховуючи в кожному випадку 

специфіку виробництва, структуру конкуренції на ринку збуту готової продукції. На нашу 

думку, диверсифікація аграрного виробництва дасть змогу підприємствам збільшити 

прибуток, розмір підприємств та вийти на нові ринки. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Розвиток ринкових 

відносин у суспільстві зумовлює нові принципи управління сільськогосподарським 

виробництвом. Умови ринку позбавляють керівника підприємства привілеїв стратегічної 

безвідповідальності за свої дії. Він повинен самостійно приймати вирішальні, 

довготермінові стратегічні рішення, враховуючи економічну ситуацію, законодавчі та 

нормативні акти, що обумовлюють правила ведення виробничої діяльності, а також 

кон‘юнктуру ринку. Виходячи з сучасної теорії та практики менеджменту, стратегічне 

управління є найбільш ефективним способом управління за умов динамічного та 

непередбачуваного зовнішнього середовища, у якому на даний момент знаходяться 

виробники сільськогосподарської продукції. 

Все це зумовлює необхідність проведення не лише ретроспективного аналізу стану 

господарської діяльності, що склався у минулому, а й стратегічного управління, зокрема 

розробки стратегій розвитку аграрних підприємств. Проблема розробки стратегій 

підприємств на основі стратегічного аналізу їх діяльності висвітлюється у роботах 

вітчизняних та закордонних авторів: Губені Ю. Е., П. Друкера, Єрмошенко М. М., 

Іванової В. В., Канівського М. П., Карпова А. Є., Ковальчука М. І., Мескона М., 

Мороза С.М., Радченка В.О., Саблука П.Т., Трегобчука В.М., Третяка А. С., Чорного Г. М. 

Проте недостатньо уваги приділяється зазначеному питанню для сільськогосподарських 

підприємств. 

Основний матеріал. Сьогоднішній аграрний бізнес щодалі більшою мірою 

залежить від механізму дії економічного закону порівняльних переваг у народному 

господарстві через розвиток інтеграційних відносин та рух капіталів. Торгівля 

сільськогосподарськими товарами вже давно стала головним фактором участі країни в 

міжнародному поділі праці і світогосподарських зв‘язках. Реалізація стратегічної мети 

сільськогосподарських підприємств потребує чималих ресурсів, і насамперед фінансових 

надходжень. Низька конкурентоспроможність продукції помітно обмежує обсяги 

надходжень інвестицій в підприємства. Отже, нагальною потребою є поліпшення 

ресурсного потенціалу підприємства, особливо його фінансової частини. 

Подальший розвиток сільськогосподарських підприємств залежатиме переважно 

від стану внутрішнього продовольчого ринку. Наповнення його товарами створює базу 

для розширення інвестиційних можливостей. Негативно позначаються на формуванні 

продовольчого ринку макроекономічні чинники: падіння реального рівня доходів 

населення, інфляція, диспаритет цін на сільськогосподарську і промислову продукцію, 

недосконала кредитно-фінансова система. Повна незахищеність від них ринку 

продовольства зумовила скорочення його ємкості (рис. 1). Отже успішний розвиток 

сільськогосподарських підприємств можливий за умови розвитку зовнішнього 

середовища аграрного підприємства, а те в свою чергу залежать від розвитку національної 

економіки. Це безпосередньо стосується і аграрного сектора. Дана задача потребує чіткого 

визначення мети та передумов сільськогосподарського виробництва.  

Для того щоб запобігти втраті прибутковості, що неминуче призвело б і до втрати 

можливості функціонування підприємства, а також до вимушеного переходу на 

малоефективне самозабезпечення, доводиться шукати нові ринки збуту 

сільськогосподарської продукції. Зокрема, великого значення для Житомирської області 

набуває поставка сільськогосподарської продукції до зовнішніх ринків збуту в 
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альтернативних періодах, з обов‘язковим врахуванням кон‘юнктурних та системних змін 

на світовому ринку [4].  

 

 

Рис. 1. Стратегічні вектори підвищення ефективності виробництва 

сільськогосподарських підприємств на перспективний господарський період 

(2019-2022 рр.) 

Джерело: власні дослідження автора на основі [3]. 

 

Розширення ринків в інтересах збільшення збуту є нагальною метою для будь-якої 

форми власності сільськогосподарських підприємств. На розв‘язання завдання 

розширення ринків збуту спрямована політика усунення обмежень регіональної торгівлі. 

Наведена економічна політика підприємства забезпечує збереження матеріальних та 

трудових ресурсів сільського господарства. Здійснення відповідної державної політики на 

регіональному рівні дає змогу сформувати оптимальну структуру регіональної 

сільськогосподарської економіки. Подальший розвиток підприємств аграрного сектора 

області повинен бути спрямований на впровадження стратегії підвищення ефективності 
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виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Вінницької області при 

використанні високотехнологічних аспектів [2]. 

Зростання ефективності виробничої системи сільськогосподарського виробництва 

залежить від розвитку ринків. Основними завданнями в даній сфері виступає: 

забезпечення населення безпечною, високоякісною та доступною за ціною 

сільськогосподарською продукцією та продовольством; забезпечення умов до реалізації 

продукції за ціною, що повинна дати можливість ефективним виробникам отримати 

прибуток для розширення та вдосконалення виробництва; забезпечення умов до 

підвищення конкурентоздатності української агропродукції на внутрішньому та зовнішніх 

ринках та визначення стратегічних галузевих пріоритетів за рахунок збалансованого 

використання ринкових та державних механізмів регулювання. 

Відповідно до рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, 

необхідно забезпечити відповідну політику на рівні держави та регіонів. Так, для 

продукції яка має порівняльні переваги на світовому ринку, слід провести заходи відносно 

утримання існуючих позицій та підвищення конкурентоспроможності за рахунок 

інтенсифікації виробництва та поглиблення рівня переробки. Умовою такої інтенсифікації 

є безумовне виконання технологій виробництва та переоснащення основних фондів галузі. 

Для використання потенціалу галузей, що ввійшли до другої групи, вважаємо за необхідне 

створити сприятливі умови для швидкого зростання конкурентоспроможності продукції за 

рахунок залучення інвестицій та відповідної державної підтримки [1, с. 312-316].  

Висновки та пропозиції. Стратегічне управління аграрними підприємствами є 

надзвичайно важливим за умов мінливого зовнішнього середовища. Одним із ключових 

питань його використання зазначеними суб‘єктами господарювання є розробка бізнес-

стратегій їх подальшого функціонування. До них відносять стратегію подальшого 

розвитку, стабілізації та скорочення. Розробка бізнес-стратегій для сільськогосподарських 

товаровиробників ґрунтується на детальних результатах стратегічного аналізу їх 

діяльності. Для вирішення даної проблеми ми запропонували використати рейтингову 

оцінку аграрних підприємств за показниками їх фінансового стану та ефективності 

діяльності. Напрямом подальших досліджень вважаємо розробку функціональних 

стратегій сільськогосподарських підприємств відповідно до запропонованої для них 

бізнес-стратегії. 

Теперішні умови господарювання вимагають від менеджерів орієнтуватися на 

стратегічне мислення, яке передбачає вивчення потреб споживачів, нових можливостей і 

загроз, конкурентних позицій, вважаючи це такою самою звичною діяльністю, як і аналіз 

та оцінка ситуації всередині підприємства. Стратегічне мислення базується на 

усвідомленні насамперед керівниками та всім персоналом власної відповідальності за 

довгострокове існування та розвиток підприємства, необхідності відповідного управління 

цим процесом і забезпечення орієнтації всіх видів діяльності на створення та підвищення 

конкурентоспроможності, фінансового успіху впродовж тривалого періоду.  
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Метою діяльності будь-

якого підприємства є отримання прибутку, який є одним з індикаторів ефективності його 

діяльності та повинен мати тенденцію до зростання. Існує багато зовнішніх та внутрішніх 

чинників, які впливають на формування прибутку та його підвищення: політична ситуація 

в державі, конкуренція, витрати підприємства тощо. Вчасно оцінивши результати 

діяльності підприємства, ми маємо можливість уникнути фінансових проблем, 

пристосуватися до змін економічного середовища та раціонально розподілити прибуток. 

Адже він є основою самофінансування підприємства, забезпечує його інвестиційний та 

інноваційний розвиток, є мотиваційним важелем для працівників, а також одним з джерел 

виконання зобов‘язань перед бюджетом, банками та іншими організаціями. Отже, питання 

підвищення прибутковості підприємства є актуальним в сучасних реаліях та потребує 

подальшого вивчення. 

Проблематикою даної статті займалося ряд вітчизняних науковців, які зробили свій 

вклад у дослідження даного питання. Серед науковців, них можна виділити: Бовкун А. О., 

Скопенко Н. С., Андрійчук В. Г., Стецюк Я. Ю. та інші. Також різні думки, цікаві 

публікації та дослідження, пов‘язані з молокопереробною галуззю, висвітлююся в 

аграрних виданнях. Однак, вони лише частково освітлюють цю тему. Зважаючи на сучасні 

реалії в даній сфері можна зробити висновок про те, що даний напрям дослідження 

потребує подальшого доопрацювання і розробки з метою підвищення прибутковості 

молокопереробних підприємств України. 

Основний матеріал. Практика господарювання свідчить, що діяльність будь-якого 

економічного суб'єкта здійснюється в умовах невизначеності (при відсутності повної і 

точної інформації про умови діяльності) й ризику. Останній особливо характерний для 

формування показників прибутковості підприємства, оскільки чим вагоміший виробничий 

план підприємства, масштабніший обсяг інвестицій, триваліший строк одержання віддачі 

від них, тим вищий фінансовий ризик, що є складовою частиною загального фінансового 

становища підприємств і показує ймовірність (прогноз) фінансових втрат, недоодержання 

доходів від основної діяльності або появи додаткових фінансових витрат. За результатами 

моніторингу ризикових ситуацій, які визначають економічний розвиток 

молокопереробних підприємств можна виділити дві групи ризиків: загальні ризики, 

пов'язані із можливістю впливу несприятливих факторів на всі суб‘єкти господарювання, і 

специфічні, пов'язані з можливістю впливу несприятливих факторів на конкретний 

переробний об‘єкт (табл. 1). 

Неминучість виникнення ризикових ситуацій і прояв їх наслідків вимагають 

розробки й застосування у практичній діяльності молокопереробних підприємств 

відповідних методів попередження й реагування на них. Із цією метою рекомендуємо 

збільшувати норму дисконту, розраховану, виходячи із середньозваженої ціни капіталу на 

величину компенсації ризику. Залежно від ступеня впливу на фінансовий стан 

молокопереробних підприємств можна виділити допустимий, критичний і катастрофічний 

ризики. Допустимий ризик – це ймовірність втрати підприємствами прибутку. Критичний 

ризик пов‘язаний із втратою передбачуваного виторгу (виручки від реалізації продукції, 

робіт та послуг).  

Найнебезпечнішим є катастрофічний ризик, що призводить до втрати всього майна 

й банкрутства підприємств. Через відмінності й особливості галузей і регіональних систем 
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фактори, що стримують підвищення рівня ділової та виробничої активності підприємств є 

досить різноманітними [3].  

Таблиця 1 

Основні ризики формування прибутку в системі економічного розвитку 

молокопереробних підприємств та їх причини 

Вид ризику Причини 

Загальні ризики 

Політичний 
Поляризація політичних симпатій населення за результатами останніх 

парламентських виборів (приналежність товарної марки по формі 

власності до певної політичної сили) 

Законодавчий Недосконалість правової бази; недостатнє законодавче забезпечення 

Зовнішньоеко- 

номічний 
Тенденції в економічному розвитку країн світового співтовариства 

Інфляційний Високий рівень інфляції 

Екологічний 
Рівень забруднення навколишнього середовища та вміст шкідливих 

речовин в виробленій продукції 

Специфічні ризики 

Виробничо- 

технічний 

Погодні умови; стихійні лиха; зміна продуктивності тварин; 

нестабільність якості й обсягів сировини; помилки у проектно-

кошторисній документації; новизна технологій 

Збутовий 
Зміна попиту й цін на молочну продукцію; зниження рівня ділової та 

маркетингової активності; дії конкурентів 

Соціальний 
Низький рівень доходів населення; нерозвиненість соціальної 

інфраструктури; труднощі у наборі кваліфікованих кадрів 

Фінансово- 

економічний 

Різка зміна цін на продукцію переробних підприємств; залежність від 

підприємств-постачальників; нестача оборотних коштів; низький рівень 

платоспроможності покупців продукції; порушення договірних 

зобов'язань 

Джерело: власні дослідження автора на основі джерела [1]. 

Виходячи з чого, вважаємо за необхідне, для забезпечення ефективного 

економічного розвитку молокопереробного підприємства на основі посилення 

фінансування виробництва слід здійснити комплекс наступних заходів: створити 

регіональні фонди та інвестиційні відділи на право здійснення інвестицій в виробничу 

структуру розвитку; розширити кредитування за державними гарантіями; удосконалити 

лізингову діяльність та державну підтримку щодо впровадження інновацій у виробництво, 

формування механізму підтримки інвестування особистих селянських господарств. 

Продаж об‘єктів незавершеного будівництва проводити на конкурсах та аукціонах із 

залученням як вітчизняного, так і зарубіжного капіталу.  

Також слід створити сприятливі умови для залучення сторонніх економічних 

структур для завершення розпочатих будівельних та інших фінансово-містких робіт з 

метою їх наступної участі у діяльності молокопереробних підприємств на взаємовигідних 

умовах. У сфері фінансової політики молокопереробних підприємств необхідно 

забезпечити реалізацію наступних пріоритетних інституціональних заходів: фіскального 

стимулювання політики реінвестування доходів; зниження бар‘єрів входження на 

фінансовий ринок, забезпечення вільного руху капіталів і прибутків; створення 
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нормативної бази для заохочення вкладення довгострокових фінансових інвестицій; 

спрощення режиму реєстрації іноземних та українських інвестицій в сферу розвитку 

переробки продукції АПК [2]. 

Важливе значення має: удосконалення нормативного забезпечення спільного 

(консорціумного) кредитування великих інвестиційних проектів декількома комерційними 

банками; розбудова національної депозитарної системи; запровадження міжнародних 

стандартів обліку прав власності на цінні папери та розвиток системи обігу цінних 

паперів; впровадження нормативно-методичного інструментарію емісії інвестиційних 

цінних паперів переробних підприємств для роздрібного продажу індивідуальним 

інвесторам; забезпечення законодавчого врегулювання емісії боргових цінних паперів на 

муніципальному рівні з цільовим спрямуванням коштів на реалізацію цілей розвитку 

переробної сфери АПК; розширення систем обов‘язкового страхування з визначенням 

чітких гарантій відповідальності страхових компаній та механізмів спрямування їх коштів 

на інвестиційні цілі; створення інститутів трансферу технологій з науково-технічного 

сектору в переробну сферу АПК; формування інфраструктури інноваційної взаємодії для 

розвитку кооперативних відносин між сільськогосподарським виробництвом та 

переробним сектором економіки; ухвалення спільного нормативно-правового акту щодо 

спрощеного порядку здійснення валютних операцій з інвестиціями, які спрямовуються у 

цінні папери українських переробних підприємств та їх перебування в обігу на фондових 

біржах в Україні. 

Висновки та пропозиції. Молочна галузь в Україні займає важливе місце у 

забезпеченні населення молочною продукцією. Щоденно її споживають мільйони 

українців. Однак, дослідження, які були проведені в статті, демонструють незадовільний 

загальний стан молочної галузі в Україні, який заважає підприємствам отримувати високі 

прибутки і тим самим здійснювати вагомий внесок в національну економіку країни. Серед 

основних проблем було виділено: слабка оснащеність технікою, нерозвиненість 

інфраструктури, слабкість виробничих потужностей, незадовільна сировинна база, 

невідповідність якості продукції світовим стандартам та обмеженість диференціації 

асортименту. Науковою новизною проведеного дослідження є формування шляхів 

підвищення прибутковості молокопереробних підприємств в умовах, які склалися на 

національному ринку і яких функціонують підприємства. До таких заходів належать: 

здійснення технологічної та технічної модернізації, відповідність міжнародним 

стандартам, перехід на ресурсо- та енергозберігаючі технології, покращення кормової 

бази та розвинення племінної бази скотарства. Практичне значення результатів 

дослідження полягає в проведенні ґрунтовного аналізу статистичних даних за останні 

вісім років, а також різноманітних публікацій, що надало можливість для об‘єктивних 

суджень. Перспективами подальших наукових розробок є спостереження за змінами в 

молочній галузі та подальше коригування шляхів підвищення прибутковості 

молокопереробних підприємств.  
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Керівник: Присяжнюк О. Ф., к. е. н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 
 

Постановка проблеми. Ефективність підприємства значно залежить від стану 

основних засобів. Основні засоби становлять матеріально-технічну базу підприємства. 

Вони характеризують технічну оснащеність, визначають виробничу потужність 

підприємства, механізацію і автоматизацію виробництва. Основні засоби формуються на 

початковому етапі діяльності підприємства і потребують постійного управління ними. Як 

відомо, активізація людей, що залучені до обслуговування основних засобів, якість їх 

роботи та продуктивність праці впливає на стан основних засобів. Зважаючи на це, 

мотивація є важливим інструментом управління основними засобами на підприємстві.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Удосконалення управління основними 

засобами підприємства досліджувала велика кількість зарубіжних та вітчизняних вчених 

економістів, зокрема: І. А. Бланк, М. П. Герасимчук,  О. Кузьмін, Е. Нікбахт, П.  Орлов, 

Ю. Петрович, С.Ф. Покропивний, В. Савчук та ін. Незважаючи на багаторічні 

напрацювання, важливі питання залишаються не вирішеним і потребують подальшого 

дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Управління основними засобами підприємства є 

доволі складною системою. Проблема полягає в тому, що основні засоби формуються при 

створенні підприємства і служать тривалий час. А тому, метою управління основними 

засобами підприємства є забезпечення максимально ефективного використання при 

мінімальних витратах на їх утримання та обслуговування [4]. 

Поряд з технічними і організаційними факторами важливу роль в підвищенні 

ефективності використання основних засобів повинні відігравати фактори матеріального 

стимулювання працівників підприємства.  

Матеріальне стимулювання праці – це засіб забезпечення матеріальних потреб та 

посилення матеріальної зацікавленості працюючих у залежності від результатів їх 

колективної та індивідуальної праці через систему законодавчих, нормативних, 

економічних, соціальних та організаційних чинників і заходів, пов'язаних з виробничою, 

підприємницькою, торговельною або комерційною діяльністю [3]. 

Розглянемо приклад впливу мотивації на управління основними засобами в умовах 

підприємства. Об‘єктом дослідження виступає сільськогосподарське товариство з 

обмеженою відповідальністю ,,Ліщинське‖, яке здійснює сільськогосподарську, 

виробничу, торгівельну, інвестиційну, посередницьку, спонсорську діяльності, для 

забезпечення якої використовує основні засоби. За досліджуваний період підприємство є 

збиткове. Показники фінансової стійкості знижуються з кожним роком, тобто 

підприємство не достатньо забезпечене власними коштами. Фондовіддача знизилася на 

3,32 грн., що свідчить про не ефективне управління і використання основних засобів на 

підприємстві. 

Проблеми матеріального стимулювання на СТОВ ,,Ліщинське‖ в основному 

проявляються в тому, що працівникам, які забезпечать економію коштів на ремонті 

тракторів, комбайнів і сільськогосподарських машин нині виплачують недостатню суму 

премії, після закінчення ремонту тракторів і сільськогосподарських машин, у розмірі: 

трактористам – 20 %; бригадирам, їх помічникам і майстрам – налагоджувальникам – 5 %, 
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суми економії коштів, передбачених за нормами на ремонт. Це не задовольняє працівників 

підприємства та демотивує.  

Виплату винагороди при матеріальному стимулюванні робітникам, які задіяні в 

процесі експлуатації та обслуговування основних засобів СТОВ „Ліщинське― необхідно 

здійснювати незалежно від рівня виконання плану виробництва підприємством, а за якість 

та оперативність виконання робіт з обслуговування основних засобів. Основною умовою 

виплати винагороди працівникам за видами матеріального стимулювання можна 

запропонувати наступні показники: забезпечення безперебійної та ритмічної роботи 

машин, механізмів та обладнання основного виробництва; своєчасний та якісний ремонт 

машин, механізмів і обладнання та збільшення міжремонтних періодів його експлуатації; 

економія витрат на його обслуговування та ремонт; перевиконання норм на механізованих 

роботах в рослинництві та тваринництві.  

Пропонуємо виплачувати премії працівникам, які забезпечать економію коштів на 

ремонті тракторів, комбайнів і сільськогосподарських машин у розмірі: трактористам – 40 

%; бригадирам, їх помічникам і майстрам – налагоджувальникам – 10 %. За якісне і 

своєчасне виконання робіт за умови безперебійного обслуговування, при відсутності 

аварій і простоїв машин, механізмів і установок з вини працівників, зайнятих керуванням 

машинами, механізмами і установками, виплачуватиметься премія до 30 % до тарифної 

ставки.   

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми за 

трудові успіхи та винахідливість, за особливі умови праці. Вона включає доплати, 

надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, 

премії, пов‘язані з виконанням виробничих завдань та функцій [2]. 

З метою забезпечення матеріальної зацікавленості водіїв та інших працівників у 

збільшенні пробігу автошин та здачі їх придатними для відновлення накладанням нового 

протектора, можна запропонувати наступні умови додаткової оплати:  

1. За збільшення пробігу відновлених методом накладання протектора автошин 

додаткову оплату пропонуємо нараховувати як за новими автошинами, так і за старими у 

розмірі 20 % від суми економії експлуатаційних витрат. 

2. Додаткова оплата водіям за збільшення пробігу нових серійних автошин 

пропонуємо нараховувати в розмірі 30 % за автошинами до легкових автомобілів і 40 % за 

автошинами до решти автомобілів від суми економії експлуатаційних витрат. 

3. На стимулювання слюсарів-шиномонтажників і комірників за збереження 

автошин, що безпосередньо беруть участь у досягненні їх економії, пропонуємо виділяти 

додаткову оплату щоквартально до 10 % загальної суми економії експлуатаційних витрат, 

одержаної за рахунок перепробігу автошин у цілому по автопарку, з якої виплачена 

додаткова оплата водіям.  

Виплата винагороди за своєчасне та якісне виконання відповідної роботи будуть 

стимулювати працівників до збереження та ефективного використання основних 

засобів,що є досягненням мети управління ними. 

Висновки та пропозиції. Однією з важливих складових ефективності виробничої 

діяльності підприємства  є ступінь досконалості використання основних засобів, тому 

удосконалення управління основними засобами має велике значення. Планово-

економічний відділ має розробляти і постійно удосконалювати механізми матеріального 

стимулювання робітників, діяльність яких сприяє виявленню та організації використання 

резервів підвищення ефективності основних засобів. Запропоновані заходи матеріального 

стимулювання працівників покращать стан та ефективність використання основних 

засобів  СТОВ „Ліщинське― та дозволить удосконалити систему управління ними. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. На сучасному етапі 

розвитку вітчизняним підприємствам важко застосовувати стратегічне управління через 

швидко змінні умови господарювання, брак коштів для впровадження інноваційних 

процесів, не зовсім цивілізовані форми конкурентної боротьби. В цих умовах значно 

підвищується роль стратегії, яка забезпечує пріоритетні напрямки розвитку підприємства. 

Однак для того, щоб розроблена стратегія була успішно реалізована, потрібно прикласти 

значних зусиль по вдосконаленню самого процесу її розробки. Правильно визначена 

стратегія розвитку підприємства допоможе йому закріпити свої позиції та досягти 

поставлених цілей. Формування якісно визначеної стратегії можливе із врахуванням 

сучасних економічних процесів і тенденцій, які відбуваються на підприємствах та в 

економіці загалом. Багато підприємств для визначення стратегії обирають SPACE-аналіз 

як один із основних методів стратегічного аналізу. 

Аналіз багатьох літературних джерел дає підстави стверджувати, що проблеми 

стратегічного аналізу підприємства постійно перебувають у центрі уваги вчених-

економістів. Загальна методика проведення SPACE-аналізу досить широко висвітлена 

багатьма вченими, зокрема, такими як: Н.В. Овсієнко, З.Є. Шершньова, ,  

О.Д. Гудзинський, О.С. Дроздова, Т.В. Карпенко, М. В. Згуровський, О. Ярошевська, та 

інші. Проте, враховуючи мінливість зовнішнього середовища, можна стверджувати, що 

питання стратегічного аналізу підприємства і надалі залишається актуальним.  

Метою дослідження є формування стратегії ефективної, конкурентоспроможної 

фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства –  

ТОВ «УКР-ЛЕНД». Для досягнення поставленої мети необхідно, використовуючи 

методологію стратегічного аналізу, оцінити позицію підприємства на ринку та визначити 

оптимальну стратегію.  

Основний матеріал. Значення обраної стратегії розвитку для кожного 

підприємства зумовлюється багатьма факторами. Вона дає змогу виявити і розвинути 

ринкові переваги, що є ключовими в конкурентній боротьбі і налагодженні правильних 

взаємовідносин з конкурентами. Стратегічне управління також розкриває зміст 

перспективних напрямів діяльності, завдяки чому працівники підприємств повинні знати, 

як і куди слід спрямовувати свої зусилля [3, с. 45]. 

Одним із найпростіших інструментів стратегічного аналізу середовища, які 

найкраще адаптовані до потреб підприємств середнього та малого бізнесу, можна назвати 

метод SPACE аналізу. Цей метод дає змогу оцінити позицію підприємства на ринку, 

проаналізувати ряд характеристик діяльності підприємства та визначити оптимальну 

стратегію. При використанні SPACE-аналізу виділено чотири групи критеріїв оцінки 

діяльності підприємства: фінансова сила підприємства (ФС); конкурентоспроможність 

підприємства (КП); привабливість галузі (ПГ); стабільність галузі (СГ) [2, с. 279]. 

На основі вивчення ключових критеріїв у складі кожної групи складається матриця 

спрямованої стратегії в системі координат SPACE та будується вектор позиції 

підприємства, що оцінюється. Положення вектора визначає тип рекомендованої стратегії 

(консервативна, захисна, конкурентна, агресивна) для зміцнення конкурентних позицій. 

Розглянемо застосування даного методу для аналізу ринкової позиції та вибору 

оптимальної стратегії для ТОВ «УКР-ЛЕНД», результати бальної оцінки показників за 

ключовими критеріями для якого наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Результати бальної оцінки критеріїв за методом SPACE-аналізу для 

ТОВ «УКР-ЛЕНД» 

Критерії 
Оцінка, 

балів 
Вага 

Зважена 

оцінка, балів 

Фінансова сила підприємства (ФС)  

Рентабельність інвестицій 2 0,3 0,6 

Динаміка прибутку 3 0,3 0,9 

Рівень фінансової стійкості 7 0,4 2,8 

Загальна оцінка критерію 4,3 

Конкурентоспроможність підприємства (КП)  

Частка підприємства на ринку 4 0,2 0,8 

Конкурентоспроможність продукції 5 0,2 1,0 

Рентабельність реалізації продукції 4 0,6 2,4 

Загальна оцінка критерію 4,2 

Привабливість галузі (ПГ)  

Рівень прибутковості галузі 8 0,4 3,2 

Стадія життєвого циклу галузі 6 0,3 1,8 

Залежність розвитку галузі від кон'юнктури 7 0,3 2,1 

Загальна оцінка критерію 7,1 

Стабільність галузі (СГ)  

Стабільність прибутку 8 0,5 4,0 

Рівень розвитку інноваційної діяльності в галузі 3 0,3 0,9 

Маркетингові та рекламні можливості 7 0,2 1,4 

Загальна оцінка критерію 6,3 

Джерело: власні дослідження. 

Для оцінки фінансової сили підприємства було обрано показники рентабельності 

інвестицій, динаміки прибутку та рівня фінансової стійкості (залежності від зовнішніх 

зобов‘язань); для оцінки конкурентоспроможності підприємства – показники частки 

підприємства на ринку, рентабельності реалізації продукції та конкурентоспроможності 

продукції; привабливість галузі визначається рівнем її прибутковості, стадією життєвого 

циклу, залежністю від ринкової кон'юнктури, а стабільність галузі – стабільністю 

прибутку, рівнем розвитку інноваційної діяльності та маркетинговими й рекламними 

можливостями. Кожен показник, що характеризує ключові критерії, оцінювався за 

десятибальною шкалою на основі порівняння фактичних значень фінансових коефіцієнтів 

із нормальним їх рівнем для підприємства та на основі вивчення статистичної інформації 

щодо економічного становища галузі. Результати зваженої оцінки фінансової сили 

підприємства (4,3 бали) свідчать про наявність певних проблем на підприємстві, 

пов'язаних із забезпеченням ефективного використання вкладеного капіталу. Так само 

невисоким є і рівень конкурентоспроможності підприємства (4,2 бали) через незнання 

керівництвом підприємства секрету доходності бізнесу, про достатньо високий рівень 

якого свідчать високі оцінки привабливості та стабільності галузі (7,1 бали та 6,3 бали 

відповідно). 

Після отримання зважених оцінок ключових критеріїв наступним етапом SPACE -

аналізу є побудова вектора рекомендованої стратегії в системі координат SPACE (рис. 1). 

Початок вектора знаходиться в точці початку координат, кінець вектора 

знаходиться в точці А з координатами: 

х = ПГ –КП; у = ФС –СГ. 

Відповідно для підприємства – об‘єкта оцінки ці координати дорівнюють: 

х =7,1 – 4,2 = 2,9; у = 4,3 – 6,3 = -2,0. 



Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку 

 

71 
 

 
Рис. 1 Стратегія розвитку підприємства за методом SPACE-аналізу 

Джерело: власні дослідження. 

Таким чином, вектор обраної стратегії спрямований у зону «Конкурентна 

стратегія», яка передбачає завоювання лідируючого становища на ринку, вимагає високої 

кваліфікації працівників, підвищення якості продукції на основі впровадження 

інноваційних заходів та формуванні інноваційної політики підприємства. Досліджуване 

підприємство – ТОВ «УКР-ЛЕНД» – має безсумнівну конкурентну перевагу, й основні 

зусилля керівництва мають бути спрямовані на її збереження з використанням наявного 

фінансового потенціалу. Для підприємства відповідно до методики SPACE-аналізу 

можуть бути рекомендовані наступні стратегії: захист наявних конкурентних позицій для 

утримання конкурентоспроможності підприємства на досягнутому рівні; стабілізація 

фінансового становища та продуктивне використання потенціалу; фінансування тих 

напрямків діяльності, що забезпечать стабільну ринкову частку підприємства. 

Висновки та пропозиції. Розробка стратегії розвитку ТОВ «УКР-ЛЕНД» – це 

основоположний стрижень в управлінні підприємством, який повинен забезпечувати 

стійке економічне зростання і розвиток підприємства, підвищення 

конкурентоспроможності виробленої ними продукції, що надається. В умовах жорсткої 

конкурентної боротьби і швидко змінної ситуації ТОВ «УКР-ЛЕНД» повинно не тільки 

концентрувати увагу на внутрішньому стані справ, але і розробляти довгострокову 

стратегію поведінки, яка дозволяла б їм встигати за змінами, що відбуваються в їх 

оточенні. За результатами SPACE-аналізу, підприємство використовує конкурентну 

стратегію, яка показує те, як підприємство конкуруватиме на конкретному товарному 

ринку, кому, за якими цінами буде збувати товари, як досягатиме перемоги в 

конкурентній боротьбі. Основні ресурси досліджуваного підприємства та зусилля 

керівництва мають бути спрямовані на стабілізацію фінансового стану, захист 

конкурентних позицій та утримання зайнятої ринкової ніші. Оскільки ринкова частка є 

основним зовнішнім критерієм конкурентоспроможності підприємства, то в умовах 

напруженої конкурентної ситуації і запеклої конкуренції між ТОВ «УКР-ЛЕНД» та її 

прямими конкурентами, саме позитивна динаміка частки ринку буде результатом 

правильно прийнятих управлінських рішень і стратегій.  
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Без створення надійних 

основ прибутковості виробництва, якими професійно мають володіти спеціалісти 

відповідного профілю, важко сподіватися на сталий розвиток сільськогосподарської 

сфери, науково-технічного та соціального прогресу, а з ним і на належне місце у 

світовому господарстві. Зростання прибутковості виробництва сільськогосподарської 

продукції має істотне значення як на макро-, так і на мікрорівні. Сільськогосподарські 

підприємства є важливою складовою аграрного сектора, який за результатами діяльності 

виступає локомотивом економіки країни. 

Питання, пов‘язані з механізмом зростання прибутковості виробництва 

сільськогосподарських підприємств, отримали певне висвітлення в наукових 

дослідженнях українських та зарубіжних вчених. Огляд літературних джерел показав, що 

дослідженням проблем прибутковості виробництва сільськогосподарських підприємств 

займалися такі провідні вчені та теоретики, як В. Г. Андрійчук, С. К. Громовалова, 

І. А. Бланк, П. Т. Саблук, Ф. Ф. Бутинець, Я. Д. Крупка, Н. Г. Богатко, Л. І. Лук‘яненко, 

І. Є. Прибера, та інші. Класичні погляди на проблему прибутковості сформулювали 

Ф. Кене, Т. Ман, К. Маркс, Д. Міль, Д. Рікардо, Н. Сеніор, С. Сісмонді, А. Сміт, Ж. Тюрго. 

Проблемі ефективності виробництва аграрної сфери економіки присвячено роботи 

вітчизняних вчених С. А. Гуткевича, М. Я. Дем‘яненка, М. І. Кісіля, М. Ю. Коденської, 

М. М. Кропивка, Є. О. Ланченка, Ю. О. Лупенка, Г. М. Підлісецького, К. А. Пріба, 

О. В. Ролінського, П. Т. Саблука, О. М. Шестопаля та ін. В даних дослідженнях в значній 

мірі висвітлюються питання прибутковості виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах різних форм власності. Наявність дискусійних питань в даних 

дослідженнях свідчить про значний інтерес до обраної проблематики та необхідність 

більш детального дослідження назрілих проблем. 

Основний матеріал. Процес взаємодії чинників і формування прибутковості 

виробництва можна подати у вигляді схеми (рис. 1). Підвищення економічної 

ефективності забезпечує зростання доходів господарств, що є основою розширення і 

вдосконалення виробництва, підвищення оплати праці та поліпшення культурно-

побутових умов працівників галузі. Проблема піднесення прибутковості 

сільськогосподарського виробництва полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат 

досягти суттєвого збільшення обсягу виробництва продукції, необхідні для задоволення 

матеріальних і культурних потреб суспільства. Підвищення прибутковості 

сільськогосподарського виробництва має народногосподарське значення і є вирішальною 

передумовою прискореного розвитку агропромислового комплексу і подальшого 

зростання результативності економіки України [3]. 

Прибутковість виробничої системи сільськогосподарських підприємств можна 

розглядати як її ефективність, враховуючи вартісну оцінку взаємопов‘язаних операцій. 

Для оцінки економічної ефективності виробництва та її виміру застосовують критерій, 

який зумовлюється дією економічних законів і характеризує ефективність з якісного боку. 

В науковому розумінні критерій – це властивість і якість ефективності, що відображує 

найістотнішу його суть і є основним принципом оцінки. Тому вихідним критерієм 

народногосподарської ефективності виробництва є обсяг національного доходу з 

розрахунку на душу населення при найменших затратах живої і уречевленої праці на її 

одиницю. Як економічна категорія критерій ефективності відображує основну мету 
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виробництва, суть якої полягає в нерозривній єдності кількісної і якісної оцінки. 

Ефективність виробництва з кількісного боку характеризується системою економічних 

показників, між якими повинна бути відповідність щодо змісту та методики обчислення 

[1]. 

 

 

Рис. 1.1. Схема формування результатів та прибутковості виробничої системи 

сільськогосподарського підприємства 

Джерело: адаптовано автором на основі джерела [4, с. 206-209]. 

Для досягнення максимального збільшення виробництва окремих видів 

сільськогосподарської продукції треба визначити раціональні нормативи витрат 

відповідних виробничих ресурсів, необхідні витрати на підвищення якості і одержання 

екологічно чистої продукції, а також на охорону навколишнього середовища. При цьому 

економічну ефективність (прибутковість) сільськогосподарського виробництва необхідно 

вивчати у відповідності з вимогами економічних законів, що його регулюють, і 

виробничими відносинами, в межах яких розвиваються різноманітні форми власності і 

види господарювання. 

В ефективності виробництва відображується вплив комплексу взаємопов‘язаних 

факторів, які формують її рівень і визначають тенденції розвитку. У зв‘язку з цим для 

оцінки економічної ефективності сільськогосподарського виробництва використовують 

відповідний критерій і систему взаємопов‘язаних показників, які відбивають вимоги 

економічних законів і характеризують вплив різних факторів. Економічна ефективність 

сільськогосподарського виробництва в підприємствах та об‘єднаннях визначається як 

народногосподарська ефективність, економічна ефективність галузей і виробництва 

окремих продуктів, а також господарської діяльності сільськогосподарських підприємств і 
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окремих заходів. Залежно від цього використовують різні економічні показники, які 

повинні бути органічно взаємопов‘язані і відповідати критерію ефективності [2, с. 111-

112]. 

При оцінці прибутковості сільськогосподарського виробництва в підприємствах та 

об‘єднаннях необхідно правильно визначити систему взаємопов‘язаних показників, які 

повинні найбільш об‘єктивно відбивати її рівень. Для цього широко використовуються як 

натуральні, так і вартісні показники. Натуральні показники виходу продукції з 

урахуванням її якості є вихідними при визначенні рівня прибутковості 

сільськогосподарського виробництва. Для одержання порівняльних величин витрат і 

результатів обсяг виробленої продукції обчислюють у вартісному виразі. 

На формування прибутковості виробничої системи значний вплив має його 

інтенсифікація. Лише за цієї умови можна ефективно використати головний засіб 

виробництва аграрних підприємств – землю. Неухильне підвищення родючості землі 

завжди актуальне, оскільки від її рівня залежить урожайність сільськогосподарських 

культур, кількість і якість виробленої продукції й обсяг пов‘язаних з цим матеріально-

грошових затрат. 

Висновки та пропозиції. Чинники, що формують і мають великий вплив на обсяг 

прибутку, постійно перебувають у тісному взаємозв‘язку, обумовлюють один одного. 

Через це зміна одного з них спричиняє відповідну зміну інших. Наприклад, збільшення 

обсягу реалізованого зерна, за наявності попиту, приводить до зростання грошових 

надходжень і прибутку. Водночас збільшити обсяги реалізації зерна підприємство може 

лише за умови зростання його виробництва за рахунок підвищення врожайності або 

розширення посівних площ. Однак складність полягає в тому, що вплив окремих 

елементів і чинників на обсяги виробництва продукції, її якість та ефективність 

використання ресурсів не однаковий. Тож реалізація умов і здійснення господарських 

заходів вимагає різних підходів і затрат. 

Відповідно до обмеженості ресурсів і важливості їх економії, основними 

чинниками, які формують прибутковість та визначають ефективність виробництва, є 

трудомісткість, матеріаломісткість і фондомісткість продукції. З цього випливає, що 

підприємство в господарській діяльності повинно приділяти значну увагу вдосконаленню 

технології, спеціалізації та концентрації виробництва, організації й оплаті праці, 

впровадженню досягнень науково-технічного прогресу і набутому досвіду. Необхідною 

умовою зростання ефективності виробництва є наявність досконалої, якісної, 

високопродуктивної техніки, що відповідає прогресивній технології, забезпеченість 

підприємства якісною сировиною та матеріалами. Проте якими б досконалими не були 

виробничі ресурси, їх віддача, прибутковість та ефективність виробництва будуть 

зростати лише тоді, коли ці ресурси використовуватимуться повністю й інтенсивно 

завдяки формуванню раціональної системи управління ними. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Товарний асортимент 

підприємства визначається потребами населення, попитом споживачів, сировинними і 

виробничими можливостями, замовленнями торгівлі. Метою управління товарним 

асортиментом на підприємстві є удосконалення споживчих характеристик товарів, 

управління їх життєвим циклом та підтримка попиту. Процес формування товарного 

асортименту підприємства є об‘єктом операційного (цехового) і маркетингового 

управління, що забезпечує формування різноманітного складу та структури асортименту і 

номенклатури продукції. За умов загострення конкурентної боротьби на ринку товарів і 

послуг вагомим аспектом підтримки конкурентоспроможності підприємств є розробка 

механізмів управління товарним асортиментом та формування ефективної товарної 

політики. 

Проблема управління товарним асортиментом досліджується відомими 

вітчизняними та зарубіжними науковцями: Г. Армстронгом, Л. Бакліном, М. Балгаш, 

А. Вовчаком, В. Войленко, В. Вонгом, В. Кардашем, С. Гаркавенко, Ф. Котлером, 

М. Коуплендом, Дж. Сондерсом, М. Леві, А. Павленко, В. Липчуком, Т. Ривентлоу, В. 

Хруцьким. Ними обґрунтовано теоретичні, прикладні і практичні аспекти формування 

товарного асортименту та управління ним. Потребують подальших досліджень аспекти 

розробки механізмів управління товарним асортиментом підприємства. 

Метою дослідження є обґрунтування механізму управління товарним 

асортиментом підприємства. 

Основний матеріал. Товарний асортимент являє собою динамічний набір 

номенклатурних позицій (типорозмірів, марок, моделей) продукції, що користуються 

потенційним попитом на ринку забезпечують виживання підприємства в тривалій 

перспективі. Ним також вважають набір однойменної продукції (послуг), 

конкретизований назвами, видами, ґатунками, розмірами, артикулами. Така група товарів 

тісно пов‘язана подібністю функціонально-корисних властивостей, особливостей 

виготовлення, обороту і споживання в рамках однакового діапазону цін. [1, с. 92]. 

Дослідження сучасного стану управління товарним асортиментом ПАТ 

«Житомирський маслозавод» вказує на наявність двох функціональних суб‘єктів 

управління – операційних менеджерів (начальника виробничого відділу, начальників 

цехів) та маркетингового менеджера (начальника відділу маркетингу). В розрізі своїх 

функціональних повноважень ці менеджери координують виробництво продукції різної 

номенклатури та товарного асортименту (забезпечується виконання виробничих програм і 

планів на операційному (цеховому) рівні та формування системи просування продукції 

(забезпечується виконання планів реалізації, управління поставками, рекламна підтримка).  

До основних операційних функцій управління товарним асортиментом в процесі 

виконання виробничих програм і оперативних виробничих планів відносяться: календарне 

планування випуску асортиментних груп товарів, модифікація продукції шляхом 

удосконалення її техніко-економічних властивостей, зміна упаковки, підвищення якості. 

До основних функцій формування системи просування продукції відносяться: 

модифікація ринку через спробу знайти нові ринки збуту або запропонувати покупцям 

нові способи використання продукції; стимулювання збуту, надання додаткових послуг у 

післяпродажному обслуговуванні, зниження ціни для залучення нових покупців, 

створення підтримуючої попит реклами; розподіл асортименту продукції на асортиментні 
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групи (основна продукція, яка знаходиться в стадії росту і приносить основну частку 

прибутку; підтримуюча продукція, що знаходиться в стадії зрілості та забезпечує 

стабільні доходи від продажу; стратегічна продукція, яка знаходиться в стадії освоєння 

або впровадження на ринок та призначена для забезпечення майбутніх доходів 

підприємства; продукція, що знімається з продажу та знаходиться в стадії насичення і 

падіння) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Асортиментні групи продукції ПАТ «Житомирський маслозавод». 

 

Результати аналізу асортиментної групи продукції підприємства свідчать про те, 

що виробництво морозива, масла, цільномолочної продукції є стратегічними векторами 

асортиментної політики підприємства, яка має спрямовуватись на визначення ключових 

інструментів у механізм управління товарним асортиментом. Одним з таких інструментів 

є балансування його структури. При незбалансованій структурі асортименту відбувається 

зниження рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних ринках і, як 

наслідок цього, спостерігається зниження економічної стійкості підприємства [2, с. 88]. 

Пропонується розробка оптимальної структури асортименту за методикою Л. Балабанової 

[3, с. 118], що передбачає: 

- визначення поточних і перспективних потреб покупців, аналіз способів 

використання даної продукції й особливостей купівельної поведінки споживачів на 

відповідних ринках;  

- оцінка існуючих товарів-аналогів за тими ж напрямками;  

- критична оцінка виробів, що випускаються, тільки з позицій покупця;  

- вирішення питань про додавання виробів в асортимент чи виключення з 

асортименту;  

- розгляд пропозицій щодо створення нових продуктів, удосконалення існуючих;  

- розробка специфікацій нових або поліпшених продуктів відповідно до вимог 

покупців;  

- вивчення можливостей виробництва нових чи удосконалених товарів, включаючи 

питання цін, рентабельності, собівартості;  

- проведення випробувань нових продуктів;  
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- розробка рекомендацій для виробничих підрозділів підприємства щодо якості, 

фасону, ціни, найменування, упаковки, сервісу;  

- оцінка та перегляд усіх асортиментних груп і позицій.  

Для формування механізму управління операційного управління товарним 

асортиментом продукції пропонується здійснювати оптимізацію виробничої програми за 

показником номенклатури випуску продукції. При побудові плану роботи підприємства на 

рік необхідно звернути увагу на те, щоб випуск продукції по номенклатурі був 

запланований в такому поєднанні, яке давало б можливість завантажити всі виробничі 

підрозділи підприємства рівномірно. 

Враховуючи те, що номенклатура продукції залежить в першу чергу від вимог 

замовників, оптимізація випуску продукції за номенклатурою може бути здійснена 

шляхом розчленовування річної номенклатури виробів (за планом реалізації продукції) на 

декілька комбінацій або планових наборів. Планові набори продукції, можливі в процесі 

оптимізації: 1) продукція, потреба в якій планується стабільною впродовж всього 

планового періоду. (масло, цільномолочна продукція, морозиво); 2) продукція, потреба в 

якій зросте впродовж планового періоду (випуск за наростаючою гіперболою) (спреди, 

морозиво, цільномолочна продукція); 3) продукція сезонного попиту та підтримуюча 

продукція (морозиво, заморожені напівфабрикати, хлібобулочні вироби). 

Пропонується процес оптимізації товарного асортименту здійснювати за таким 

алгоритмом: 

І етап. Аналіз динаміки ринку і структури попиту. Маркетинговиа служба із 

встановленою періодичністю ініціює процес оптимізації, аналізує динаміку продажів по 

товарних групах (окремим товарам), оцінює перспективи зміни попиту і конкуренції в 

сегментах, на яких представлена або куди збирається виходити підприємство. На підставі 

отриманої інформації фахівці маркетингу готують варіанти рішень по зміні структури 

асортименту, спрямовані на підвищення задоволеності споживачів, зміцнення 

конкурентної позиції компанії і збільшення частки ринку. 

ІІ етап. Фінансовий аналіз розроблених пропозицій. Планово-економічна служба 

аналізує фінансові показники по товарних групах або окремих товарах і виносить свої 

висновки про зміну структури асортименту. 

ІІІ етап. Затвердження остаточного варіанта структури асортименту. Робоча група, 

у яку входять фахівці маркетингового, економічного та інших підрозділів (виробництво, 

закупівля, логістика), розробляє і узгоджує остаточний варіант рішення по оптимізації 

асортименту продукції компанії. 

Висновки та пропозиції.  
1. Процес формування товарного асортименту підприємства є об‘єктом операційного 

(цехового) і маркетингового управління, що забезпечує формування різноманітного 

складу та структури асортименту і номенклатури продукції. 

2. На ПАТ «Житомирський маслозавод» управління товарним асортиментом 

здійснюється операційними та маркетинговими менеджерами. В розрізі своїх 

функціональних повноважень ці менеджери координують виробництво продукції 

різної номенклатури та товарного асортименту (забезпечується виконання 

виробничих програм і планів на операційному (цеховому) рівні та формування 

системи просування продукції (забезпечується виконання планів реалізації, 

управління поставками, рекламна підтримка). 

3. Асортиментні групи продукції ПАТ «Житомирський маслозавод» сформовані за 

ознаками номенклатурних видів продукції та частки прибутки від реалізації певних 

видів продукції. Визначено, що морозиво, масло, цільномолочна продукція 

одночасно віднесені до основної і стратегічної продукції, реалізація яких 

забезпечувати зростання прибутку підприємства. 
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4. Розроблені принципи оптимальної структури асортименту підприємства алгоритм 
процесу оптимізації передбачають забезпечення його оптимізації на операційному 

та маркетингову рівнях управління.  
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Інноваційним потенціалом 

підприємства є сукупність ресурсів та управлінських рішень, комбінація яких дозволяє 

забезпечувати його прибутковість та стабільний розвиток, а також – продукувати 

інноваційний управлінський ресурс. Виживання вітчизняних підприємств в жорстких 

умовах ринку потребує нестандартних управлінських рішень щодо знаходження нових 

можливостей використання їх потенціалу, однією з яких є диверсифікація. З 

диверсифікацією, в контексті формування інноваційного потенціалу підприємства, 

пов‘язується урізноманітнення видів діяльності, пропозиція споживачеві нових товарів і 

послуг, які можуть бути вироблені на підприємстві з використанням його потенціалу та з 

найменшими витратами.  

Дослідженням інноваційного потенціалу підприємства присвячені праці 

Ю. Бажала, В. Бридуна , А. Гальчинського, В. Геєца, Н. Гончарова, В. Гусєва, Б. 

Данилишина, А. Єпіфанова, Т. Іванюти, С. Кіреєва, В. Онищенка, В. Семиноженка, в яких 

його розглядають як комплексну характеристику будь-якого підприємства здійснювати 

інноваційну діяльність. Питання потенціалу диверсифікації підприємств вивчаються П. 

Варадарджаном, П. Горецькі, В. Меньшиковим, Й. Уіндом. 

Метою дослідження є обґрунтування напрямів диверсифікації як чинника 

формування інноваційного потенціалу підприємства, що здійснює виробництво 

зерноочисної техніки. 

Основний матеріал. Одним з аспектів підтримки конкурентоспроможності 

підприємства є диверсифікація виробництва, для здійснення якої необхідно оцінити 

диверсифікаційний потенціал. Інноваційна складова диверсифікації має прояв у 

використанні інноваційних організаційно-економічних прийомів, креативних 

управлінських рішень із мобілізації існуючих ресурсів підприємства на здійснення 

диверсифікаційних змін. На етапі формування концепції диверсифікації визначають 

напрям та її обґрунтований рівень, які забезпечують досягнення коротко- і 

довгострокових цілей розвитку підприємства, відповідають його потенціалу, 

інвестиційним можливостям та базуються на результатах дослідження тенденцій зміни 

ринкового середовища. Мета диверсифікації повинна бути компліментарною до мети 

інноваційного розвитку підприємства і полягати у досягненні максимального прибутку 

(чистого доходу) за обмежених витрат на диверсифікацію виробництва (за допустимого 

рівня ризику). Для оцінювання рівня диверсифікації доцільно скористатися індексом 

Херфіндаля – Хіршмана [1, с. 36]. 

Потенціал диверсифікації виробництва – це фінансові, виробничі, організаційні 

можливості виробляти інші види продукції і послуг, забезпечивши при цьому позитивні 

значення основних фінансово-економічних показників [2, с. 158]. Інноваційність 

управлінських рішень щодо диверсифікації має прояв у здатності керівників оцінити й 

спланувати диверсифікаційні технології, як реакцію на зовнішні конкурентні виклики, 

зберігаючи при цьому основний технологічно-органіазційно-економічний потенціал [3]. 

Для оцінки диверсифікаційного потенціалу ТОВ «Будмонтаж «Колос» слід 

здійснити аналіз його економічної діяльності, організаційної структури управління та 

визначити потенціал диверсифікації. ТОВ «Будмонтаж «Колос» позиціонується на ринку 

як постачальних зерноочисного обладнання. Збільшенню валового прибутку підприємства 

за період 2015-2017 рр. сприяло зростання обсягів реалізації продукції, послуг (17636,0 
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тис. грн. у 2017 р. порівняно із 7303,5 тис. грн. у 2015 р.), рентабельність господарської 

діяльності в аналізований період склала 4, 8 %. Сума чистого прибутку в 2017 р. у 

порівнянні із 2015 р. збільшилась на 924 тис. грн. Аналіз операційної структури 

підприємства вказує на існування двох напрямів діяльності: посередницького та 

виробничого (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Напрями діяльності ТОВ «Будмонтаж «Колос». 

Джерело: власні дослідження. 

 

Посередницький напрям діяльності забезпечує пропозицію на 

сільськогосподарському і фермерському ринку реалізацію зерноочисної техніки. 

Виробничий напрям діяльності – виробництво зерноочисної техніки та запасних частин. 

Пропонується диверсифікація діяльності підприємства у напрямах ремонту зерноочисних 

машин (може здійснюватись за програмами післяпродажного обслуговування, 

гарантійного ремонту) та відновлення деталей. Ці напрями не потребують додаткового 

виробничого устаткування. Для після продажного обслуговування та гарантійного 

ремонту необхідно отримання дозвільних документів та заключення угод з виробниками 

щодо постачання комплектуючих по гарантійним програмам. Для відновлення деталей 

доцільно використовувати власні потужності, підвищити кваліфікацію цехового 

персоналу. 

Розробка програми диверсифікації здійснюється за аналізом потенційних змін та 

доцільності їх впровадження. При цьому розглядаються такі питання: 

1. Яку продукцію підприємство в може виробляти з урахуванням своїх виробничих 

потужностей і фінансових можливостей (наскільки широкий перелік продукції, яку 

підприємство може виробляти)? 

2. Який ринковий попит на продукцію, яка може вироблятись на підприємстві? 

3. Яка продукція з тієї, що може виробляти підприємство користується попитом на ринку? 

4. Як співвідноситимуться існуючі результати діяльності підприємства з результатами, які 

воно потенційно одержить в разі диверсифікації?  

Висновки та пропозиції.  

1. З диверсифікацією, в контексті формування інноваційного потенціалу 

підприємства, пов‘язується урізноманітнення видів діяльності, пропозиція 

споживачеві нових товарів і послуг, які можуть бути вироблені на підприємстві з 

використанням його потенціалу та з найменшими витратами. Інноваційна складова 

диверсифікації має прояв у використанні інноваційних організаційно-економічних 
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прийомів, креативних управлінських рішень із мобілізації існуючих ресурсів 

підприємства на здійснення диверсифікаційних змін. 

2. Інноваційність управлінських рішень щодо диверсифікації має прояв у здатності 
керівників оцінити й спланувати диверсифікаційні технології, як реакцію на 

зовнішні конкурентні виклики, зберігаючи при цьому основний технологічно-

організаційно-економічний потенціал 

3. ТОВ «Будмонтаж «Колос» може здійснювати диверсифікацію за двома напрямами: 

посередницьким та виробничим, які не потребують додаткового виробничого 

устаткування. Розробка програми диверсифікації здійснюється за аналізом 

потенційних змін та доцільності їх впровадження та має враховувати потенційний 

випуск, попит, співвідношення існуючих результатів діяльності підприємства з 

результатами, які воно потенційно одержить в разі диверсифікації. 
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Постановка проблеми. Об‘єктивний процес становлення ринкових відносин 

висуває на перший план питання підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

сільськогосподарського виробництва. При цьому конкуренція розглядається як вища 

спонукальна сила, що змушує виробників продукції підвищувати її якість, знижувати 

витрати на виробництво, підвищувати продуктивність праці, шукати інноваційні шляхи 

забезпечення унікальності продукту. Більш того, конкуренція формулює нові стандарти 

господарювання учасників ринку. Це обумовлює необхідність забезпечення високого 

рівня конкурентоспроможності підприємств, що дозволяє їм ефективно виконувати свої 

господарські функції в умовах постійного посилення конкурентної боротьби. 

Натепер існує багато чинників, які перешкоджають ефективним процесам 

господарювання, а також гальмують реформування економіки. В першу чергу це 

стосується проблем недостатньо ефективного використання ресурсів 

сільськогосподарськими підприємствами. Сучасні умови господарювання та зростання 

ролі нових технологій у світі висувають нові вимоги до системи управління ресурсами як 

з боку держави, так і з боку власників підприємств. Актуальність та висока економічна 

значущість проблеми управління ресурсами для розвитку сільськогосподарського 

підприємства та забезпечення його конкурентного становища зумовили необхідність 

проведення дослідження. 

Метою дослідження є обґрунтування завдань та принципів ефективного управління 

ресурсами підприємства. 

Аналіз останніх досліджень 

Напрямам розкриття сутнісних ознак сучасного ресурсного забезпечення 

підприємств в Україні та її регіонах з позицій соціально-економічного розвитку 

присвятили праці такі вчені як А.Ачкасов, О.Батура, І.Бистряков, П.Бубенко, М.Бутко, 

В.Геєць, С.Денисюк, С.Дорогунцов, М.Долішній, А.Кабанов, М.Кизим, Т.Клебанова, 

М.Ковалко, Н.Кондратенко, О.Красноносова, І.Лукінов, В.Ніколаєв, Ю.Ніколенко, 

Г.Онищук, М.Паламарчук, А.Степаненко, Т.Момот, Т.Уманець, М.Хвесик, 

М.Фащевський, Л.Чернюк та інші. Серед зарубіжних дослідників, у роботах яких 

розглядалася проблема управління ресурсами, слід виділити Боулдінга К., Гранберга О., 

Канторовича Л., Колосовського М., Кліманова В., Рубінштейна Т., Макінтоша Д., Медоуза 

Д., Одума Г., Одума Е., Ростоу У. 

У наукових працях вище зазначених вчених обґрунтовано фундаментальні 

положення щодо управління ресурсним забезпеченням підприємств і галузей 

національного господарства, але деякі питання щодо управління ресурсним забезпеченням 

розвитку підприємств, особливо сільськогосподарських, залишаються за межами їх 

інтересів та потребують більш детального опрацювання, що обумовлює актуальність 

даного дослідження. 

Основний матеріал. Основною метою формування організаційно-економічного 

механізму управління раціональним використанням ресурсів на сільськогосподарському 

підприємстві є максимізація прибутку від діяльності за рахунок виявлення та практичного 

використання наявних резервів використання ресурсів на всіх стадіях життєвого циклу 

підприємства.  

Основними завданнями такого механізму є [4]: 

‒ відображення результатів заходів із раціоналізації використання ресурсів, 
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впроваджених на всіх стадіях життєвого циклу підприємства, у фінансово-

економічній звітності підприємства за допомогою відповідної системи економічних 

показників; 

‒ формування економічних обмежень щодо нераціонального використання ресурсів 

протягом життєвого циклу продукції; 

‒ встановлення взаємозалежності між досягнутим ступенем використання ресурсів 

окремими підрозділами та службами підприємства та рівнем витрат на 

виробництво і реалізацію продукції; 

‒ економічне стимулювання раціоналізації використання ресурсів підрозділами та 

службами підприємства, його окремими працівниками. 

Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням 

ресурсів на мікрорівні має ґрунтуватися на таких принципах:  

‒ системності – охоплення інноваційними процесами ресурсозбереження усіх ланок 

(взаємопов‘язаних підсистем) управлінського циклу на підприємстві: 

організаційних, технічних, економічних, соціальних, ідеологічних за ходів, методів 

та засобів, спрямованих на економію ресурсів та раціоналізацію використання 

ресурсів сільськогосподарського підприємства; 

‒ цілісності – дотримання єдності системи управління раціональним використанням 

ресурсів на підприємстві, заснованої на взаємозв‘язку та взаємообумовленості 

процесів проектування, технічної підготовки виробництва, виробництва продукції, 

експлуатаційної та утилізаційної стадій та узгодженні їх показників; 

‒ довгострокової перспективи – формування довгострокових засад здійснення 

раціоналізації використання ресурсів на підприємств і вибір стратегії 

раціоналізації, розбудова системи комплексного економічного управління 

раціональним використанням ресурсів на підприємстві, розроблення необхідних за 

ходів довготермінового характеру; 

‒ нормативності – запровадження та постійне вдосконалення підприємством власної 

системи стандартів використання ресурсів на різних ділянках та стадіях 

виробництва, розробленої на основі загальнодержавних та галузевих нормативів, із 

застосуванням адекватних економічних санкцій до порушників при невиконанні 

встановлених вимог; 

‒ замкненої відповідальності служб підприємства за досягнення кінцевого 

результату раціонального використання ресурсів – забезпечення комплексної 

відповідальності усіх  працівників, підрозділів та служб підприємства відповідно 

до закріплених за ними функцій за рівень використання ресурсів як в 

натуральному, так і вартісному вимірі, посилення особистої відповідальності 

кожної структурної одиниці за організацію всього виробничого процесу, 

підвищення зацікавленості в ініціативному та точному виконанні закріплених 

функцій; 

‒ адекватного та оперативного відображення – врахування максимальної кількості 

факторів впливу, які формують кількісні значення проміжних та підсумкових 

економічних показників використання ресурсів на підприємстві. 

‒ врахування вартості упущених можливостей – забезпечення постійного 

співставлення вартості альтернативних варіантів використання ресурсів при 

розробленні нових продуктів та виробництві існуючих з урахуванням резервів 

раціонального використання ресурсів;  

‒ економічного стимулювання – встановлення прямого взаємозв‘язку фондів 

матеріального заохочення працівників за результатами раціоналізації використання 

ресурсів всього підприємства в цілому, його окремих підрозділів та служб, 

забезпечення стабільної зацікавленості персоналу та окремого працівника у 

постійному зростанні продуктивності праці, підвищенні обсягів виробництва 

якісної продукції тощо.  
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Висновки 

Отже, організаційно-економічний механізм управління раціональним 

використанням ресурсів на сільськогосподарському підприємстві дозволить вирішити такі 

основні завдання:  

‒ проводити постійний моніторинг виникаючих на підприємстві виробничих, 

соціальних, економічних та екологічних проблем, вирішення яких може бути забезпечене 

за рахунок раціонального використання ресурсів, сприяти своєчасному їх вирішенню;  

‒ здійснювати раціоналізацію витрат ресурсів на підприємстві під час 

розроблення системи вирощування нових видів продукції, вдосконаленні існуючих, 

підвищувати рівень організації виробництва, продуктивності праці, покращувати її умови 

за рахунок раціонального використання ресурсів;  

‒ проводити економічну оцінку результатів раціонального використання 

ресурсів на підприємстві, у тому числі за окремими комплексами заходів з раціонального 

використання ресурсів, видами ресурсів, визначати конкретний внесок у загальний 

результат раціонального використання ресурсів окремих підрозділів підприємства та 

працівників;  

‒ зацікавити працівників підприємства у постійному пошуку та реалізації 

заходів із раціонального використання ресурсів на всіх етапах життєвого циклу 

сільськогосподарської продукції шляхом створення ефективної системи економічних 

санкцій та заохочень, сформувати стійку мотивацію працівників до раціонального 

використання ресурсів;  

‒ максимізувати прибуток сільськогосподарського підприємства за рахунок 

систематичного виявлення та використання наявних резервів раціонального використання 

ресурсів, посилити його позиції на ринку шляхом підвищення рівня 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції.  
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Постановка проблеми. Прибуток підприємства є основною рушійною силою 

ринкової економіки, джерелом власних фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення 

фінансово-господарської діяльності. Їх нестача спонукає до здійснення запозичень, що, у 

кінцевому підсумку, у разі неефективної борогової політики може призвести до 

фінансової кризи і банкрутства. 

Проблему управління формуванням і використанням прибутком підприємства в 

різних аспектах досліджували науковці України і зарубіжжя, серед яких: Г. Калетнік 

О. Чорна, Л. Морозова, Н. Пігуль, Л. Кустріч, В. Бабіч, Л. Гладка, І. Бланк, А. Арапочкіна 

та інші. 

Основний матеріал. Прибуток є одним із найважливіших показників, який 

визначає результати господарської діяльності підприємства та його фінансовий стан. Він є 

основним джерелом для фінансування його розвитку, а також забезпечення його 

фінансової стійкості та платоспроможності. Тому першочерговою метою у 

підприємницькій практиці є отримання прибутку. Створення дієвого механізму 

управління прибутком на підприємстві сприятиме покращенню його діяльності і 

збільшенню доходів, джерел фінансування. Це дасть змогу забезпечити сталий розвиток 

підприємства у майбутньому [5]. 

Прибуток формується під впливом великої кількості взаємозалежних чинників, що 

впливають на результати діяльності підприємства, з одного боку – позитивно, а з іншого – 

негативно. Серед зовнішніх чинників слід виділити: місткість ринку, економічні умови 

господарювання, платоспроможний попит споживачів, державне регулювання діяльності 

підприємств. До внутрішніх чинників належать: обсяг виробленої продукції, собівартість 

виробництва, ціна та асортимент реалізованої продукції, тощо. Особливе значення має 

рівень, динаміка і коливання платоспроможного попиту, тому що він визначає 

стабільність одержання прибутку. Внутрішні чинники прямо залежать від організації 

роботи самого підприємства та можуть впливати на формування прибутку підприємства 

як безпосередньо, так і опосередковано. 

Система управління прибутком є складовою частиною загальної системи 

управління підприємством [1]. Необхідність ефективного управління прибутком завдяки 

правильно сформованій системі управління прибутком пов‘язана з роллю, яку він відіграє 

в розвитку підприємства та забезпеченні інтересів його власників. 

Отже, управління прибутком – це процес розроблення і прийняття рішень з питань 

формування, розподілу і використання прибутку на підприємстві з метою забезпечення 

максимізації добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періодах. 

До основних завдань управління прибутком можна віднести: 

 – оцінювання прибутковості виробничої і комерційної діяльності підприємства; 

– визначення підприємницького ризику; 

– забезпечення максимізації розміру прибутку в межах можливостей ресурсного 

потенціалу підприємства та обмежень ринкової кон‘юнктури; забезпечення оптимальної 

пропорційності між рівнем прибутку та допустимим рівнем ризику; 

– забезпечення виплати високого рівня доходу власникам підприємства; 

– забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів за рахунок 

прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства в довгостроковому періоді; 

– забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства; 
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– виявлення резервів збільшення прибутку за рахунок виробничої діяльності, 

інвестиційних і фінансових операцій; 

– зміцнення конкурентних позицій підприємства за рахунок підвищення 

ефективності розподілу і використання [6].  

Для результативного управління прибутком треба чітко визначити його основні  

функції: 

- оцінка підсумків діяльності підприємства;  

- розподіл доходів між підприємством і державою, між сферою виробництва і 

невиробничою сферою; 

- утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.  

Саме тому на кожному підприємстві необхідно систематично аналізувати 

формування, розподіл та використання прибутку. Основними завданнями управління 

прибутку є: 

- систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку; 

- виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього 

впливу; 

- вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку; 

- виявлення резервів збільшення прибутку; 

- розробка заходів для використання виявлених резервів [5]. 

Процес управління прибутком підприємства має відбуватися в певній 

послідовності і забезпечувати реалізацію головної мети та основних задач цього 

управління [2]. 

На рис. 1 представлена структурно-логічна схема здійснення процесу управління 

прибутком. 

 
 

Рис. 1. Управління прибутком підприємства 
 

Ефективне управління прибутком підприємства передбачає вирішення завдань, які 

сприяють зростанню кінцевого фінансового результату діяльності підприємства. Для 

здійснення заходів з удосконалення управління прибутком передбачається виконання 

наступних дій: 

1. Суворе дотримання укладених договорів на постачання продукції; 

2. Проведення масштабної і ефективної політики в галузі підготовки 

персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу. 

3. Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції; 

4. Зниження непродуктивних витрат і втрат. 

5. Впровадження у практику оперативного обліку витрат на виробництво 

продукції. 
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6. Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для 

вирішення завдань аналізу прибутку та рентабельності. 

7. Здійснення  перенесення акцентів в управлінні прибутком на управління 

доходом підприємства. 

Виконання цих пропозицій значно підвищить ефективність управління прибутком 

на підприємстві [3]. 

Політика управління прибутком повинна бути спрямована на максимізацію розміру 

позитивного фінансового результату за допомогою зростання обсягів його діяльності, 

ефективного управління витратами, підвищення ефективності використання матеріально-

технічної бази, оптимізації складу та структури обігових коштів, підвищення 

продуктивності праці та системи управління суб‘єктом господарювання [2]. 

Висновки. Отже, прибуток є важливою економічною категорією, на яку впливають 

процеси, що відбуваються в навколишньому середовищі, у сферах виробництва й 

розподілу суспільного продукту та національного доходу. Лише за умови урахування усіх 

цих факторів і процесів можливе впровадження дієвих заходів щодо збільшення прибутку. 

При формуванні процесу удосконалення управління прибутком, важливо використовувати 

системний підхід, оскільки він враховує тактичні та стратегічні аспекти управління, які 

спрямовані на максимізацію кінцевого результату в короткостроковому та 

довгостроковому періодах. Для забезпечення ефективного управління прибутковістю, 

необхідно своєчасно впроваджувати систему завдань використання прибутку та 

встановити оптимальні обмеження за рівнем його споживання та капіталізації в процесі 

розвитку стратегічних ресурсів чи їхніх окремих компонентів, що забезпечить нову 

парадигму розвитку підприємства у сфері товарного обігу. 
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політехнічний інститут. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/4_ukr/22.pdf. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняної харчової продукції вимагає від підприємств 

упровадження інновацій, зокрема оновлення технологічного обладнання, яке було б більш 

енергоощадним і дозволяло виробляти високотехнологічну продукцію. Виконання цього 

завдання вкрай ризикове, оскільки потребує значного обсягу інвестицій і постійного 

вивчення зміни запиту споживачів. За всі роки незалежності України не більше 17% 

промислових підприємств впроваджували інновації, що вказує на те, що більшість 

підприємств немає досвіду з формування систем управління інноваційною діяльністю, а 

також не володіє особливостями оцінювання ефективності цих систем, що є причиною 

проблематичності прискорення інноваційного розвитку підприємств. 

У науковій літературі значну увагу приділено проблемам управління інноваційним 

розвитком та інноваційним потенціалом харчових підприємств. У цьому напрямку 

відомими є праці І. Алєксєєва, Л. Антонюка, Ю. Бурєнікова, В. Власенка, В. Геєця, 

В. Гончорова, М. Єрмошенка, В. Гриньова, В. Занька, С. Ілляшенка, І. Карпуня, С. Князя, 

Н. Краснокутської, Є. Крикавського, О. Кузьміна, О. Лапко, О. Мельник, П. Перерви, 

О. Пєтухової, Ж. Поплавської, Н. Прокопенка, М. Римара, К. Савенко, Г. Сілакової, 

О. Собко, В. Соловйова, В. Стадника, Л. Федулової, Н. Чухрай, Ю. Шипуліної П. Харіва, 

та інших. Особливостями інвестиційного забезпечення реалізації інноваційних проектів 

підприємств займались такі науковці, як Г. Возняк, А. Кузнєцова, Е. Забарная, О. Коюда, 

В. Колесніченко, П. Микитюк. 

Основні результати дослідження Узагальнення огляду наукової літератури . дали 

можливість виділити такі фактори впливу на систему управління інноваційною діяльністю 

підприємства: рівень забезпечення матеріальними і фінансовими ресурсами; соціально-

психологічний клімат; стиль керівництва (взаємодія керівництва та персоналу); кадровий 

потенціал системи (структура та рівень кваліфікації персоналу, організаторські здібності, 

дисциплінованість, творча активність); система оцінювання результатів праці та 

ефективність стимулювання (мотивація персоналу); рівень гнучкості та мобільності 

системи управління інноваційною діяльністю (швидке реагування на зміни); 

комунікаційні процеси та інформаційна база системи (інформаційне забезпечення, 

структура інформаційної системи, порушення інформаційних потоків, інформаційні 

шуми); рівень виконання управлінських та регулюючих рішень.  

Необхідною умовою для успішності управління інноваційною діяльністю є 

забезпечення суб‘єктів управління їх належним фінансовими і матеріальними ресурсами. 

Матеріальні ресурси – це предмети праці, які використовуються працівниками системи 

управління інноваційною діяльністю під час виконання поставлених завдань. Своєчасне 

отримання необхідних матеріальних та фінансових ресурсів допомагає уникнути 

непередбачуваних перешкод та забезпечує виконання належним чином поставлених 

управлінських рішень. 

Соціально-психологічний клімат є результатом сумісної діяльності людей, їх 

міжособистісних відносин . Він проявляється через настрій і колективну думку, 

індивідуальне самопочуття в колективі, відносини між членами колективу. Позитивно 

сформований соціально-психологічний клімат заохочує працівників системи управління 

інноваційною діяльністю ефективно виконувати свої обов‘язки. З іншої сторони, 

несприятливий соціально-психологічний клімат є причиною виникнення конфліктних 
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ситуацій, нездорової конкуренції між колегами тощо. Конфлікти та протиріччя можуть 

стати причиною неефективного виконання працівниками поставлених завдань. 

Досить важливим фактором впливу на систему управління інноваційною 

діяльністю є стиль керівництва (стиль поведінки керівника щодо своїх підлеглих), який 

змінюється залежно від ситуації, охоплює суб‘єктивно- психологічні характеристики 

керівника і є спрямованим на досягнення поставлених завдань . Від стилю керівництва 

залежить мотивація працівників, їх ставлення до праці, бажання та заохочення виконувати 

поставлені завдання. У даному випадку, важливе значення має те, які методита прийоми 

використовують менеджери. Дані методи повинні бути такими, які заохочують 

працівників як найкраще виконати свої обов‘язки. 

Наступним фактором впливу є кадровий потенціал системи управління 

інноваційною діяльністю. Кадровий потенціал репрезентує сукупність працівників, які 

мають необхідний рівень професійних знань, певні вміння, здібності, навички і 

можливості для здійснення інноваційної діяльності. Якщо систему управління 

інноваційною діяльністю складають кваліфіковані кадри, то ефективність інноваційної 

діяльності на підприємстві буде на належному рівні. 

Здатність системи управління інноваційною діяльністю швидко реагувати та 

пристосовуватись до змін мінливого навколишнього середовища є досить важливим 

чинником. Чим швидше дана система управління здатна пристосуватись до змін, тим 

меншим є ризик зазнати збитків чи втратити конкурентні позиції. 

Інформаційне забезпечення на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства 

зумовлює прийняття адекватних управлінських рішень в умовах динамічних змін та 

зовнішніх впливів . Повна, достовірна та своєчасна інформація забезпечує прийняття 

ефективного рішення та його виконання на належному рівні. 

Ще одним фактором впливу на систему управління інноваційною діяльністю є 

рівень виконання управлінських рішень. Будь-які рішення в системі управління 

інноваційною діяльністю повинні виконуватись на максимально високому рівні, що дає 

можливість уникнути непередбачуваних помилок і прорахунків. Недостатня увага до 

виконання поставлених завдань може мати непередбачувані наслідки. 

Системи оцінки результатів праці та стимулювання є досить важливим фактором.  

Серед виділених факторів впливу необхідно визначити ті, які здійснюють 

найбільший вплив на систему управління, а також необхідно визначити скерованість 

цього впливу (вплив факторів є позитивним чи негативним). Визначивши фактори, які 

позитивно впливають на систему управління інноваційною діяльністю, необхідно 

провести заходи які підвищуватимуть цей вплив, а також зменшити вплив тих факторів, 

які мають негативний характер дії. 

З метою визначення впливу факторів на систему управління інноваційною 

діяльністю нами здійснено опитування працівників системи управління інноваційною 

діяльністю ТОВ «Бердичівський пивоварний завод». 

Дане експертне опитування здійснювалось в період проходження переддипломної 

практики методом анкетування. Експерти підбирались за певними критеріями (стаж 

роботи в системі управління інноваційною діяльністю підприємства не менше трьох років, 

наявність досвіду в розробленні і прийнятті управлінських рішень). Було відібрано 14 

експертів з різних структурних підрозділів підприємства. 

Одні і ті ж фактори в різних структурних підрозділах підприємства проявляються 

по різному. Серед факторів, які здійснюють позитивний вплив на певні структурні 

підрозділи і мають найвищі коефіцієнти значимості є – соціально-психологічний клімат, 

рівень забезпечення фінансовими і матеріальними ресурсами, стиль керівництва та 

кадровий потенціал. Також виділено фактори, які на певних дільницях підприємства 

здійснюють негативний вплив. До найвагоміших з них належать такі фактори: система 

оцінки результатів праці та стимулювання, кадровий потенціал системи управління, стиль 

керівництва. Стиль керівництва менеджерів системи управління інноваційною діяльністю 
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в більшості структурних підрозділів створюють сприятливі умови для ефективного 

виконання працівниками всіх своїх обов‘язків. Водночас, в інших підрозділах 

підприємства поведінка менеджерів системи управління не відповідає їхнім професійним 

зобов‘язанням і є причиною невиконання поставлених завдань іншими працівниками. Для 

вирішення цієї проблеми необхідно в короткі терміни або змінити поведінку менеджерів, 

або на цю посаду призначити більш відповідальних і професійних людей. 

Висновки. Забезпеченість підприємства висококваліфікованими трудовими 

ресурсами, здатними вирішити поставлені завдання та досягти поточні та стратегічні цілі, 

є важливою умовою функціонування системи управління інноваційною діяльністю. 

Кадровий потенціал є фактором позитивного впливу на систему управління інноваційною 

діяльністю. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. В сучасних умовах 

розвитку економічних відносин, що характеризуються зростанням впливу глобалізаційних 

процесів на всі сфери діяльності підприємства, підвищенням ролі соціальної 

відповідальності менеджменту, перманентним оновленням підходів до управління, 

особливого значення набувають питання всебічного розвитку персоналу як втілювача 

управлінських ініціатив у практичну діяльність підприємства. Саме розробка кадрової 

стратегії й подальша систематична її реалізація дозволить підприємству підвищити 

ефективність використання свого трудового потенціалу, тим самим здобути конкурентні 

переваги, а в довгостроковій перспективі – прискорити економічний розвиток.  

Формуванню кадрової стратегії присвячені наукові праці М.М. Мартиненко, А.В. 

Шегда, Н.І. Склярук, Т.В. Білорус, В. Рутицька, О. Прімєрова. Цими науковцями зроблено 

величезний вклад у розрізі окремих аспектів вирішення даного питання. Також проблемам 

формуванню кадрової стратегії присвячено праці вітчизняних і зарубіжних вчених серед 

яких: Л. Балабанова, О. Стельмашенко, Ю. Битяк, В. Гаращук, О. Дьяченко, Г. Клайнер та 

ін. У своїх дослідах автори висвітлюють різні підходи до визначення кадрового 

управління, проводять аналіз чинників, що впливають на вибір засобів і методів розробки 

кадрового потенціалу. 

Основний матеріал. Будь-яка стратегія підприємства направлена на підтримку 

його довгострокової конкурентної позиції, а оскільки персонал є головним елементом цієї 

соціальної системи, тому саме кадрова складова загальної стратегії розвитку підприємства 

набуває особливого значення. 

На нашу думку, найближче до визначення поняття «стратегія управління 

персоналом» підійшов С. А. Попов, який стратегію розуміє як довгострокову програму 

конкретних дій щодо реалізації концепції використання та розвитку потенціалу персоналу 

організації з метою забезпечення її стратегічної переваги [3] 

Таким чином стратегією управління кадрами підприємства пропонуємо розуміти як 

довгостроковий, якісно визначений напрям використання та розвитку персоналу, 

спрямований на його вдосконалення, задоволення потреб працівників і досягнення 

поставлених цілей підприємства. 

Роль кадрової стратегії полягає в наступному: 

 оцінка  слабких та сильних сторін кадрового потенціалу з точки зору 

конкурентних переваг; 

 оцінка як можливостей, так і загроз для кадрового потенціалу зі сторони 

зовнішнього середовища; 

 визначення альтернативних рішень що до формування та ефективного 

використання в подальшому кадрового потенціалу. 

Процес розробки кадрової стратегії вимагає сучасної технології її розробки. У 

літературі існує декілька поглядів щодо технології розробки стратегії.  

Деякі автори пропонують [2] таку послідовність: місія, цілі, аналіз зовнішнього 

середовища, виявлення сильних і слабких сторін, розробка стратегічних альтернатив, 

вибір стратегії, реалізація стратегії, оцінювання стратегії. 

На нашу думку, доцільніше було б спочатку розпочати процес розробки кадрової 

стратегії з аналізу зовнішнього середовища та вивчення сильних і слабких сторін 

кадрового потенціалу підприємства. Адже ці два чинника є взаємопов‘язані.   
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Водночас із дослідженням зовнішнього середовища та діагностикою внутрішнього 

кадрового потенціалу рекомендовано використовувати бенч-маркінг – метод сучасного 

менеджменту, за допомогою якого підприємство порівнює свій кадровий потенціал з 

потенціалом інших компаній з метою здійснення конкретних змін, що дозволяють 

поліпшити діяльність підприємства та підвищити його конкурентоспроможність [1]. 

Вдала реалізація обраної кадрової стратегії потребує безпосередньо відповідних 

складових.Цими складовими є системи мотиваційного, організаційного та інформаційного 

забезпечення. 

Мотиваційна система проявляється у стані розвитку соціальної складової. 

Реалізація кадрової стратегії потребує відповідного організаційного забезпечення та 

визначення зв‘язку впливу кадрового потенціалу на систему управління підприємством в 

цілому. 

Важливим елементом функціонування кадрової стратегії є створення відповідного 

інформаційного забезпечення. На сьогодні до інформаційного забезпечення висувають 

такі вимоги:  використання сучасних операційних систем, доступність інформації, 

можливість спостерігати за змінами кадрового потенціалу. 

Для підвищення обґрунтованості визначення варіантів формування кадрової 

стратегії підприємства та виявлення чинників впливу зовнішнього середовища можливим 

використанням є кількісної оцінки взаємодії кадрового потенціалу з зовнішнім 

середовищем. 

Питання кількісної оцінки взаємодії кадрового потенціалу підприємства і 

навколишнього середовища ще недостатньо науково розроблені, що зумовлено 

складністю проведення емпіричних досліджень зв‘язку зовнішнього середовища і 

стратегії управління формуванням кадрового потенціалу й обмеженістю релевантної 

інформації.  

На нашу думку, для ефективної розробки кадрової стратегії, на вихідному етапі її 

формування необхідно побудувати матричні оцінювання можливостей і загроз 

зовнішнього середовища, сильних і слабких сторін кадрового потенціалу підприємства, а 

також оцінювання кадрових конкурентних переваг.  

На другому етапі аналізу доцільно використати графічний метод оцінювання 

стратегічних позицій, відомий у літературі як SPACE метод. Даний метод ґрунтується на 

комплексному підході та необхідний для аналізу позицій на ринку. 

Завершальним етапом формування кадрової стратегії є третій етап – етап вибору. 

Для порівняння можливих альтернативних рішень формується матриця вибору кадрової 

стратегії. Дана таблиця містить в собі аналіз інформації з попередніх етапів. 

Висновки та пропозиції. Вдале формування кадрової стратегії дозволить 

підприємству в умовах фінансово-економічної кризи зберегти наявність кадрів, підвищити 

ефективність їх використання та мотивацію.  

 

Список використаної літератури 

 

1. Балабанова Л. Управління персоналом: навчальний посібник / Людмила 

Балабанова, Олена Сардак, ; Мін-во освіти і науки України, ДонДУЕТ ім. М. Туган-

Барановського. - К. : Професіонал, 2006.  
2.  Дериховська В.І. Взаємозв‘язок розвитку персоналу та стратегії управління 

персоналом [Електронний ресурс] / В.І. Дериховська // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2013. – № 7. – 

С. 341-347. – Режим доступу: http://www.businessinform.net/pdf/2013/7_0/341_347.pdf 

3. Щекин Г.В. Основы кадровой стратегии: Учебник. (в 2 книгах): - 2-е изд., 

перераб. и доп. - К.: МЗУУП, 2011. 

 

  



Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку 

 

93 
 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ГАЛУЗЕВИМ РОЗВИТКОМ 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Людство по аналогії з 

такими живими системами як рослинне та тваринні царства (рослинні клітини в процесі 

управління проявляють ознаки «федерації», тоді як тваринні – діють за принципом 

«республіки») складається з клітин-індивідів, управління якими може бути як у формі 

республіки, федерації, монархії, так і іншій, зокрема публічного управління. Ієрархічність 

побудови процесів у просторі та цілісність біосфери як живого організму, довгостроковий 

характер управлінських рішень, що приймаються формує стійку основу для розвитку 

через пошук не затратної, а самодостатньої соціально-економічної системи. На противагу 

орієнтації не надприбутки та швидку окупність капіталу, а на локальну економіку, середні 

та малі масштаби діяльності дозволяє зберегти та примножити екосистему, культуру та 

утримувати роди на території їх проживання з мінімальними фінансовими ресурсами та 

зовнішнім стимулюванням. 

Проблеми інвестиційного розвитку агропромислового сектору в контексті 

формування стійких тенденцій до зростання економічного добробуту в галузі аналізують у 

своїх працях І. Бланк, П. Гайдуцький, М. Кісіль, М. Коденська, Г. Козаченко, 

О. Кристальний, Т. Майорова, М. Малік, А. Музиченько, В. Уланчук, В. Федоренко, 

А. Череп та інші. Водночас динамічний розвиток соціально-економічних систем вимагає 

подальших досліджень у напрямі виявлення резервів підвищення їх ефективності. 

Основний матеріал. Еволюційна схема розвитку суспільства від монетариської 

економіки до індустріальної, а потім неоіндустріальної (постіндустріальної) та, зрештою 

соціально-екологічно орієнтованої, коли на зміну цільовій функції «максимізація 

прибутку» виникли підходи нульового зростання, сталого розвитку, безвідходної 

життєдіяльності якісно змінились як під впливом потреб споживачів, так і насідків 

глобалізацій них процесів у світі [1–6].  

Співставлення соціально-економічного розвитку сільського господарства та 

промисловості дозволяє зробити висновок про значно вищий рівень формальної та 

неформальної зайнятості сільського населення порівняно із зайнятими у промисловості 

характеризується нижчим за середній в економіці рівнем заробітної плати. 

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві збільшується, а в 

промисловості падає, хоча показники заробітної плати у промисловій галузі майже в два 

рази вищі ніж в сільському господарстві (у 2015 р. середньомісячна заробітна плата у 

сільському господарстві становила 0,75 від середнього рівня в економіці, в той час як 

показник промисловості дорівнював 1,14; у 2017 р. частка сільського господарства 

становила 0,77, тоді як промисловості – 1,07), що обумовлено їх відповідним внеском до 

ВВП країни (частка сільського, лісового та рибного господарства знаходилась в межах 

11% і мала тенденцію до скорочення,тоді як частка промисловості зростала і у 2017 р. 

становила 18%). Взагалі економічне зростання пов‘язане з кількісною зміною обсягів 

виробництва і споживання ВВП. Водночас, позитивною є динаміка зростання частки 

середньої заробітної плати у сільському, лісовому та рибному господарстві порівняно з 

середніми показниками по суспільному сектору в цілому, тоді як частка промисловості 

мала тенденцію до скорочення (табл.). Оскільки реальні обсяги перевищують попередні 

роки, то зростання показників можна характеризувати як позитивне. 
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Таблиця 

Порівняльна характеристика базових показників розвитку галузей 

сільського господарства та промисловості* 

№ Показник 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 

господарство 

Промисловість 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

1 

Валовий внутрішній продукт в 

фактичних цінах поточного року, 

млрд. грн 

239,8 279,7 305,2 331,8 423,1 550,8 

2 

Частка галузі у валовому 

внутрішньому продукті в цілому по 

економіці, % 

12,0 11,7 10,2 16,7 17,7 18,5 

3 
Кількість суб‘єктів господарювання, 

тис. одиниць 
79,3 74,6 73,3 135,1 127,1 125,9 

4 в тому числі підприємства 46,7 45,0 44,6 42,6 38,5 35,8 

5 фізичні особи підприємці 32,6 29,6 28,7 92,6 88,5 90,1 

6 
Частка галузі у до показника в цілому 

по економіці, % 
15,6 16,6 16,7 18,1 18,3 18,5 

7 в тому числі підприємства 13,6 14,7 15,1 12,4 12,6 12,8 

8 фізичні особи підприємці 2,0 1,9 1,6 5,7 5,7 5,7 

9 Зайняте населення, тис. осіб 2870,6 2866,5 2860,7 2573,9 2494,8 2440,6 

10 
Неформально зайняте населення, тис. 

осіб 
39,9 40,8 42,1 6,3 6,1 5,6 

11 
Працевлаштування зареєстрованих 

безробітних, тис. осіб 
119,7 110,1 103,6 98,8 91,7 92,7 

12 
у % до відповідного періоду 

попереднього року. 
90,5 91,9 92,7 86,0 92,8 101,1 

13 Середня заробітна плата, грн 3309 4195 6057 4789 5902 7631 

14 % до середньої по економіці 78,9 80,9 85,3 114,2 113,9 107,4 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: сформовано за даними Державного комітету статистики України [7]. 

 

Головна мета діяльності кожного підприємства це здобуття економічних вигод. 

Якщо взяти до уваги показник суми прибутку, то він вказує на абсолютний результат 

діяльності підприємства, без врахування використаних ресурсів, тому необхідно додавати 

показник рентабельності, що показує рівень віддачі витрат або ступінь використання 

ресурсів. Тож рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства, дає 

уявлення про його здатність отримувати економічні вигоди від своєї діяльності. Якщо 

порівняти показник рентабельності промислових та сільськогосподарських підприємств, 

то рентабельність других набагато вища ніж перших. Додана вартість та вартість 

кінцевого продукту належать до взаємопов‘язаних економічних категорій, тому варто 

проаналізувати динаміку цін як у промисловій, так і сільськогосподарській галузі. 

Показник доданої вартості є більш цінним, ніж показники валової та товарної продукції, 

адже останні включають в себе вартість, створену за межами підприємства, залишаючи 

поза увагою динаміку продуктивності праці, матеріаломісткості, дохідності та не 

усувають негативного впливу матеріаломісткості у складі виробленої продукції при 

асортиментному зрушенні, не характеризують продуктивність власних трудових ресурсів. 

Варто враховувати  ступінь впливу держави на механізми ціноутворення. Адже ціни на 

зернові в Україні регулюються з допомогою інтервенційних операцій, тобто придбання 

або продажу державними агентами продукції для забезпечення її цінової стабільності. За 

межами організованого аграрного ринку держава не здійснює цінове регулювання, а ціни 

на борошно та хліб регулюються з допомогою встановлення граничних рівнів 

рентабельності та торговельної надбавки, що встановлюються місцевими органами 
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державної влади. Тож рівні рентабельності можуть коливатися в межах від 2% до 15%, що 

створює нерівні умови роботи підприємств. Взявши до уваги показники 2015 та 2016 рр, 

можна зробити висновок, що додана вартість на промислову продукцію значно перевищує 

показники сільськогосподарської, крім того, додана вартість на промислову продукцію 

зростає набагато швидше, ніж сільськогосподарські показники.  

Не можна залишити поза увагою частку зайнятих працівників у галузі сільського 

господарства та промисловості. Трудовими ресурсами є населення працездатного віку, що 

працює, або не працює, а також підлітки та пенсіонери, що працюють. За даними 2015-

2017 рр. можна зробити висновок, що частка зайнятих працівників у сільському 

господарстві зростає щороку на 0,1%, у 2015р. – 17,5%, 2016 р. – 17,6%, 2017 р. – 17,7%, в 

той же час відсоток робітників у промисловості поступово регресує: 2015 р. – 15,8%; 2016 

р. – 15,3%, 2017 р. – 15,1%. Важливим є індекс цін реалізованої промислової та 

сільськогосподарської продукції, хоча зміну всіх категорій цін не можливо 

охарактеризувати простим співставленням, тому варто взяти до уваги загальні зміни 

обсягу продукції. Тому щоб привести продукцію до порівняльного вигляду та розв‘язати 

проблему підсумування варто звести до єдиного змісту всі види продукції з допомогою 

ціни. І якщо, показники цін на сільськогосподарську продукцію мали тенденцію до спаду 

та підйому: 2015 р. – 154,5; 2016 р. – 109; 2017 р. – 111,5. То індекс цін реалізованої 

промислової продукції постійно зростає: 2015 р. – 86,6; 2016 р. – 113,9; 2017 р. – 126,4. 

Враховуючи, що будь-яка еволюція не довільна за своїм перебігом, а контрольована та 

цілеспрямована вищестоящим рівнем на основі програм і реалізується відповідно до 

стадій та умов та неспроможність наявної системи управління та господарювання 

запобігти глобальним викликам щодо екологічної безпеки, креативні рішення викликають 

розуміння їх виваженого підходу в разі коли вони багатофункціональні та 

природодоцільні [1–3]. Такими результативними рішеннями стали пермакультура, 

саманне будівництво, пермакультурний дизайн, ноосферні підходи в освіті та вихованні 

тощо [4–5], наприклад, як практика зеленого туризму. 

Висновки та пропозиції. Багатовекторний характер розвитку сільських територій з 

позиції формування сільського соціуму, збереження національної історико-культурної та 

природно-ресурсної спадщини, активізації внутрішнього потенціалу вимагає пошуку 

інноваційних підходів до посилення мотиваційної складової та економічної стійкості 

суб‘єктів-учасників суспільних процесів. Активізація сімейного господарювання, 

сприяння розвитку екологічних проблем та відродження національних традицій через 

практику зеленого туризму сприяє волонтерському рухові, патріотичним настроям, 

забезпечує альтернативну зайнятість, в тому числі за рахунок розвитку ремесел та 

промислів, тренінгів та освітніх практик, дентрологічній та культурологічній діяльності. 

Свідоме відповідальне ставлення до національної спадщини має високе світоглядне на 

виховне значення. Тим більш цінним є доручення шкільної та студентської молоді до 

вказаних процесів. Базовим інструментом успішної реалізації розвитку територій є 

гештальтний підхід, що формує умови та мотивацію до забезпечення нових навичок, 

нових переконань, нових цінностей. 
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ПІДПРИЄМСТВ 

 

Приліпко Т. В. , магістрант 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Керівник: Присяжнюк О. Ф., к. е. н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. В умовах соціально-

орієнтованої ринкової системи господарювання проблема мотивації набуває важливого 

значення. Відсутність належних стимулів до праці, неможливість досягнути поставлених 

цілей законними методами, нереалізовані мрії про підвищення рівня життя зумовлюють 

виникнення незадоволення людини своєю роботою та своїм становищем у суспільстві. 

Нехтування мотиваційним фактором у сфері праці призводить до зниження показників 

продуктивності праці, якості продукції, трудової дисципліни на кожному конкретному 

підприємстві і до кризи в господарській системі в цілому. Розробка і запровадження 

ефективних мотиваційних моделей сприяє підвищенню конкурентоспроможності, 

продуктивності і, в кінцевому результаті, прибутковості підприємства. Також, це дозволяє 

вийти підприємству на економічно новий рівень розвитку і відкриває можливості 

реалізувати свої можливості на світовому рівні. 

Проблеми мотивації трудової діяльності персоналу та створення мотиваційного 

механізму займають чільне місце в менеджменті і досліджувалися багатьма вченими. Свої 

роботи проблемам мотивації трудової діяльності присвятили такі вчені: А. Сміт, Ф. 

Тейлор, Е. Мейо, Д. Мак-Грегор, М. Туган-Барановський, А. Маслоу, К. Альдерфер, Ф. 

Герцберг, В. Врум, Л. Портер та інші. Аналіз публікацій вітчизняних вчених за останні 

роки свідчить про зростаюче розуміння того, що підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки є неможливим без формування конкурентоспроможності робочої 

сили, без створення мотивації, адекватної певному етапі ринкових перетворень і 

завданням зміцнення конкурентних позицій держави в світі. Проблеми мотивації і 

розвитку людського капіталу в ринкових умовах стали об‘єктом уваги А. Колота, Д. 

Богині, О. Крушельницької, С. Корецької, М. Вольського, Г. Цехановецького,  М. 

Семеникіної та інших українських вчених.. 

Основний матеріал. Мотивація – це готовність людей докласти максимальних 

зусиль з метою досягнення організаційних цілей, що зумовлена здатністю цих зусиль 

задовольняти певну індивідуальну потребу. Із таким тлумаченням пов'язано 

запровадження трьох ключових понять: зусилля, організаційні цілі та індивідуальна 

потреба [2, c. 124].  

Мотивація праці як механізм представляє собою систему, яка узгоджує 

багатономенклатурні потреби, інтереси, ціннісні орієнтаційні настанови, мотиви і 

мотиваційну структуру поведінки (рис.1). Спрощена модель мотивації поведінки через 

споживання складається в такий ланцюжок: спонукання (мотиви) → поведінка (дія) → 

результат задоволення потреб (повне задоволення, часткове задоволення чи відсутність 

задоволення). Вважаємо, що дана модель є класичною та може бути застосована в 

управлінні сільськогосподарськими підприємствами. 

Найвпливовішим елементом у визначеному механізмі мотивації є мотиви, які 

представляють собою спонукальну силу, яка передує дії. До функцій мотивів відносяться: 

- орієнтуюча (спрямовує працівника під час вибору варіанта поведінки); 

- змістоутворююча (визначає суб'єктивну значимість поведінки працівника); 

- опосередкована (визначає спонукальні чинники); 

- мобілізуюча (мобілізує працівника при необхідності здійснення значущої для 

нього діяльності) [4, c. 303]. 
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Рис. 1. Формування механізму мотивації пpaці 

Джерело: адаптовано автором на основі джерела [1, c. 82]. 
 

Мотивування людей здійснюється шляхом використання різних прийомів і способів 

впливу. Найпростіша модель процесу мотивації має всього три елементи: потреби, 

цілеспрямовану поведінку і задоволення потреб. Безумовно, що такий розгляд мотивації 

носить досить умовний характер, так як в реальному житті немає чіткого розмежування 

стадій. Для того, щоб з'ясувати яким чином розгортається процес мотивації, з яких 

складових частин він складається і в чому полягає його логіка, може бути корисною більш 

розширена модель, що складається з шести етапів (рис. 2). Знання логіки процесу 

мотивації разом з тим не дає суттєвих переваг в управлінні цим процесом. 

ПОТРЕБИ ІНТЕРЕСИ ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ 

- виробничі (просте чи 

розширене відтворення); 

- суспільні ( визначені 

соціально–

демографічними, 

географічними 

факторами тощо ); 

-  особисті ( матеріальні, 

духовні) 

- на суспільну 

значимість виконаної 

праці; 

- на змістовну працю 

(цікаву, різноманітну, 

творчу); 

- на високу заробітну 

плату та власний 

добробут; 

- на кращі умови праці 

 

-пасивні (спостереження 

та сприйняття); 

- активні (дійові); 

- безпосередні (інтерес 

до процесу діяльності); 

- опосередковані (інтерес 

до результатів 

діяльності) 

МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 

МОТИВАЦІЙНА 

СТРУКТУРА 
МОТИВИ 

Сформована під впливом 

внутрішніх (змістовність 

праці, оцінка досягнень 

працівника, прагнення до 

кар‘єрного росту, почуття 

відповідальності) і 

зовнішніх (методи 

управління, стиль та 

компетентність керівництва, 

психологічних клімат, 

винагорода за працю тощо) 

факторів впливу  

- за змістом потреб (матеріальні, ідейні); 

- за смисловою орієнтацією (комунікативні, 

перетворювальні, утилітарно-прагматичні, конкурентні, 

цілепокладаючі,  кооперативні); 

- за джерелом виникнення (соціальні, колективні, дійові, 

заохочувальні); 

- за видами діяльності (суспільно-політичні, професійні, 

навчально-пізнавальні); 

- за часом прояву (постійні, тривалі, короткострокові); 

- за силою прояву (сильні, помірні, слабкі); 

-за проявом в поведінці (реальні ,актуальні, потенційні); 

- за ступенем стійкості (стійкі, тимчасові) 
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Слід пам'ятати, що процес мотивації ускладнюється тим, що його застосування до 

кожної конкретної людини є унікальним і не на сто відсотків передбачуваним, завдяки 

різним мотиваційним структурам і різним ступеням впливу однакових мотивів на різних 

людей. Таким чином процес мотивації є дуже складний і неоднозначний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Мотиваційний процес 

Джерело: адаптовано автором на основі джерела [3, c. 16-17]. 

 

У сучасному менеджменті робляться активні спроби перегляду класичних теорій 

мотивацій з метою їх пристосування до великої сучасної структури потреб. Використання 

різних форм і методів стимулювання дозволить сформувати керівництву дієву мотивацію 

кадрів до ефективної діяльності, що, у свою чергу, сприятиме не тільки функціонуванню, 

але і розвитку підприємства. 

Дослідження показують, що найбільшу вагу серед форм мотивації працівників 

сучасних сільськогосподарських підприємств має оклад і індивідуальна надбавка, а потім 

вже слідують різні види премій, на тлі інших виділяються медичне страхування, 

можливість отримання кредитів і матеріальна допомога. Значущими так само є наступні 

мотиваційні форми: комфортний моральний клімат в колективі, кар'єра, хороші умови 

праці, оплата путівок, соціальні відпустки. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, в сучасних умовах основними тенденціями 

розвитку систем мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств є: орієнтація на 

стратегічні підходи, увага до внутрішніх мотивів трудової діяльності, активний розвиток 

економічних і соціально-психологічних методів стимулювання, оптимальне застосування 

адміністративних методів тощо. 

Пропонуємо поряд з традиційними переважаючими формами мотивацій 

активізувати такі форми мотивації, як складність завдань та формування гордості за 

належність до колективу підприємства. Але слід відзначити, що передумовою їх 

застосування є фінансова стабільність та позитивний імідж підприємства. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Розвиток ринків 

визначається підвищенням вимог щодо якості продукції, що випускається. Це пов‘язано з 

тим, що в сучасному світі виживання будь-якого підприємства, забезпечення стійкого 

становища на ринку товарів і послуг визначаються рівнем конкурентоспроможності 

продукції. Конкурентоспроможність, у свою чергу, детермінована рівнем ціни і рівнем 

якості продукції. Вступ України до СОТ створює значні можливості для українських 

товаровиробників, які дадуть Україні змогу кращого доступу до Світових ринків, 

розширять споживчий асортимент і це полегшить доступ до іноземних технологій. 

Водночас рівень конкуренції на внутрішньому ринку суттєво зросте, а оскільки до 

України прийдуть нові міжнародні гравці, то необхідно бути до цього підготовленими. 

Тож пріоритетним має бути забезпечення конкурентоспроможності українського 

аграрного сектору як на теренах нашої держави, так і на світовій арені. 

Огляд літературних джерел показав, що дослідженням проблем 

конкурентоспроможності займалися такі провідні вчені й теоретики, як В. Г. Андрійчук, 

С. К. Громовалова, І. А. Бланк, П. Т. Саблук, Ф. Ф. Бутинець, Я. Д. Крупка, Н. Г. Богатко, 

Л. І. Лук‘яненко, І. Є. Прибера, та інші. Класичні погляди на проблему 

конкурентоспроможності сформулювали Ф. Кене, Т. Ман, К. Маркс, Д. Міль, Д. Рікардо, 

Н. Сеніор, С. Сісмонді, А. Сміт, Ж. Тюрго. Проблеми забезпечення 

конкурентоспроможності продукції сільського господарства знайшли відображення в 

роботах В. Г.  Андрійчука, В. П. Долинського, С. М. Кваші, М. Й. Маліка, 

Л. Д. Павловської, Т. П. Саблука, О. О. Школьного, О. М. Шпичака та ін. Організаційно-

економічні питання функціонування й підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності продукції рослинництва розглядаються в наукових працях 

А. А. Бондарчука, І. В. Кузнєцової, А. О. Соколової та інших. 

Основний матеріал. Конкурентоспроможність – здатність досягати найкращих 

результатів у будь-якій справі, властивість об‘єкта краще за інших представлених на 

ринку об‘єктів задовольняти конкретні потреби. Також, конкурентоспроможність можна 

трактувати як відповідність вимогам ринку, адекватність потребам споживачів, здатність 

конкурувати на всіх рівнях економічного буття (товар, підприємство, галузь, національна 

економіка тощо) [1, с. 94]. Конкурентоспроможність товару відображає його здатність 

більш повно відповідати запитам покупців порівняно з аналогічними товарами 

представленими на ринку. Вона визначається конкурентними перевагами: з одного боку, 

якістю товару, його технічним рівнем, споживчими властивостями, з іншого боку – 

цінами, установлюваними продавцями товарів [2, с. 212]. 

Конкурентоспроможна продукція повинна мати такі характеристики: 

 продукція повинна відрізнятись від аналогів представлених на ринку за 

ступенем задоволення потреб споживача, за ступенем інформованості та зручності; 

 вона повинна витримувати натиск конкурентів на конкретному ринку; 

 повинна мати попит і бути реалізованою; 

 конкурентоспроможна продукція повинна задовольняти потреби споживачів 

на вищому, або однаковому рівні з продукцією конкурентів; 

повинна мати такий рівень цін, який би оптимально співвідносився із собівартістю, 

середніми конкурентними ринковими цінами і приносив виробнику прибуток. 
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 Конкурентоспроможність продукції (послуги) залежить від ряду чинників, що 

впливають на пріоритетність вибору і визначають обсяг їх реалізації на певному ринку: 

техніко-економічних чинників, які залежать від продуктивності і інтенсивності праці, 

витрат виробництва, наукоємності продукції  якість, продажна ціна і витрати на 

експлуатацію (використання) або споживання продукції (послуги; комерційних 

чинників, які визначають умови реалізації товарів на конкретному ринку  кон'юнктура 

ринку (гострота конкуренції, співвідношення між попитом і пропозицією даного товару, 

національні та регіональні особливості ринку, що впливають на формування 

платоспроможного попиту на дану продукцію або послугу.); сервіс, що надається 

(наявність дилерсько-дистриб‘юторських пунктів виробника і станцій обслуговування в 

регіоні покупця, якість технічного обслуговування, ремонту і інших послуг, що 

надаються); реклама (наявність і дієвість реклами і інших засобів дії на споживача з 

метою формування попиту); імідж фірми (популярність торгової марки, репутація 

фірми, компанії, країни); нормативно-правових чинників, які відображають вимоги 

технічної, екологічної і морально-етичної безпеки використання товару на даному ринку, 

патентно-правові вимоги (патентна чистота і патентний захист); у разі невідповідності 

товару діючим нормам і вимогам стандартів і законодавства він не може бути проданий 

на даному ринку.  

Продукт у процесі відтворення проходить чотири стадії: виробничу, розподілу, 

обміну і споживання. Оскільки розподіл і обмін як фази відбуваються у процесі продажу. У 

таблиці 1 наведено чинники конкурентоспроможності за трьома сферами проходження 

продукту. 

Таблиця 1 

Чинники конкурентоспроможності товару за стадіями відтворення 

новоствореного продукту 

Стадія 

відтворення 

продукту 

Назва чинника 

Виробнича 

стадія 

 Технічні: якість, міцність, надійність, безпечність 
 Економічні: матеріаломісткість, енергоспоживання, габарити, об'єм, 
вага, концентрація 

 Естетичні: художня виразність та колорит, раціональна організація 
форми, цілісність композиції 

 Екологічні: вплив на природне та предметне середовища 
 Експлуатаційні: простота користування (приготування), комфортність, 
ремонтопридатність, зручність в експлуатації. 

Стадія продажу 

 Споруда крамниці: інтер'єр, ергономічні умови 

 Процес продажу: кваліфікація персоналу, швидкість обслуговування, 
знання іноземних мов 

 Сервіс у процесі продажу: консультація персоналу, доставка, 

підгонка, монтаж, установка на місці. 

 Гуртовий продаж: франчайзинг, мерчандайзинг, фірмова мережа, 
дистриб‘ютори 

 Умови контракту: ціна, знижка, система оплати 

 Законодавство з регулювання обміну: мито, податки, дотації, 
правовий захист товару. 

Споживання, 

користування 

 Сервіс у процесі користування, споживання: мережа пунктів ремонту 
та гарантійного обслуговування 

 Післяпродажний період: використання за повторним призначенням, 
продовження експлуатації через оновлення. 

Джерело: адаптовано автором на основі джерела [4, с. 343]. 
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За великої кількості чинників конкурентоспроможності товару на ринку, 

пріоритетну роль відіграють наступні [3, с 132]: корисність для потенційного покупця 

(споживча вартість або здатність задовольнити вимоги, що пред'являються до даного типа 

і виду товару з боку споживача);ціна товару (при рівній корисності покупець віддасть 

перевагу дешевшому товару, але може придбати і дорожчий товар, якщо він виявиться 

для нього кориснішим; виняток престижні або статусні товари, придбання яких 

необхідне для підтримки певного соціального статусу покупця); інноваційність продукції 

(введення важливої для покупця новизни у товар, що робить його оригінальним 

(ексклюзивним). 

Висновки та пропозиції. Таким чином, зовнішнім проявом 

конкурентоспроможності підприємства на ринку в певний момент часу є 

конкурентоспроможність товару (продукції). Забезпечення конкурентоспроможності 

продукції та підвищення її рівня є багатофакторним явищем. Найголовнішими з чинників 

конкурентоспроможності продукції є якість, собівартість та ціна реалізації одиниці 

продукції. Вони впливають на рівень конкурентоспроможності продукції, а тому повинні 

мати оптимальне економічно обґрунтоване співвідношення.  

На ринку сільськогосподарської продукції з усіх видів конкуренції переважає 

неціновий її вид, де суперництво ведеться за допомогою вищої якості порівняно з 

товарами конкурентів. Якість являє собою базис конкурентоспроможності товару, і тільки 

в разі певних надзвичайних ситуацій на ринку за низької купівельної спроможності 

неякісні товари можуть бути конкурентоспроможними. Але конкурентоспроможність 

включає лише ті фактори якості, які являють інтерес для основної групи споживачів 

даного товару і сприяють задоволенню конкретної потреби. Тобто якісніший товар може 

бути менш конкурентоспроможним, якщо його ціна підвищилася за рахунок надання йому 

тих параметрів, які не беруться до уваги під час прийняття рішення про придбання 

основною групою споживачів. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Підвищена потреба 

сільського господарства в високоякісній продукції посилює необхідність зростання 

ефективності виробництва. У сучасних умовах ефективність виробництва є запорукою 

формування конкурентоспроможного виробництва продукції. Зростання ефективності 

виробництва у сільському господарстві спричиняє мультиплікативний ефект в економіці 

всієї держави. Тобто, проблема ефективного забезпечення економічного розвитку 

підприємств має загальнодержавне значення. Вирішення цієї проблеми життєво важливе 

для всіх суспільно-економічних систем, вирізняється різноманітністю моделей, 

складністю та особливостями механізмів і залежить від конкретних обставин, а тому 

аспекти ефективності зростання виробництва економічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств потребують ґрунтовного вивчення. Ефективність 

виробничої системи підприємства є основою його розвитку, окремих галузей та економіки 

країни в цілому. Від уміння організовувати ефективне виробництво залежить розквіт 

сільськогосподарського підприємства, можливості вирішення соціальних й екологічних 

проблем, сучасний рівень і потенційний динамізм фізичного, фінансового та людського 

капіталів. 

Огляд літературних джерел показав, що дослідженням проблем ефективності 

виробництва сільськогосподарських підприємств займалися такі провідні вчені й 

теоретики, як В. Г. Андрійчук, С. К. Громовалова, І. А. Бланк, П. Т. Саблук, 

Ф. Ф. Бутинець, Я. Д. Крупка, Н. Г. Богатко, Л. І. Лук‘яненко, І. Є. Прибера, та інші. 

Класичні погляди на проблему ефективності сформулювали Ф. Кене, Т. Ман, К. Маркс, 

Д. Міль, Д. Рікардо, Н. Сеніор, С. Сісмонді, А. Сміт, Ж. Тюрго. В даних дослідженнях в 

значній мірі висвітлюються питання ефективності виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах різних форм власності. Наявність дискусійних питань в даних 

дослідженнях свідчить про значний інтерес до обраної проблематики та необхідність 

більш детального дослідження назрілих проблем. 

Основний матеріал. Усі показники ефективності є розрахунковими. Для їхнього 

обчислення потрібно мати необхідну сукупність первинних показників, які відображають 

реальні виробничі процеси та стан системи господарювання за всіма її напрямками. 

Основним джерелом інформації комплексного економічного аналізу є дані оперативного 

обліку всіх видів ресурсів і витрат, основних результатів та балансу підприємства за 

станом на відповідну дату [2]. 

Визначення економічної ефективності діяльності має опиратися на власну 

методичну основу. Проте в Україні не існує офіційної та загально визначеної методики 

комплексної оцінки результатів діяльності. Натомість можна орієнтуватися на такі 

визначальні положення цієї методики. Аналітична оцінка економічної й соціальної 

ефективності виробництва має базуватися на результатах комплексного аналізу діяльності 

господарства за певний час. Такий комплексний аналіз, що охоплює моніторинг, 

фіксування фактичних (очікуваних) значень у динаміці й аналітичну оцінку певної 

сукупності показників діяльності, варто проводити за наперед визначеною схемою, в 

кілька етапів,оскільки наведена методика є загальноприйнятою в системі аналізу 

ефективності господарської діяльності підприємства (рис. 1). 

Формування системи показників для оцінки ефективності має здійснюватися 

передусім залежно від направленості останньої. Як відомо, головна мета господарства 
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полягає у тому, щоб максимально задовольняти потреби вітчизняного ринку та 

отримувати достатні абсолютні й відносні величини прибутку. 

 

Рис. 1. Основні етапи проведення комплексного економічного аналізу 

ефективності діяльності підприємства 

Джерело: адаптовано автором на основі джерела [4, с. 255-258]. 

 

Рівень економічної ефективності діяльності підприємства залежить від багатьох 

чинників і умов. Ці чинники в реальності діють не ізольовано, в чистому вигляді, а 

здебільшого перетинаються і взаємозумовлюють один одного. Частина з них залежить від 

діяльності підприємства загалом, інші пов‘язані з технологією й організацією 

виробництва, а ще деякі зумовлені рівнем використання виробничих ресурсів і 

Складання плану економічного аналізу 

 Визначення теми аналізу і напрямів використання його результатів; 

 Розробка програми і календарного плану, розподіл роботи між 
виконавцями; 

 Визначення джерел інформації; 

 Розробка макетів аналітичних таблиць, методичних вказівок щодо їх 
заповнення, методів графічного оформлення матеріалів. 

Підготовка матеріалів для аналізу 

 Збирання інформації та визначення додаткових джерел її отримання; 

 Перевірка вірогідності інформації; 

 Аналітична обробка інформації. 

Попередня оцінка результатів аналізу 

 Загальна характеристика підприємства; 

 Характеристика зміни показників порівняно з попереднім періодом або з 
іншими подібними підприємствами. 

Аналіз причин динамічних змін 

показників результативності 

 Визначення й групування чинників, що впливають на діяльність 
підприємства; 

 Виявлення зв’язків і залежності між окремими чинниками; 

 Вимірювання впливу чинників; 

 Оцінка збитків, зумовлених дією негативних чинників; 

 Виявлення невикористаних можливостей для позитивних змін показників 
діяльності. 

Остаточна оцінка результатів аналізу 

діяльності 
 Висновки з результатів аналізу; 

 Пропозиції для підвищення ефективності діяльності. 
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впровадженням науково-технічного прогресу. Всі чинники зростання ефективності можна 

класифікувати за трьома ознаками: 

 видами витрат виробництва та ресурсів (джерелами підвищення); 

 напрямами розвитку й удосконалення виробництва; 

 місцем реалізації чинників у системі управління діяльністю [3, с. 109]. 

Класифікація чинників за ресурсами та затратами уможливлює чітке уявлення про 

джерела підвищення ефективності. Тут є відповідь на запитання, за рахунок яких ресурсів 

або затрат можна досягти економії суспільної праці. Відповідно до тієї класифікації, 

основними чинниками зростання економічної ефективності першої ознаки є: зростання 

продуктивності праці й зниження собівартості продукції; зниження фондомісткості та 

матеріаломісткості виробництва; раціональне використання природних ресурсів. 

До основних напрямів розвитку й удосконалення діяльності підприємств (друга 

ознака) відносять: запровадження прогресивних технологій виробництва; раціональну 

спеціалізацію і концентрацію виробництва; вдосконалення організації й оплати праці; 

запровадження досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду; 

вдосконалення структури виробництва і системи управління; підвищення якості й 

конкурентоспроможності продукції; всебічний розвиток і вдосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства [1, с. 203-204]. 

Висновки та пропозиції. Ефективність є категорією історичною, в якій 

відображається дія системи об'єктивних економічних законів, характерні особливості 

суспільно-економічних формацій, розвиток продуктивних сил та характер виробничих 

відносин певного способу виробництва. Ефективність характеризує ступінь використання 

об'єктивних економічних законів для досягнення мети як суспільства в цілому 

(макрорівень), так і окремого підприємства чи індивіда (мікрорівень). Вона відображає 

певні сторони відносин в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання, 

забезпечує досягнення поставленої мети найраціональнішим шляхом. Вітчизняні 

сільськогосподарські підприємства найчастіше є виробниками сировини, а не продукції 

для кінцевого споживання. Тому механізм формування ефективності в них буде залежати 

від перерозподілу доходів на всіх етапах створення додаткової вартості. Порушення 

процесів обміну та перерозподілу доходів між виробниками сільськогосподарської 

сировини і виробниками кінцевих продуктів спричинило до того, що ефективність в 

перших часто є нерентабельною, а в останніх рентабельною. Поглибило дану проблему й 

те, що протягом останніх років в умовах вільного обігу капіталу, зовнішні і внутрішні 

інвестиції спрямовувались у переробні галузі, а в сільськогосподарських підприємствах 

основним джерелом інвестицій залишались власні кошти. 

Також варто зазначити, що нині господарська діяльність вітчизняних 

товаровиробників аграрної сфери здійснюється в умовах надмірної експлуатації факторів 

виробництва. У сільськогосподарських підприємствах, особливо в тих, де вкладаються 

зовнішні інвестиції, інтерес інвестора полягає в отриманні надприбутків, що досягається 

посиленою експлуатацією, перш за все, земельних угідь.  
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Ризиковий характер 

підприємницької діяльності та підвищення рівня конкурентної боротьби визначають 

необхідність формування економічної безпеки суб‘єктів господарювання. Зазначена 

проблема є особливо актуальною для сільськогосподарських підприємств, з огляду на 

підвищену ризикованість їх діяльності, що пов‘язано із природно-кліматичним фактором 

та використанням землі як основного засобу виробництва. Водночас, підприємство 

функціонує як відкрита система у зовнішньому середовищі, що характеризується 

нестабільністю та складною динамікою його чинників. Вищезазначене викликає 

необхідність формування політики ефективності сільськогосподарських підприємств, що 

підвищує їх спроможність ефективно нейтралізувати або попереджувати виникнення 

різного роду загроз стійкості підприємств до впливу негативних чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Дотримання системи ефективного функціонування дасть змогу 

захистити сільськогосподарські підприємства від дії деструктивних впливів, створити 

сприятливі умови для їх ефективного функціонування та розвитку. 

Серед останніх досліджень проблем економічної ефективності варто відзначити 

роботи таких вчених: О. Ареф'єва, Т. Васильців, С. Ільяшенко, Г. Козаченко, Н. Лоханова, 

Є. Олейникова, В. Пономарьов та ін. Проте питання формування та реалізації політики 

ефективної діяльності підприємств з урахуванням галузевих особливостей потребують 

більш детального вивчення, що обумовило доцільність проведення дослідження. 

Основний матеріал. Відповідно до обмеженості ресурсів і важливості їх економії, 

основними чинниками, які визначають ефективність виробництва, є трудомісткість, 

матеріаломісткість і фондомісткість продукції. З цього випливає, що підприємство в 

господарській діяльності повинно приділяти значну увагу вдосконаленню технології, 

спеціалізації та концентрації виробництва, організації й оплаті праці, впровадженню 

досягнень науково-технічного прогресу і набутому досвіду. Необхідною умовою 

зростання ефективності виробництва є наявність досконалої, якісної, високопродуктивної 

техніки, що відповідає прогресивній технології, забезпеченість підприємства якісною 

сировиною та матеріалами. Лише за цієї умови можна ефективно використати головний 

засіб виробництва аграрних підприємств – землю. Неухильне підвищення економічної 

родючості землі завжди актуальне, оскільки від її рівня залежить урожайність 

сільськогосподарських культур, кількість і якість виробленої продукції й обсяг пов‘язаних 

з цим матеріально-грошових затрат. Проте якими б досконалими не були виробничі 

ресурси, їх віддача та ефективність виробництва будуть зростати лише тоді, коли ці 

ресурси використовуватимуться повністю й інтенсивно [4]. 

Тому не менш важливе значення має забезпечення підприємств кадрами високої 

кваліфікації. За всіх інших рівних умов досвідчений, добре підготовлений працівник, який 

творчо ставиться до виконання обов‘язків, може виробляти більше продукції вищої якості. 

Продуктивність праці зростатиме і тоді, коли на підприємстві будуть створені такі 

виробничі відносини, де б панували добрий психологічний клімат, взаєморозуміння 

керівників і працівників, інші мотивації до праці. 

Важливий стимул результативної праці – приватизація засобів виробництва. 

Надання колективу підприємства права володіти засобами виробництва та результатами 

своєї виробничої діяльності є одним із найдоступніших стимулів підвищення 

ефективності діяльності, що не потребує інвестицій [1]. 
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Якщо брати до уваги те, що найважливішими показниками роботи аграрного 

підприємства як результату процесу матеріального виробництва є обсяг виробленої 

продукції та сума матеріально-грошових витрат, пов‘язаних з цим, то всі шляхи 

підвищення економічної ефективності його діяльності умовно можна згрупувати за двома 

напрямами: 

 шляхи, що забезпечують збільшення обсягів виробництва валової продукції; 

 шляхи, що забезпечують зниження матеріально-грошових витрат на 

виробництво продукції. 

Одним з основних шляхів підвищення ефективності виробництва є поліпшення 

використання землі на основі збільшення її родючості й зростання врожайності 

сільськогосподарських культур (рис. 1).  

 

 

Рис 1. Шляхи підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 

Джерело: адаптовано автором на основі джерела [3, с. 88-90]. 

 

Кінцевий результат ефективності підприємства значною мірою залежить від 

зниження матеріально-грошових затрат виробництва. Зниження трудових затрат і 

матеріаломісткості на основі запровадження комплексної механізації, ресурсо- та 

енергоощадних технологій є основним якісним чинником досягнення цього. Однак варто 

мати на увазі, що ефективне використання техніки й інших засобів виробництва 

виявляється тоді, коли існує комплексне та раціональне співвідношення між силовими і 

робочими машинами, раціональна забезпеченість оборотними фондами. 

Чільне місце в заходах з підвищення ефективності виробництва посідає 

поліпшення якості продукції та її збереження. За рахунок підвищення якості продукції, 

 Підвищення врожайності сільськогосподарських культур; 

 Підвищення продуктивності тварин; 

 Поліпшення асортименту та підвищення якості продукції; 

 Зменшення втрат на всіх етапах виробництва. 

Збільшення рівня виробництва продукції 

Раціональна концентрація і спеціалізація виробництва 

Вдосконалення економічних взаємовідносин між 

галузями в системі АПК, розвиток виробничої 

інфраструктури 
Розвиток кооперації і агропромислової інтеграції 

Скорочення матеріально-грошових затрат 

 Зниження трудомісткості, матеріаломісткості та фондомісткості продукції; 

 Індустріалізація виробництва і запровадження ресурсо- та енергоощадних технологій; 

 Вдосконалення організації та матеріального стимулювання праці; 

 Скорочення витрат на організацію і управління виробництвом; 

 Вдосконалення системи управління витратами, зміцнення режиму економії. 
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зниження втрат при збиранні, транспортуванні й зберіганні можна підвищити рівень її 

реалізації та збільшити обсяг грошових надходжень на 25-30 % [2]. 

Ефективність є категорією історичною, в якій відображається дія системи 

об'єктивних економічних законів, характерні особливості суспільно-економічних 

формацій, розвиток продуктивних сил та характер виробничих відносин певного способу 

виробництва. Ефективність характеризує ступінь використання об'єктивних економічних 

законів для досягнення мети як суспільства в цілому (макрорівень), так і окремого 

підприємства чи індивіда (мікрорівень). Вона відображає певні сторони відносин в 

процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання, забезпечує досягнення поставленої 

мети найраціональнішим шляхом. 

Висновки та пропозиції. Чинники, що формують і мають великий вплив на обсяг 

прибутку, постійно перебувають у тісному взаємозв‘язку, обумовлюють один одного. 

Через це зміна одного з них спричиняє відповідну зміну інших. Наприклад, збільшення 

обсягу реалізованого зерна, за наявності попиту, приводить до зростання грошових 

надходжень і прибутку. Водночас збільшити обсяги реалізації зерна підприємство може 

лише за умови зростання його виробництва за рахунок підвищення врожайності або 

розширення посівних площ. Основними чинниками зростання економічної ефективності 

є: зростання продуктивності праці й зниження собівартості продукції; зниження 

фондомісткості та матеріаломісткості виробництва; раціональне використання природних 

ресурсів, запровадження прогресивних технологій виробництва; раціональну 

спеціалізацію і концентрацію виробництва; вдосконалення організації й оплати праці; 

запровадження досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду; 

вдосконалення структури виробництва і системи управління; підвищення якості й 

конкурентоспроможності продукції; всебічний розвиток і вдосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

В ефективності виробництва відображується вплив комплексу взаємопов‘язаних 

факторів, які формують її рівень і визначають тенденції розвитку. У зв‘язку з цим для 

оцінки економічної ефективності сільськогосподарського виробництва використовують 

відповідний критерій і систему взаємопов‘язаних показників, які відбивають вимоги 

економічних законів і характеризують вплив різних факторів. Економічну ефективність 

необхідно зіставляти із соціально-економічною оптимальністю, яка передбачає 

проведення державою такої макроекономічної політики, яка б не гальмувала стимулів до 

праці, до підприємницької діяльності тощо, з одного боку, і не породжувала бажання 

прожити лише за рахунок соціальних витрат держави – з іншого. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Питання, пов‘язані з 

механізмом формування ефективної виробничої системи в підприємствах різних форм 

власності, отримали певне висвітлення в наукових дослідженнях українських та 

зарубіжних вчених. 

Класичні погляди на проблему ефективності підприємств сформулювали Ф. Кене, 

Т. Ман, К. Маркс, Д. Міль, Д. Рікардо, Н. Сеніор, С. Сісмонді, А. Сміт, Ж. Тюрго. 

Теоретичні, методологічні та практичні засади ефективності підприємств переробної 

сфери економіки в працях В. Беренса, Ю. Брігхема, Л. Гітмана, В. Паретто, 

П. Самуельсона, М. Фаррелла, У. Шарпа, а в Україні, зокрема, В. Г. Андрійчука, 

І. А. Бланка, П. І. Гайдуцького, В. М. Гейця, М. І. Герасимчука, А. Ф. Гойка, 

І. М. Крейдича, І. І. Лукінова, О. В. Мертенса, А. С. Музиченка, А. А. Пересади, 

П. С. Рогожина, В. П. Савчука, В. М. Хобти. Проблемі ефективності в переробній сфері 

АПК присвячено роботи вітчизняних вчених С. А. Гуткевича, М. Я. Дем‘яненка, 

М. І. Кісіля, М. Ю. Коденської, М. М. Кропивка, Є. О. Ланченка, Ю. О. Лупенка, 

Г. М. Підлісецького, К. А. Пріба, О. В. Ролінського, П. Т. Саблука, О. М. Шестопаля та ін. 

В даних дослідженнях в значній мірі висвітлюються питання формування ефективності 

виробничої системи підприємств різних форм власності. Наявність дискусійних питань в 

даних дослідженнях свідчить про значний інтерес до обраної проблематики та 

необхідність більш детального дослідження назрілих проблем. 

Основний матеріал. Ще з давніх часів проблема ефективного господарювання 

привертала увагу філософів, економістів. Зокрема, Платон, а згодом і Аристотель 

акцентували увагу на підвищенні ефективності праці внаслідок спеціалізації людей за їх 

природними можливостями і задатками. Д. Рікардо, засновник теорії порівняльних 

переваг, зазначав, що капітал спрямовується в ту країну, яка може і не мати абсолютних 

переваг, проте має порівняльні переваги при виробництві певного товару, здійсненні 

діяльності, а отже, має вищу ефективність. Таким чином, ефективність виробничого 

процесу (економічна ефективність) може бути охарактеризована співвідношенням 

показників витрат і результатів, причому жоден показник окремо не дає досить повної 

характеристики ефективності [4, c. 117-119]. 

В сучасній теорії і практиці визначення ефективної діяльності підприємств 

використовуються методи, які більшість вчених поділяє на дві групи: статичні і динамічні, 

або методи засновані на бухгалтерському обліку і методи з використанням дисконтування. 

Тому ефективність виробничо-господарської діяльності оцінюється за абсолютними 

показниками та показниками використання ресурсів (рис. 1). 

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає одержання 

максимальної кількості продукції з при найменших затратах праці і коштів на 

виробництво одиниці продукції. Ефективність сільського господарства включає не тільки 

співвідношення результатів і витрат виробництва, в ній відбивається також якість 

продукції і здатність її задовольнити певні потреби споживача. При цьому підвищення 

якості сільськогосподарської продукції вимагає додаткових затрат живої і уречевленої 

праці. 

Рівень економічної ефективності діяльності підприємства залежить від багатьох 

чинників і умов. Ці чинники в реальності діють не ізольовано, в чистому вигляді, а 

здебільшого перетинаються і взаємозумовлюють один одного. Частина з них залежить від 
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діяльності підприємства загалом, інші пов‘язані з технологією й організацією 

виробництва, а ще деякі зумовлені рівнем використання виробничих ресурсів і 

впровадженням науково-технічного прогресу. Всі чинники зростання ефективності, на які 

необхідно звернути увагу при здійсненні управлінської діяльності, можна класифікувати 

за трьома ознаками: 

 видами витрат виробництва та ресурсів (джерелами підвищення); 

 напрямами розвитку й удосконалення виробництва; 

 місцем реалізації чинників у системі управління діяльністю [2]. 

Класифікація чинників за ресурсами та затратами уможливлює чітке уявлення про 

джерела підвищення ефективності. Тут є відповідь на запитання, за рахунок яких ресурсів 

або затрат можна досягти економії суспільної праці. Відповідно до тієї класифікації, 

основними чинниками зростання економічної ефективності першої ознаки є: зростання 

продуктивності праці й зниження собівартості продукції; зниження фондомісткості та 

матеріаломісткості виробництва; раціональне використання природних ресурсів.  

 

 
 

Рис. 1. Система оцінних показників ефективності виробництва 

Джерело: адаптовано автором на основі [3, с. 163-169]. 

 

До основних напрямів розвитку й удосконалення діяльності підприємств відносять: 

запровадження прогресивних технологій виробництва; раціональну спеціалізацію і 

концентрацію виробництва; вдосконалення організації й оплати праці; запровадження 

досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду; вдосконалення структури 

виробництва і системи управління; підвищення якості й конкурентоспроможності 

продукції; всебічний розвиток і вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства [3, с. 161]. 

Кінцевий результат ефективності підприємства значною мірою залежить від 

зниження матеріально-грошових затрат виробництва. Зниження трудових затрат і 

матеріаломісткості на основі запровадження комплексної механізації, ресурсо- та 

енергоощадних технологій є основним якісним чинником досягнення цього. Однак варто 

мати на увазі, що ефективне використання техніки й інших засобів виробництва 

виявляється тоді, коли існує комплексне та раціональне співвідношення між силовими і 

робочими машинами, раціональна забезпеченість оборотними фондами.  

 Продуктивність праці; 

 Фондовіддача (за обсягом продукції та 
прибутку); 

 Матеріаломісткість продукції; 

 Зарплатомісткість продукції; 

 Витрати на одиницю товарної продукції. 

Показники використання ресурсів 

 Рівень задоволення потреб 
ринку; 

 Валовий та чистий прибуток; 

 Рентабельність виробництва. 

Абсолютні показники  

Ефективність виробничо-господарської діяльності 
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Чільне місце в заходах з підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва посідає поліпшення якості продукції та її збереження. За рахунок 

підвищення якості продукції, зниження втрат при збиранні, транспортуванні й зберіганні 

можна підвищити рівень її реалізації та збільшити обсяг грошових надходжень на 25-30 % 

[1]. 

При формуванні заходів удосконалення управління ефективністю виробничої 

системи, слід враховувати, що ефективність є категорією історичною, в якій 

відображається дія системи об'єктивних економічних законів, характерні особливості 

суспільно-економічних формацій, розвиток продуктивних сил та характер виробничих 

відносин певного способу виробництва. Ефективність характеризує ступінь використання 

об'єктивних економічних законів для досягнення мети як суспільства в цілому 

(макрорівень), так і окремого підприємства чи індивіда (мікрорівень). Вона відображає 

певні сторони відносин в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання, 

забезпечує досягнення поставленої мети найраціональнішим шляхом. 

Варто зазначити, що нині господарська діяльність вітчизняних товаровиробників 

аграрної сфери здійснюється в умовах надмірної експлуатації факторів виробництва. У 

сільськогосподарських підприємствах, особливо в тих, де вкладаються зовнішні 

інвестиції, інтерес інвестора полягає в отриманні надвисоких показників ефективності, що 

досягається посиленою експлуатацією, перш за все, земельних угідь. У фінансово 

нестабільних підприємствах інтерес інвесторів, в ролі яких найчастіше виступають 

працівники, полягає в отриманні доходу, який покрив би собівартість продукції. Це 

зумовлює недофінансування спожитих засобів виробництва та зростання заборгованості 

заробітної плати, та не сприяє формуванню високих показників ефективності виробничої 

системи підприємства. 

Висновки та пропозиції. Необхідною умовою зростання ефективності 

виробництва є наявність досконалої, якісної, високопродуктивної техніки, що відповідає 

прогресивній технології, забезпеченість підприємства якісною сировиною та матеріалами. 

Лише за цієї умови можна ефективно використати головний засіб виробництва 

сільськогосподарських підприємств – землю. Неухильне підвищення економічної 

родючості землі завжди актуальне, оскільки від її рівня залежить урожайність 

сільськогосподарських культур, кількість і якість виробленої продукції й обсяг пов‘язаних 

з цим матеріально-грошових затрат. Проте якими б досконалими не були виробничі 

ресурси, їх віддача та ефективність виробництва будуть зростати лише тоді, коли ці 

ресурси використовуватимуться повністю й інтенсивно. Не менш важливе значення має 

забезпечення підприємств кадрами високої кваліфікації. За всіх інших рівних умов 

досвідчений, добре підготовлений працівник, який творчо ставиться до виконання 

обов‘язків, може виробляти більше продукції вищої якості. Продуктивність праці, а відтак 

і ефективність виробничої системи, зростатиме і тоді, коли на підприємстві будуть 

створені такі виробничі відносини, де б панували добрий психологічний клімат, 

взаєморозуміння керівників і підлеглих.. 
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Постановка проблеми. Актуальність дослідження інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств зумовлена посиленням конкурентної боротьби на 

ринку сільськогосподарської продукції та інтеграцією України в міжнародний 

економічний простір, що зумовлює необхідність формування інноваційно-інвестиційної 

моделі розвитку сільського господарства. 

Практика інновацій, з одного боку, свідчить про те, що на їх шляху є ще чимало 

перепон, які суттєво стримують інноваційний розвиток у державі; з іншого – що 

інноваційний розвиток стає, а подекуди вже утвердився як стратегічний для розвитку 

галузей та регіонів. Проте ці кроки вимагають конкретного наповнення, від організації 

підготовки кадрів до практичної реалізації масштабних інноваційних проектів та програм. 

Ряд принципових питань інноваційного розвитку сільського господарства поки що 

не визначено, зокрема, механізми стимулювання та державної підтримки інноваційної 

діяльності, розширення комерційних можливостей фінансування інноваційних розробок і 

венчурного підприємництва, поглиблення інформаційних та економічних взаємозв‘язків 

між наукою й виробництвом у процесі використання інтелектуальної власності, 

регіональні аспекти інноваційного процесу в аграрній сфері. У сучасних умовах 

інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери можливий тільки на основі відповідної 

моделі, яка має враховувати регіональні особливості агропромислового виробництва і 

можливості інноваційного розвитку. Становлення інноваційної моделі розвитку 

агропромислового виробництва є системною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень В аграрному секторі економіки України пошуку 

шляхів інноваційного розвитку галузі та регіону присвятили свої праці В.Г. Андрійчук, 

М.Я. Дем‘яненко, П.М. Макаренко, М.Й. Малік, П.Т. Саблук, Г.М. Підлісецький, В.П. 

Ситник та ін. В роботах дослідників розкриваються питання теорії, методології 

формування засад інноваційного розвитку виробничої сфери, що передбачають вивчення 

аспектів інноваційного розвитку на наукомісткому аграрному ринку. Віддаючи належне 

результатам досліджень та їх ролі в збагаченні інноваційної парадигми розвитку, все ж 

необхідно зазначити, що до даної предметної площини досліджень майже не було 

включено регіональний контекст, недостатньо розкрито специфіку інноваційного 

розвитку сільськогосподарського виробництва, яка полягає в тому, що одночасно із 

застосуванням інноваційних технологій повинні враховуватись соціально-економічні 

чинники зайнятості населення, розвитку суміжних галузей (рослинництва, тваринництва) 

та недопущення зниження родючості ґрунтів. 

Основний матеріал. У найширшому розумінні агроінновація – це нововведення, 

що реалізується в аграрній сфері. Науковці пропонують різні підходи до визначення цього 

поняття. Так агроінновацію трактують і як системні впровадження в аграрну сферу 

результатів науково-дослідної роботи, що приводять до позитивних якісних та кількісних 

змін у характеристиці взаємозв‘язків між біосферою та техно- сферою, а також 

поліпшують стан навколишнього середовища, або як результат праці, отриманий завдяки 

застосуванню нових наукових знань, що перетворюють процес функціонування та 

розвитку виробничо-господарської системи АПК в напрямі підвищення її ефективності, 

стійкості та системної якості відносин [4]. 

Вважаємо що, агроінновацію можна розглядати як нововведення в галузі 

сільського господарства (сортів рослин, порід тварин, засобів захисту рослин або тварин, 
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технологій вирощування), що супроводжується отриманням комерційного ефекту. 

Специфіку інновацій в аграрній сфері зумовлено, особливостями самого сільського 

господарства, де основним фактором виробництва виступає земля, в процесі виробництва 

існує чітка взаємодія з живими організмами (рослинами, тваринами), виробництво має 

сезонний характер та високий рівень ризику. З упровадженням новацій у галузь види 

продукції, як правило, не змінюються, тільки набувають покращених властивостей. 

Інноваційну діяльність у сільському господарстві можна розглядати на чотирьох етапах: 

розробка новацій, їх апробація та перевірка, відтворення новацій, а також упровадження їх 

у виробництво. 

Інноваційний розвиток аграрної сфери неможливий без достатнього фінансового 

забезпечення. Сьогодні ключовою є проблема залучення інвестиційних ресурсів в 

інноваційний розвиток та їх раціонального використання, і від розв‘язання даної проблеми 

залежать можливості подальшого економічного розвитку аграрного виробництва. 

Інвестиційний дефіцит, зумовлений згортанням державної фінансової підтримки 

сільськогосподарських підприємств, відсутністю розвиненої фінансово-кредитної 

інфраструктури, зміною домінант державної аграрної політики, зумовленою вступом 

України в СОТ, перманентним збільшенням диспаритету цін на промислову та 

сільськогосподарську продукцію, високим рівнем зношення матеріально-технічної бази 

аграрного виробництва низькою інвестиційною привабливістю окремих сегментів 

аграрної сфери, – є фактично основною перешкодою для активізації інноваційного попиту 

товаровиробників. 

В умовах окресленого стану аграрної сфери, надзвичайно важливою є 

диверсифікація інструментів кредитної підтримки сільськогосподарських виробників, 

нагромадження власних інвестиційних ресурсів суб‘єктами аграрного підприємництва, 

запровадження оптимальних схем оподаткування та страхування, врахування 

екологічного чинника при розробленні інвестиційної стратегії потужних агропромислових 

об‘єднань [3]. 

Активізації інноваційної діяльності в сільському господарстві на етапах розробки, 

апробації та відтворення новацій сприятиме створення технопарків та інших інноваційних 

структур на регіональному рівні. Створення нових науково-технологічних структур 

технопаркового типу може стати важливим фактором розвитку інноваційної 

інфраструктури аграрної сфери. 

Сучасний технологічний парк розглядається як форма територіальної інтеграції 

науки, освіти й виробництва у вигляді об'єднання наукових організацій, навчальних 

закладів, виробничих підприємств або їх підрозділів з метою прискорення розробки і 

застосування науково-технічних і техніко-технологічних досягнень. 

Саме технологічні парки можуть стати тими організаційними структурами, де 

впроваджуються в практику прикладні і фундаментальні наукові дослідження, 

створюються сприятливі умови для реалізації процесу освоєння нових ідей та винаходів. 

Технологічні парки України майже єдиний реально функціонуючий і контрольований 

державою вид організації інноваційної діяльності. У той же час, маючи значний потенціал 

для розвитку інноваційної діяльності, в Україні функціонує лише 16 технопарків, з яких 5 

були створені нещодавно, а реально діє тільки 4 [1]. На жаль не всі технологічні парки 

стали регіональними полюсами зростання. Так, окремі технологічні парки України майже 

не використовують свій потенціал, що не дозволяє модернізувати та оновити матеріально-

технічну базу наукових установ та навчальних закладів, вдосконалити систему контролю 

технологічних процесів у виробництві, створювати нові прилади для розвитку нано- і 

біотехнологій тощо. За умови розширення регіональної мережі технологічних парків, вони 

можуть забезпечити в Україні створення і виробництво високотехнологічної продукції як 

для потреб внутрішнього, так і зовнішнього ринків. 

Держава має забезпечити пряме фінансування венчурних науково-технічних 

проектів, їх пільгове кредитування та оподаткування, встановлення відповідних тарифів 
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на комунальні послуги для наукових організацій, спеціальний режим 

зовнішньоекономічної діяльності в технопарковій сфері тощо. 

Висновки. Незважаючи на всі проблеми інноваційного розвитку, привабливість 

аграрної сфери стає дедалі помітнішою. Перед аграрною сферою відкриваються широкі 

перспективи у зв‘язку з загрозою світової продовольчої кризи, зростанням попиту на 

біопальне, відсутністю можливості розширювати посівні площі й нарощувати 

продуктивність сільського господарства основних аграрних країн. 

Саме тому для фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери 

необхідно: 

— сконцентрувати капітал на пріоритетних напрямах розвитку, зокрема освіті, 

науці, прогресивних технологіях, підприємницькій активності на ринку наукомісткої 

продукції; 

— забезпечити організацію конкурентоспроможного виробництва аграрно-

продовольчої продукції, що можливо завдяки концентрації інвестицій у пріоритетних 

сферах, зокрема здійсненню інвестицій в розвиток людського капіталу, що є основою 

вироблення і впровадження нових знань організаційного, технологічного, економічного, 

екологічного спрямування; 

— переорієнтувати інвестиції в розвиток галузей сільського господарства з 

порівняно високою інтенсивністю виробництва, що сьогодні потребують якнайшвидшого 

відродження на новій техніко-технологічній основі, забезпечують створення додаткових 

робочих місць на селі та виробництво імпортозамінних товарів; 

— впроваджувати інвестиційно-інноваційні проекти будівництва промислових 

об‘єктів з переробки енергетичних продуктів і виробництва біопального, що сприятиме 

випуску альтернативних видів екологічно чистого пального, утилізації надлишків 

виробленої сільськогосподарської продукції та проміжної продукції промислового 

виробництва, створенню нових робочих місць, збільшенню доходів сільського населення 

та надходжень до бюджету. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Лісогосподарський 

комплекс відноситься до господарських комплексів, що мають стратегічне значення для 

національної економіки, оскільки охоплює усі процеси, що пов‘язані з відтворенням та 

використанням стратегічного ресурсу – лісу. Він займає порівняно незначне місце у 

промисловому виробництві України. Підприємства цієї галузі виробляють близько 2,4 % 

загального обсягу промислової продукції і товарів народного споживання, на них зайнято 

близько 4,5 % чисельності промислово-виробничого персоналу. Тому одним із основних 

завдань на шляху реалізації сучасної моделі економічного зростання держави 

проголошено розвиток національного ринку зі збалансуванням його внутрішньої і 

зовнішньої складових за умови випереджального зростання внутрішнього споживання. 

Також одним із завдань є пошук шляхів самостійного виживання державних 

лісогосподарських підприємств на основі реальної оцінки їх конкурентної позиції на 

ринку та обґрунтування адекватних рішень відповідно до поточної та перспективної 

ринкової кон‘юнктури. 

Проблемами розвитку лісового господарства України займалися такі вчені, як М.М. 

Бойко, Я.Я. Дяченко, С.А. Генсірук, В.І. Пила, О.Н. Анцукевич, О.М. Шубалий та інші. 
Вивчення літературних джерел, узагальнення досвіду управління вітчизняними підприємствами в 

сучасних умовах свідчить про недосконалість існуючих механізмів ефективного управління 

підприємствами лісогосподарського комплексу в контексті динаміки його розвитку. 

Основний матеріал. У сфері обробки й переробки деревини в Україні нині 

функціонує 614 підприємств, 11,6 тис. виробництв, які входять до складу різних 

підприємств нелісопромислового профілю, та 3,2 тис. малих підприємств і кооперативів. 

Більша частина з них зайнята лісопилянням (61%), виготовленням будівельних деталей із 

деревини (24%) і виробництвом меблів (7%) [4]. 

Сьогодні, коли економічний стан підприємств лісової промисловості та лісового 

комплексу в цілому хоче бажати кращого. Нестабільність української економіки та 

національної валюти, нестача обігових коштів фінансових активів підприємств призводять 

до постійного зменшення обсягів випущеної продукції, її якості та 

конкурентоспроможності на ринку. 

Незважаючи на недостатні потужності з виробництва основних видів 

лісопродукції, останні використовуються незадовільно (у виробництві целюлози – на 

46,9 %, паперу – 25,8 %, картону – 38,4 %). Необхідно зазначити, що потреба в цій 

продукції в 2-6 разів більша, тому попит задовольняється за рахунок імпорту, на що 

витрачається щорічно близько 400 млн. дол. США [2]. 

Досягнутий обсяг виробництва продукції визначається насамперед можливостями 

її реалізації, проте, він стримувався такими факторами, як високі ціни та недостатньо 

якісна продукція. Високі ціни на продукцію склалися в результаті значних витрат на їх 

виробництво (висока вартість сировини та інших матеріальних ресурсів). Крім цього на 

зростання ціни вплинуло використання застарілих технологій та експлуатація зношеного 

устаткування. Ці самі причини також вплинули й на погіршення якості продукції. Усе це 

вкрай негативно позначилося на конкурентоспроможності великої кількості галузевої 

продукції не лише на світовому ринку, але й на можливостях її реалізації у межах 

України. 
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До збільшення матеріальних витрат призвело насамперед зростання цін на ресурси, 

різке зменшення використання дешевої сировини – деревних відходів та макулатури, 

перевитрати сировини, палива та енергії через експлуатацію зношеного устаткування й 

застосування застарілих технологій. Загальні економічні характеристики лісового фонду 

наведено в табл.   

Таблиця  

Характеристика лісового фонду України 

Показники Значення 

Площа земель лісового фонду, тис. га 10624,4 

Лісистість, % 15,60 

Загальний запас деревостанів, млн. м
3
 1733,60 

Загальний річний приріст запасу, млн. м
3
 34,95 

Середній запас деревини на1 га, м
3
 186,00 

Середній приріст запасу на1 га, м
3
 3,80 

Джерело: складено за даними [4]. 

 

Стан основних виробничих фондів галузі не відповідає сучасним вимогам 

виробництва. Ступінь їх зносу становить 43,6%, в тому числі машин і устаткування – 

56,6 %. Найвищого рівня знос активної частини основних фондів досягає в лісохімічній 

промисловості – 81,1%, виробництві целюлози і деревної маси, паперу і картону – 

62,7 % [2]. В цілому, за лісовими масивами Україна відноситься до малолісистих країн 

світу. Ліси та лісовкриті площі України станом на 1.01. 2017 р. дорівнюють 10,6 млн га, 

загальна лісистість території України становить у середньому 17,6 %, а території 

Західного Полісся – 33,0 %, в т.ч.: Чернігівської області – 23,2 %; Волинської – 34,6 %; 

Житомирської – 37,7 %; Рівненської – 40,2 в.п. (третє місце в державі після Закарпатської 

та Івано-Франківської областей).  

Найбільшу площу лісів на території Західного Полісся займає Житомирська 

область – 1123,4 тис. га. На одного жителя області припадає 0,74 га вкритих лісом земель 

(по Україні – близько 0,2 га). За загальними запасами деревини ліси Житомирщини 

займають 2 місце в Україні і складають понад 160 млн. м
3
 при щорічному середньому приросту 

3,7 млн м
3
. У породному складі лісового фонду Житомирської області переважають хвойні – 56 %, 

тверді породи – 17 %, м‘яколистяні породи – 27 %, решта – домішки, які також відіграють важливе 

значення у збереженні і поширенні біорізноманіття, сприяють ґрунтотворним процесам та 

формуванню різноманітних типів ландшафтів. 

Однією з головних перспектив розвитку є експорт. Основними імпортерами 

української лісопродукції є Росія, Білорусь, Польща, Німеччина. Провідну роль експорту 

як важливого напрямку реалізації експортного потенціалу Україна можна визначити 

кількома чинниками: по-перше, участь держави у міжнародному поділі праці і системі 

господарських зв'язків визначаться не імпортом продукції з інших країн, а виробництвом і 

постачанням продукції на світовий ринок, конкурентоспроможністю її товарів на 

зарубіжних ринках, відповідністю споживчих властивостей, якості продукції і рівня 

витрат вимогам світового ринку; по-друге, масштаби експорту визначають можливості 

одержання країною іноземної валюти, необхідної для модернізації економіки, оплати 

імпорту товарів, для виробництва яких держава не має достатніх ресурсів і сприятливих 

умов. 

Отже, розвиток експорту створює умови для забезпечення економічної, 

продовольчої та фінансової безпеки країни [1, с. 29]. Останнім часом відбулися вагомі 

зрушення у зовнішній торгівлі товарами деревообробної і целюлозно-паперової 

промисловості. Варто наголосити, що в склад експортної продукції входять переважно 

необроблені лісоматеріали, фанера, меблі, папір тощо. Однак у структурі експорту 
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зберігається велика частка дешевої продукції і сировини (41,6 %), зокрема необробленого 

круглого лісу і пиломатеріалів [2]. 

Як відомо, значення експорту для економіки будь-якої країни є дуже важливим, 

адже він складає одну з головних позицій доходу Державного бюджету країни. 

Подальший розвиток галузей лісової промисловості потребує повного радикального 

реформування, що включає в себе заміну фізично та морально застарілого обладнання, 

наділення підприємств обіговими коштами, розробка ефективних, раціональних 

технологій, раціональне використання відходів. На превеликий жаль, сьогодні, в державі 

існує значний дефіцит грошових коштів і тому сподіватись на реформування в близькому 

майбутньому лісової промисловості та народного господарства в цілому не доводиться. 

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи, можна зазначити, що для виходу галузі з 

кризи першочерговими завданнями розвитку лісової промисловості України є: 

- вдосконалення діючого законодавства; 

- модернізація застарілого обладнання; 

- пільгове кредитування; 

- експортна орієнтація виробництва; 

- влиття іноземних інвестицій в галузь; 

- державна підтримка. 

Досягти розвитку лісової промисловості можна лише у поєднанні всіх цих 

елементів. Зокрема, це організації лісовпорядних робіт, інвентаризації та моніторингу 

лісів, розроблення та реалізації проектів організації і розвитку лісового господарства, 

будівництва об‘єктів виробничо-соціального призначення, в тому числі лісових доріг; 

координація діяльності підприємств, зокрема щодо проведення лісогосподарських заходів, 

охорони та захисту лісів, реалізації деревини; впровадження інвестиційних проектів; 

координація замовлень та впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, необхідних для реалізації програм розвитку лісового 

господарства; вирішення питань (у межах своїх повноважень) цивільного захисту 

населення і територій під час надзвичайних ситуацій. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. В умовах формування і 

розвитку ринкових відносин в Україні важливе значення має виробництво лікеро-

горілчаної продукції. Це одна з найбільш високодохідних і податкоємних галузей 

української економіки. Ринкові умови діяльності підприємств даної галузі потребують 

прийняття оптимальних управлінських рішень щодо визначення обсягів виробництва, 

вибору цільових ринків реалізації продукції, забезпечення прибуткової діяльності та 

стабільного фінансового стану підприємства, що передбачає раціональне поєднання та 

ефективне використання всіх ресурсів підприємства [1]. Спиртове та лікеро-горілчане 

виробництво в Україні – одна з важливих галузей харчової промисловості, від якої 

значною мірою залежить надходження коштів до Державного бюджету. Метою даної 

статті є аналіз сучасного стану й обґрунтування перспектив розвитку підприємств 

лікеро-горілчаної промисловості України. 

Основний матеріал У країні створено потужну виробничо-технічну базу з 

виробництва етилового спирту та лікеро-горілчаних виробів, що налічує 84 спиртових 

заводи і 275 лікеро-горілчаних виробництв загальною потужністю, відповідно, понад 68 

млн. дол. спирту та 120 млн. дол. лікеро-горілчаних виробів. У кінці минулого століття 

Україна посідала четверте місце в світі з випуску спирту після Бразилії, США та Росії. 

Основні напрямки використання етилового спирту – виробництво горілки (60%), 

виноробної (15) та іншої (25%) продукції. 

Нині практично всі українські виробники спирту об'єднані в Державний концерн 

«Укрспирт», до якого входять 8 обласних державних об‘єднань спиртової та лікеро-

горілчаної промисловості. У підпорядкуванні концерну – 113 підприємств з державною 

формою власності й 23 асоційованих члени з різними формами власності. Виробничі 

потужності цих підприємств за останні роки використовуються лише на 40%. 

У другій половині 80-х – першій половині 90-х років виробництво спирту в Україні 

коливалось у межах 45-66 млн. дол. У структурі експорту спирту простежується тенденція 

збільшення поставок високоякісного спирту «Екстра» та «Люкс». Значну частину 

експортних відвантажень здійснювали обласні державні об'єднання концерну «Укрспирт», 

які мають ліцензії, зокрема, Тернопільське, Вінницьке, Львівське, Чернігівське. Рекордну 

його кількість було вироблено 1996 р. – близько 64,3 млн. дол.. Однак, починаючи з 

1997 р., його випуск постійно зменшувався і 1999-го становив лише 14,8 млн. дол. За 

1990-2000 рр. в Україні, внаслідок наростання кризових явищ в економіці, розвитку її 

«тіньового» сектора, істотно звузилися внутрішній і зовнішній ринки збуту продукції, що 

призвело до поглиблення фінансової кризи. У цій ситуації обсяги виробництва спирту та 

лікеро-горілчаних виробів значно скоротилися [2].  

Нині ж ринок лікеро-горілчаної продукції є найбільш містким сегментом ринку 

алкогольних напоїв. Українські горілчані компанії дуже сильні навіть за міжнародними 

мірками. Про це свідчить той факт, що з року в рік збільшуються поставки не тільки в 

Росію, а й у Європу та США.  

В Україні щорічно споживається понад 30 млн. дек. алкогольних виробів. 

Найбільші фірми-виробники горілки до цих пір залишаються відомі бренди: Nemiroff, 

Союз-Віктан, Medoff, Олімп, Мягков, Гетьман, Артеміда, Хортиця, Шустов. Частка 

українського ринку Nemiroff становить 29,6 %, Союз-Віктану – 20,0 %, Хортиці – 10,0 %. 

Фірми є конкурентами на національному рівні, а деякі з них – на ринках іноземних країн 
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(Росія, країни Європи, США – загалом 52 країни світу). Наприклад, показники щорічного 

росту компанії Nemiroff становлять понад 40 %. У загальному рейтингу світових 

виробників алкоголю компанія за 3 роки піднялася з 33-го на 13-е місце. А серед 

виробників горілки бренд Nemiroff – на 4-му місці, поступаючись лише Smirnoff, 

Stolichnay, Absolut [2]. Найближча мета – світова трійка горілчаних лідерів і перша 

„десятка‖ виробників алкоголю.  

Значний бар'єр входження на ринок нових виробників та виходу на 

загальнонаціональний ринок регіональних виробників (за оцінками експертів складає 

понад 3 млн. USD). Зростання акцизів та вартості ліцензій призводить до підвищення ціни 

на лікеро-горілчані вироби, а також можливе збільшення різниці у ціні між легально 

випущеною продукцією та продукцією тіньового виробництва на користь нелегальної 

продукції.  

У перспективі на горілчаному ринку України залишаться три-чотири великі 

виробники, які мають власну виробничу базу та обґрунтований портфель сильних брендів. 

Основні фактори, що впливають на українській ринок лікеро-горілчаних виробів: 

сезонність виробництва та попиту продукції, сталий легальний обсяг внутрішнього ринку 

на рівні 30-35 млн. дал. у фізичному вимірі, детінізація ринку лікеро-горілчаних виробів, у 

зв'язку з чим очікується зростання протягом 2017 р. обсягу реального ринку ще на 10-15%. 

Обсяг легального ринку у грошовому вимірі у 2016 . склав близько 10 млрд. грн., 

тіньового – близько 2,5 млрд. грн.  

Спостерігається зміщення конкуренції між крупними виробниками лікеро-

горілчаних виробів із низько цінового сегмента до середньо цінового на основі 

подальшого насичення преміум-сегменту, розвиток сегменту ароматизованих та 

кольорових горілок, покращення якості продукції та відхід з ринку компаній, нездатних 

забезпечувати підвищення якості.  

Поступова інтеграція України у світову господарську систему призвела до 

збільшення суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності. Основними імпортерами 

вітчизняної лікеро-горілчаної продукції залишаються Російська Федерація (45,3% від 

загальних обсягів поставок), Молдова (19,1), Ізраїль (12,5) Америка (6,7%) [2]. Нині 

постає проблема використання регуляторних факторів держави на ринку спирту та лікеро-

горілчаної продукції. Так, за оцінкою експертів, незадовільний стан відповідної 

нормативної бази, недосконалість умов функціонування алкогольного ринку та 

розрахунків за продукцію спричиняють зміну обсягів виробництва та податкову 

заборгованість підприємств. Розмір ставок акцизного збору на алкогольні напої слід 

узгоджувати з купівельною спроможністю населення. 

З метою посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних 

напоїв і порушеннями вимог чинного законодавства, створення ефективної системи 

ліцензування, контролю за виробництвом та обігом на території України спирту етилового 

та алкогольних напоїв прийнято ряд законів і постанов Кабінету Міністрів України, 

зокрема Програму розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної галузей [4]. 

Основними завданнями вище вказаної Програми є:  

 стабілізація роботи підприємств спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної 

галузей;  

 зменшення залежності  держави  від  імпорту  енергоносіїв  та сировини для 

хімічної промисловості;  

 забезпечення стабільного збуту продукції аграрного сектору;  

 створення внутрішнього ринку біопалива;  

 нарощування експортного потенціалу України.  

Збільшити експорт спирту та лікеро-горілчаної продукції передбачається за 

рахунок зменшення їх собівартості, поліпшення якості та розширення асортименту. Для 

вирішення цього завдання необхідно переходити на інноваційний шлях розвитку 

спиртової та лікеро-горілчаної промисловості. Це передбачає: 
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 вдосконалення технологій і технічних засобів; 

 збільшення асортименту та об'ємів випуску; 

 раціональне використання теплоенергетичних, вторинних сировинних та 

матеріальних ресурсів; 

 максимальне використання відходів виробництва завдяки створенню 

маловідхідних та екологічно безпечних виробництв; 

 підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. 

Потенціал розвитку виробництва лікеро-горілчаної продукції в Україні є значним. 

Так, виробництво горілки та інших міцних спиртових напоїв у 2010-2016 рр. зросло з 35,1 

млн. дал. до 42,3 млн. дал. В Україні держава має прямі важелі впливу на розвиток 

спиртогорілчаної галузі, повністю контролюючи виробництво та зовнішню торгівлю через 

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». 

Монополізація виробництва та зовнішньої торгівлі спиртом в Україні призводить до 

залежності внутрішнього виробництва лікеро-горілчаної продукції від цінової політики 

«Укрспирту», що ставить українських виробників у нерівні умови з іноземними [4]. 

Така ситуація загрожує зростанням імпорту спирту у вигляді водно-спиртової 

суміші, що не вимагає отримання спеціального дозволу Уряду; створює високі ризики 

скорочення виробничих потужностей; переміщення виробництв лікеро-горілчаної 

продукції за кордон; зростання кількості фальсифікованої продукції на внутрішньому 

ринку та подальшої тінізації галузі, рівень якої, за різними оцінками, складає від 40 до 

80 %. 

Висновки та пропозиції. Отже, діяльність підприємств лікеро-горілчаної 

промисловості обумовлена обсягом різних видів ресурсів, їхньою якістю, ступенем 

збалансованості, раціональністю використання. Забезпечення ефективної діяльності 

підприємств лікеро-горілчаної промисловості в значній мірі залежить від раціонального 

використання всіх його ресурсів. Результатом ефективного використання ресурсного 

потенціалу підприємств галузі є, насамперед, виробництво якісної продукції, що дає 

можливість досягнення високої ефективності. Метою державної політики підтримки 

вітчизняних виробників спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної продукції має бути 

поступове зниження цін на ринку спирту до європейського рівня, запобігання 

нелегальному імпорту алкогольної продукції, протидія розвитку корупційних та тіньових 

схем у галузі. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Вирішальним фактором 

ефективності національної економіки будь-якої країни є продуктивні сили, основною 

складовою яких становлять люди, кадри, трудові ресурси, персонал. Розвиток науково-

технічного прогресу штовхає сучасну економіку до постійного руху, встановлює нові 

вимоги до персоналу. Висока динамічність попиту та смаків споживачів потребують 

гнучкості, адаптивності, та покращення якісних характеристик не лише продукції, але й 

спрямовує свою увагу на працівників. Це відображається через ефективне управління 

формуванням та використанням персоналу.  

Різноманітні аспекти управління та розвитку персоналу підприємств висвітлили у 

своїх працях такі вітчизняні вчені та зарубіжні науковці: Л. Арська, Л. Балабанова, 

Р. Блейк, К. Вілюнас, М. Вудкок, О. Данчева, Г. Емерсон, Л. Єсипова, В. Казміренко, 

А. Колот, О. Кузьмін, А. Маслоу, Д. Мельничук, О. Сардак, В. Савельєв, В. Тарасов, 

В. Третьяченко, Р. Фішер, Е. Шостром, Ю. Швалб, Дж. Харрінгтон, У. Юрі та інші. 

Основний матеріал. Визначення формування та використання персоналу має 

великий вплив на ефективне господарювання підприємством, яке веде до збільшення 

прибутковості підприємства його процвітання і покращення фінансового стану 

працівників та підприємства. В сучасних умовах розвитку економіки зростає роль системи 

управління персоналом у вирішенні соціально-економічних проблем суспільства. 

Персонал підприємства є основним ресурсом від якого залежить його ефективність 

діяльності та отримання максимального прибутку. Персонал формується та змінюється 

під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і 

зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер 

ринку праці тощо) факторів. Професійний склад персоналу підприємства залежить від 

специфіки діяльності, характеру продукції чи послуг, що надаються, від рівня технічного 

розвитку[1, с. 50].  

Процес управління формуванням персоналу організації складається з таких 

функцій: найм, відбір та прийом персоналу; підбір та розстановка персоналу; ділова 

оцінка персоналу; профорієнтація та трудова адаптація персоналу; вивільнення персоналу.  

Особливою умовою ефективного формування персоналу для організації є 

правильний відбір персоналу. Важливо мати в потрібний час і на потрібному місці, в 

певній кількості та відповідної кваліфікації персонал, а працівникам – нормальні умови 

праці, стабільність зайнятості та справедливість оплати. Основним завданням формування 

персоналу є попередження плинності кадрів, оптимізація внутрішньої мобільності 

(ротації) кадрів, зміцнення виробничої і виконавчої дисципліни, створення нормального 

соціально-психологічного клімату в колективі. 

В процесі дослідження проблеми управління персоналом вчені-економісти виявили 

цілий ряд проблем. Так, О.А. Грішнова та Н.М. Полив‘яна розділяють думку що всі 

проблеми управління персоналом можна згрупувати в ряд груп [1, с. 64–75], а саме: 

проблеми в суб‘єкті управління персоналу; проблеми інформаційно–методичного 

забезпечення управління персоналом;  проблеми у структурі пропозиції на ринку праці; 

проблеми в об‘єкті управління персоналу, а також в формуванні та використанні 

персоналу.  

Основними передумовами, що визначають кращу ефективність роботи з пошуку та 

відбору персоналу, є: постановка чітких цілей організації та розробка ефективної 

http://ua-referat.com/Люди
http://ua-referat.com/Трудові_ресурси
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організаційної структури управління, що дозволяє забезпечити досягнення цих цілей. 

Вихідним етапом в процесі управління персоналом підприємства є наймання кадрів. Від 

того, яким чином проведений набір, які люди відібрані для роботи на підприємстві 

залежить вся діяльність підприємства. Тому керівництву підприємства слід здійснювати 

дану процедуру кваліфіковано з метою уникнення проблем, та досягнення значного 

прибутку. Також важливо правильно оцінювати плинність кадрів, тобто причини 

звільнення, враховувати їх побажання, мотиви та умови праці. Помилка в неправильному 

пошуку персоналу тягне за собою ланцюг непередбачених ускладнень у роботі фірми 

пов'язаних з можливим переміщенням, а іноді і звільненням співробітника.  

Для функціонуючого підприємства вихіднім пунктом формування стабільного 

трудового колективу може стати оцінювання стану плинності кадрів, тобто сукупності 

звільнених працівників: за власним бажанням, за прогули й інші порушення трудової 

дисципліни. Робота з вивчення і зниження плинності персоналу в організації включає такі 

етапи:  

˗ збір і опрацювання інформації про стан, причини та фактори плинності кадрів 

(визначення кількісних і якісних характеристик процесу плинності); 

˗ аналіз процесу плинності; 

˗ розробка і впровадження заходів зі зниження плинності. 

З якісного боку процес плинності кадрів характеризується факторами, причинами 

та мотивами. Виявлення причин і факторів необхідне для розробки конкретних заходів 

щодо зниження плинності, мотиви ж є вихідною інформацією для з'ясування причин. 

Причинами плинності є найбільш поширені мотиви звільнення працівників. За 

походженням мотиви можна поділити на три групи: пов'язані з сімейно-побутовими 

обставинами; у зв'язку з незадоволеністю працівників умовами праці й побуту; через 

порушенням трудової дисципліни. Фактори плинності можна згрупувати й за ступенем 

можливого цілеспрямованого впливу на них: керовані, частково керовані, некеровані. 

В узагальненому вигляді основні фактори й мотиви плинності персоналу на 

виробництві такі: низька заробітна плата окремих груп працівників у зв'язку з 

незадовільною організацією праці та виробництва; неритмічність виробництва, 

систематичний додатковий робочий час; невідповідність виконуваних робіт рівню 

кваліфікації й основної професії, невизначеність перспектив професійного зростання; 

важкі й шкідливі умови праці, брудна робота на окремих ділянках виробництва; погані 

взаємовідносини у колективі, з адміністрацією; незадоволеність професією. Виявлення 

мотивів, факторів і встановлення причин плинності здійснюється за допомогою 

спеціальної процедури, виконуваної співробітниками кадрової служби. До процедури 

входять вивчення анкетних даних, співбесіди з тими, хто звільняється, а також із їхніми 

товаришами, бригадиром, майстром, начальником дільниці, результати яких заносяться в 

журнал обліку звільнень. 

В свою чергу, використання персоналу являє собою комплекс заходів, спрямованих 

на забезпечення умов для ефективної реалізації творчого, фізичного і трудового 

потенціалу працівників. Використання персоналу має відповідати цілям підприємства і 

дотримуватись законів про працю [2, c.106].   

Важливими складниками системи заходів з покращення використання персоналу 

підприємств є забезпечення функціонування системи оцінки результатів праці та 

формування і вдосконалення системи мотивації праці. Основними елементами мотивації 

зайнятості є умови праці та її оплати, можливості професійного та кар‘єрного зростання, 

соціальний пакет.  

Раціональне використання персоналу має забезпечити:  

- оптимальну зайнятість працівників і стабільне та рівномірне їх завантаження 

протягом робочого періоду (тижня, місяця);  

- відповідність трудового потенціалу працівників вимогам робочого місця, 

посади;  
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- періодичну зміну одного робочого місця на інше з метою забезпечення 

різноманітності виконуваних робіт і можливості гнучкого маневрування в процесі 

виробництва; 

-  максимальну можливість виконання на робочому місці різних операцій, 

чергуючи навантаженні різних груп м'язів людини[2, c.109] 

Висновки та пропозиції. Отже, значення правильного формування та 

використання персоналу є виключно важливим для будь-якого підприємства. Аналізуючи 

процес формування і використання персоналу на підприємстві, можна сказати що, він має 

значний вплив на ефективність господарської діяльності підприємства та його 

конкурентоспроможність. Удосконалення управління формуванням і використанням 

персоналу підприємств дає змогу впливати на процеси в внутрішньому та зовнішньому 

середовищі, формуючи позитивні зміни у функціонуванні підприємства. Ці зміни 

одночасно стають результатом його економічної поведінки і основою перспективних змін 

у ній.  
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Постановка проблеми. Управління сучасною організацією викликає необхідність 

приділення значної уваги ефективній системі підбору кадрів. Для цього, перш за все, 

необхідно володіти технологією того чи іншого методу підбору кадрів, його 

ефективністю, економічністю і як найбільш дієздатним до реалізації мету та цілей 

підприємства, з метою підвищення кадрового потенціалу через постійний пошук 

вдосконалення технології процедури відбору кадрів. Для цього проведемо обґрунтування 

джерел залучення працівників підприємства шляхом їх порівняння. 

Аналіз останніх досліджень. Проблематиці процесу удосконалення системи 

підбору на підприємствах у своїх працях приділяли увагу такі вчені як: І. Ансоф, 

Л. Балабанова, А. Єгоршин, О. Бойко, І. Дуракова, С. Іванова, Ф. Хміль, А. Кібанов, 

Р. Мансуров, Л. Лукачєва, Л. Пащук, О. Третьяк, А. Лобза та інші. 

Основний матеріал. Одним з ключових компонентів системи управління 

персоналом є політика по підбору та відбору кадрів, оскільки вона грає важливу роль для 

досягнення місії і цілей організації. Підбір кадрів – це процес вивчення психологічних і 

професійних якостей працівника з метою встановлення його придатності для виконання 

обов‘язків на певному робочому місці або посаді і вибору з сукупності претендентів 

найбільш відповідного з урахуванням відповідності його кваліфікації, спеціальності, 

особових якостей і здібностей характеру діяльності, інтересам організації і його самого 

[4]. 

Для залучення кандидатів підприємство може використовувати зовнішні та 

внутрішні джерела. 

Внутрішні джерела: 

1. Перш, ніж вийти на ринок праці більшість організацій намагається знайти 

відповідного кандидата серед своїх працівників [5, с. 40]. Даний метод не потребує 

значних фінансових витрат, сприяє посиленню авторитету керівництва організації серед її 

працівників, і не вимагає інтеграції нових працівників в організацію. В той же час пошук 

всередині організації може викликати опір з боку керівників підрозділів, які намагаються 

приховати кращих співробітників для себе. Крім того, даний варіант обмежений кількістю 

працівників організації, серед яких може не знайтись необхідних людей. 

2. Департамент відділу кадрів може звернутися з проханням до співробітників 

організації зайнятися неформальним пошуком серед своїх родичів або знайомих [5, с. 40]. 

Дане джерело має переваги щодо низьких фінансових витрат на залучення кадрів, більш 

простою процедурою адаптації нових працівників в організацію за рахунок більш тісних 

контактів з представниками організації. До недоліків даного джерела належить, те що 

працівники організації не є професіоналами в галузі підбору кадрів; працівники не завжди 

об‘єктивно оцінюють своїх близьких і знайомих; даний метод може призвести до розвитку 

сімейності в організації, що може відбитися на результатах ефективності діяльності 

організації. 

Зовнішні джерела: 

1. Оголошення в засобах масової інформації про відкриту вакансію має широке 

залучення населення при відносно не великих витратах. До недоліків даного методу 

можна віднести широкий наплив кандидатів, більшість яких не будуть відповідати 

необхідним вимогам. Тому при розробці оголошення необхідно чітко і ясно формулювати 

професійні і кваліфікаційні вимоги, щоб таким чином зразу відсікти кандидатів, які не 
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відповідають вимогам, і зменшити обсяг роботи по опрацюванню заяв. 

2. Виїзд в інститути та інші навчальні заклади є результативним з точки зору 

залучення молодих спеціалістів в організацію, і не потребує великих фінансових витрат. 

3. Використання державних агентств зайнятості дає змогу провести спрямований 

пошук претендентів по відповідним професіям при низьких витратах. Недоліками такого 

джерела є те, що в державні агентства часто звертаються працівники, які мають низьку 

кваліфікацію, жінки, що повертаються з декретної відпустки, випускники навчальних 

закладів без стажу роботи [5, с. 40]. 

4. Використовуючи приватні кадрові агенства зайнятості, їх умовно слід розділити 

на такі групи: 

 рекрутингові агенції, головним напрямком, яких є пошук дорогих і унікальних 
спеціалістів методом прямого пошуку – ―полювання за головами‖ (head hunting). 

Хедхантинг – один з методів вирішення задач з виведення компаній на вищий рівень 

розвитку. Для людей, як і для підприємств, це також і можливість розвитку, розширення 

горизонтів. Крім того, роботодавець, що залучив співробітника в організацію за 

допомогою хедхантингу, ставиться до нього як до ―особливої цінності‖, що також є 

перевагою для цього співробітника. В технологію закладається індивідуальний підхід до 

кандидата і клієнта; 

 кадрові агенції, механізм роботи яких полягає у первинному відсіювання таких 
претендентів, які не відповідають вакантній посаді, а потім надання клієнту можливості 

вибору з декількох найбільш прийнятих кандидатів [6, с. 73]. 

До найбільше широко застосовуваних методів оцінки кандидатів, що вимагається 

для ухвалення рішення при відборі фахівців, відносяться іспити, анкетування, співбесіди, 

тестування тощо. 

Поведінкові науки розробили багато видів різних іспитів, що допомагають 

пророчити, як ефективно зможе кандидат виконувати конкретну роботу. Один з видів 

відбіркових іспитів передбачає вимір здатності виконання завдань, пов‘язаних з 

передбачуваною роботою.  

Анкетування, хоча вони і не відносяться до справжніх засобів визначення 

здібностей чи психологічних характеристик, теж успішно застосовуються для 

порівняльної оцінки рівня кваліфікації.  

Співбесіди дотепер є найбільше широко застосовуваним методом підбору кадрів. 

Навіть працівників не управлінського складу рідко приймають на роботу без хоча б однієї 

співбесіди. Разом з тим, дослідження виявили цілий ряд проблем, що знижують 

ефективність співбесід як інструменту добору кадрів. Основа цих проблем має емоційний 

і психологічний характер [3].  

Застосовуючи центри оцінки – оцінюється здатність до виконання повного кола 

посадових обов‘язків за допомогою методів складного моделювання ситуацій. Методи 

включають ролі керуючого й учасника зборів, доповіді групі слухачів (усно), офіційні 

інтерв‘ю, тести по психології і рівню інтелекту. Найчастіше керівництво малої організації 

обмежується офіційним інтерв‘ю на основі диференційованого підходу до кожного 

кандидата [1, с. 90]. 

Тестування - це стандартизоване, нетривале за часом психофізіологічне 

випробування, що проводиться з метою оцінки і відбору кадрів на підприємствах, в 

установах і організаціях. Для виявлення певних характеристик досліджуваної особи 

використовують спеціальну програму, яка включає контрольні питання, запитальники й 

оцінні бали [1, с. 90].  

Методи відбору кадрів для кожного підприємства мають враховувати її специфіку, 

розмір, складність і технологічну змінюваність. Систематичні, надійні методи відбору, як 

правило, вимагають великих витрат і виправдані в разі великої кількості числа вакантних 

місць та ще більшого числа кандидатів. Якщо кількість претендентів невелика, складні 
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методи відбору неефективні. В цілому в таблиці 1 наведемо методи оцінки при відборі 

кадрів.  

Таблиця 1 

Методи оцінки при відборі кадрів 

Якості, що 

оцінюють 

Аналіз 

анкетних 

даних 

Психоло- 

гічне 

тестування 

Оціночна 

ділова гра 

Кваліфікаційне 

тестування 

Перевірка 

рекомендацій 

Спів- 

бесіда 

1. Інтелект   ++ ++   + 

2. Ерудиція +  + ++  + 

3. Професійні 

навички і знання  

+  + ++ + + 

4. Організаційні 

здібності 

+  ++ + + + 

5. Комунікативні 

здібності 

 + ++   ++ 

6. Психологічний 

портрет  

 ++ +  + ++ 

7. Здоров'я і 

роботоспромож - 

ність  

+  +  + ++ 

8. Зовнішній 

вигляд і манери  

  +   ++ 

9. Мотивація      ++ 

+ – метод часто застосовується; ++ – найбільш ефективний метод при визначенні 

того чи іншого показника. 

 

Висновки та пропозиції. Аналіз всіх джерел підбору і відбору кадрів дозволяє 

зробити висновок, що не існує єдиного оптимального методу, тому департамент відділу 

кадрів повинен володіти всім набором прийомів залучення кандидатів і використовувати 

їх залежно від конкретних завдань.  
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень Управління персоналом – 

складний процес, який потребує всебічного підходу та використання різноманітних 

методів, до яких належить і мотивація. Вивчення проблеми мотивації має як теоретичне 

так і практичне значення. До проблеми мотивації звертаються представники багатьох 

наук: економісти, соціологи, філософи, психологи, юристи, педагоги. В сучасній науковій 

літературі значна увага приділяється вивченню питання мотивації персоналу. Натомість 

мають місце значні розбіжності у розумінні мотивів і стимулів, що зумовлює необхідність 

спеціального дослідження цих понять, аналізу сучасного стану і особливостей мотивації. 

Питанням мотивації праці присвячені роботи багатьох вітчизняних та закордонних 

науковців, а саме: О. Баєвої, С. Бєляєва, Д. Богині, Л. Буковинської, О. Дигуна, 

А. Єськова, В. Задорожнього, А. Колота, В. Новака, М. Семикіної, А. Шегди та інших. В 

роботах вищезазначених вчених знайшли своє відображення різноманітні аспекти 

мотивації праці на підґрунті ефективного використання трудового потенціалу, підвищення 

продуктивності, результативності та ефективності праці. Разом з тим дослідники 

зазначають, що в межах даної теми існує ціла низка невивчених і суперечливих аспектів. 

У сучасних умовах господарювання мотиваційна складова в управлінні персоналом 

усвідомлюється і визначається як орієнтир до дії на багатьох підприємствах. Однак, 

досить часто трапляються випадки, коли при значних витратах на мотивування 

працівників віддача персоналу залишається на низькому рівні. Як результат, в прагненні 

мотивувати своїх працівників підприємство отримує зворотній демотиваційний ефект. 

Тобто кошти, витрачені на мотивацію персоналу, не обов‘язково є адекватною 

ефективною мірою. 

Основні результати дослідження. Мотивація має суттєвий вплив на дієвість 

системи управління персоналом. На наш погляд, мотивацію необхідно розглядати як вид 

управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання всіх працівників 

підприємства на діяльність, спрямовану, з одного боку, на задоволення різноманітних 

потреб як окремого працівника, так і трудового колективу підприємства в цілому в 

процесі їхньої діяльності, а з іншого боку – на одержання очікуваних результатів праці, 

успішне досягнення короткострокових цілей та генеральної (загальної) мети 

функціонування підприємства.  

Стратегічно направлена система мотивування має ґрунтуватися на використанні 

стимулів довготривалої дії, спрямовуватися на залучення всіх працівників до реалізації 

загальної стратегії розвитку та активної участі в тих змінах, що відбуваються на 

підприємстві, поєднувати різноманітні економічні та неекономічні форми стимулювання, 

що дозволить забезпечити широкий спектр потреб кожного працівника, розвивати в ньому 

якості, необхідні для успішного функціонування підприємства. На підприємствах харчової 

галузі засобом посилення мотивації до високоефективної праці має стати використання 

комплексної системи мотивування та стимулювання працівників з орієнтацією на 

оптимально високий кінцевий результат, яка за сучасних умов господарювання повинна 

формуватися на таких принципах: структура винагород повинна забезпечити збалансоване 

стимулювання поліпшення як кількісних, так і якісних результатів праці; форми 

стимулювання та розмір винагород повинні бути тісно ув‘язані з результатами праці 

конкретного працівника та всього харчового підприємства в цілому; темпи зростання 

результативності праці повинні випереджати темпи зростання винагород; економічні й 
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неекономічні засоби мотивування повинні використовуватися комплексно щодо кожного 

працівника з урахуванням його потреб, цінностей, інтересів, сподівань та можливостей 

підприємства; повинно забезпечуватися раціональне задоволення інтересів працівника, 

трудового колективу та власника підприємства. Дотримання перерахованих принципів 

дозволить забезпечити динамічну рівновагу між результатами праці та винагородою, між 

інтересами працівника, колективу та власника, між потребами персоналу та ступенем його 

задоволення.  

 

 
Рис.1. Етапи розробки та реалізації комплексної системи мотивування та 

стимулювання працівників на підприємстві харчової промисловості 

Мотиваційний моніторинг 

Аналіз прийнятої на підприємстві системи стимулювання 

Аналіз ринку праці й моніторингу досліджень, проведених у сфері 

компенсаційної політики, існуючих систем мотивації в організаціях у 

аналогічних галузях, у виробництві продукції з ідентичними 

показниками 
Визначення основних цілей та напрямів системи мотивування та 

стимулювання 

Рангування професій і посад залежно від складності виконуваних 

функцій, ступеня відповідальності, фізичних умов, необхідної 

кваліфікації та досвіду роботи відповідно до чинного законодавства 

Відповідно до рангування персоналу створення тарифної системи, яка 

забезпечує дотримання норм і гарантій, передбачених чинним 

законодавством 

Розробка системи преміювання, встановлення доплат та надбавок 

Визначення нематеріальних чинників мотивації та їх узгодження з 

матеріальними 

Узгодження зі стратегією та цілями діяльності підприємства та його 

фінансовими можливостями 

Впровадження системи мотивування та стимулювання на підприємстві 

та її реалізація 

Контроль за реалізацією системи мотивування та стимулювання 

Внесення коректив  

Оцінка досягнутих результатів від впровадження системи мотивування 

та стимулювання 
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Запропонована нами послідовність розробки та реалізації комплексної системи 

мотивування та стимулювання (рис.1) базується на мотиваційному моніторингу, якому 

відводиться значна роль у підвищенні ефективності системи управління персоналом, 

оскільки на основі комплексного, системного, регулярного вивчення потреб, інтересів, 

мотиваційної спрямованості працівників промислового підприємства можна розробити 

ефективну систему мотивування та стимулювання, яка буде спрямована на задоволення 

потреб його працівників та досягнення стратегічних економічних і соціальних цілей 

підприємства. Використання комплексної системи мотивування на підприємстві 

сприятиме підвищенню трудової активності працівників, їх зацікавленості в професійному 

зростанні, розвитку ініціативності в роботі на основі творчого підходу, підвищенню рівня 

їх конкурентоспроможності, що дозволить зміцнити позиції підприємства в конкурентній 

боротьбі. 

Висновки. Результати дослідження показують, що мотивація – це, насамперед, 

складний процес, для глибокого розуміння та організації якого в теперішній час потрібно 

враховувати набуті різноманітні підходи. Саме це може сприяти підвищенню 

ефективності використання персоналу та діяльності підприємства у цілому. В сьогоденні 

не існує однозначного визначення дефініції «мотивація персоналу», але враховуючи 

думки більшості вчених, працюючих в сфері вивчення питань мотивації, можна 

зупинитися на такому: мотивація персоналу – це система заходів, спрямованих на 

задоволення матеріальних, соціальнопсихологічних, особистісних потреб людини з метою 

мобілізації її прагнення до дії, потреби у високоефективній праці на підставі 

самоорганізації і самоуправління. До основних проблем у сфері мотивації персоналу слід 

віднести недооцінку нематеріальних форм, що звужує можливості підприємств в 

спонуканні персоналу до більш результативної праці. Найбільшої ефективності діяльності 

підприємства можна досягнути в умовах комплексного підходу до вибору засобів 

мотивації персоналу, використання як матеріальних так і нематеріальних стимулів. 

Досягнення бажаних результатів мотивації праці персоналу на підставі комплексного 

підходу до її організації можливе лише за умови врахування потреб кожної соціальної та 

вікової групи персоналу. Для забезпечення ефективного функціонування системи 

мотивації слід використовувати можливості колективного договору, та широку гласність її 

умов. Широке використання методів мотивації персоналу в практиці роботи підприємств 

може служити підвищенню ефективності їх діяльності, забезпечити сталий розвиток 

суб‘єктів господарювання в сучасних умовах. Реалізація запропонованих комплексних 

заходів з удосконалення управління мотивацією персоналу на підприємстві дозволить 

вирішити ряд важливих завдань, насамперед, таких як стабілізація персоналу, підвищення 

результативності праці працівників, забезпечення систематичного підвищення 

професійно-кваліфікаційного рівня кадрів, що у свою чергу, надасть можливість значно 

покращити результати господарювання та досягти стратегічних цілей функціонування 

підприємства. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах економічного розвитку однією з 

основних конкурентних переваг будь-якого підприємства виступає професійне ядро його 

кадрового потенціалу. За оцінкою зарубіжних учених, у ХХІ ст. ця позиція в контексті 

пошуку й активізації засобів успішного підприємництва значно посилиться, оскільки в 

умовах непередбачуваних і нерідко хаотичних змін, притаманних ринковому середовищу, 

зможе працювати тільки високомобільний та організований персонал, орієнтований на 

постійний розвиток. Інтенсивні зміни у сфері людських ресурсів (у глобальному, 

регіональному, національному, демографічному, галузевому, корпоративному, 

професійному та індивідуальному вимірах) набувають революційного характеру, що 

підвищує актуальність розв‘язання проблем аналізу використання кадрового потенціалу 

підприємства 

Наразі підприємства лісового комплексу відчувають гостру потребу у 

кваліфікованих працівниках, що спонукає до здійснення різних заходів для їх підготовки і 

перепідготовки. При формуванні кадрового потенціалу лісогосподарського підприємства 

за існуючого дефіциту кваліфікованої робочої сили на ринку важливо забезпечити 

регулювання процесів інвентаризації, навчання та підготовки кадрового резерву для 

підприємства, у зв‘язку з чим особливого значення набувають розробка та реалізація 

програми управління кадровим потенціалом на всіх рівнях управління підприємством. 

Розробка програми розвитку будь-якого підприємства як необхідної умови підтримання 

його конкурентоспроможності потребує посилення дієвості проведення ресурсного 

аналізу досягнення цілей, у процесі якого визначається, наскільки кадровий ресурс 

підприємства спроможний реалізувати програму розвитку [1]. 

Виклад основного матеріалу В результаті дослідження теоретичних засад аналізу 

кадрового потенціалу автором опрацьовано й узагальнено класифікаційні підходи до 

вивчення кадрового потенціалу та обґрунтована доцільність використання таких 

додаткових класифікаційних ознак: за рівнем агрерованості оцінок (кадровий потенціал 

працівника; груповий кадровий потенціал; кадровий потенціал підприємства); за спектром 

охоплення можливостей (індивідуальний кадровий потенціал; колективний кадровий 

потенціал); за характером участі у виробничо-господарському процесі (потенціал 

технологічного персоналу; управлінський потенціал); за місцем у соціально-економічній 

системі підприємства (структурно-формуючий кадровий потенціал; підприємницький 

кадровий потенціал; продуктивний кадровий потенціал) (табл.1).  

Встановлено, що кадровий потенціал має змінний характер і залежить від багатьох 

чинників, зокрема: від руху (ротації) кадрів, у тому числі звільнення працівників; зміни їх 

кваліфікації як у результаті підвищення, так і зниження її рівня (старіння знань, втрати 

навичок); виникнення конфліктних ситуацій у колективі. Показником ефективної кадрової 

політики та управління персоналом є коефіцієнт плинності [2 ]. 

Важливо також зазначити, що формування кадрового потенціалу залежить від 

сумарного впливу складових його елементів, зокрема освітнього, фізичного, 

психологічного та соціального потенціалів працівників. Комплексний аналіз використання 

кадрового потенціалу підприємств включає: аналіз складу, структури та руху персоналу за 

різними класифікаційними ознаками, а також визначення їх впливу на результати 

господарської діяльності; аналіз конкурентоздатності працівника; аналіз формування 
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кадрового потенціалу; аналіз ефективності використання персоналу підприємства; аналіз 

корпоративної культури; аналіз оптимізації витрат на персонал[3]. 

Таблиця 1 

Класифікація видів кадрового потенціалу підприємства 

Класифіка-

ційні ознаки 
Складові  Характеристика 

1. За рівнем 

агрего-

ваності 

оцінок 

Кадровий 

потенціал 

працівника 

Індивідуальні інтелектуальні, освітньо-

кваліфікаційні, психологічні, фізіологічні та інші 

можливості особистості, які використовуються чи 

можуть бути використані у трудовій діяльності 

Груповий 

(бригадний) 

кадровий 

потенціал 

Крім кадрового потенціалу окремих працівників 

ураховуються додаткові можливості їхньої 

колективної діяльності на основі сумісності 

психофізіологічних і кваліфікаційно-професійних 

особливостей колективу 

Кадровий 

потенціал 

підприємства 

Сукупні можливості працівників підприємства 

активно чи пасивно брати участь у виробничому 

процесі в рамках конкретної організаційної 

структури виходячи з матеріально-технічних, 

технологічних та інших параметрів 

2. За 

спектром 

охоплення 

мож-

ливостей 

Індивідуальни

й кадровий 

потенціал 

Враховуються індивідуальні можливості працівника 

Колективний 

(груповий) 

кадровий 

потенціал 

Враховуються не тільки індивідуальні можливості 

членів колективу, а й можливості їхньої співпраці для 

досягнення суспільних цільових орієнтирів 

3. За харак-

тером участі 

у 

виробничо-

господар-

ському 

процесі 

Потенціал 

техно-

логічного 

персоналу 

Сукупні можливості працівників підприємства, 

задіяних у профільному та суміжних виробничо-

господарських процесах для виробництва продукції 

встановленої якості та визначеної кількості, а також 

працівники, які виконують технічні функції апарату 

управління 

Управ-

лінський 

потенціал 

Можливості окремих категорій персоналу 

підприємства щодо ефективної організації та 

управління виробничо-комерційними процесами 

підприємства 

4. За місцем 

у соціально-

економічній 

системі під-

приємства 

Структурно-

формуючий 

кадровий 

потенціал 

Можливості частини працівників підприємства щодо 

раціональної та високоефективної організації 

виробничих процесів і побудови найбільш гнучкої, 

чіткої, простої структури підприємства 

Підприємниць

кий кадровий 

потенціал 

Наявність та розвиток підприємницьких здібностей 

певної частини працівників як передумови для 

досягнення економічного успіху за рахунок 

формування ініціативної й інноваційної моделей 

діяльності 

Продуктивний 

кадровий 

потенціал 

Можливості працівника підприємства генерувати 

економічні й неекономічні результати з урахуванням 

існуючих умов діяльності у рамках певного 

підприємства 

Джерело: сформовано автором на основі [2] 
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Для вдосконалення аналізу кадрового інноваційного потенціалу підприємства ДП 

«Житомирське лісове господарство» пропонуємо розрахунок проводити у розрізі трьох 

груп: група 1 показників «Персонал» включає критерії аналізу якостей і особистісних 

характеристик співробітників і корпоративної (організаційної) культури; група 2 

показників «Система функціонування підприємства» містить показники аналізу 

загальносистемних характеристик підприємства; група 3 показників «Зовнішнє 

середовище» об'єднує регіональні та галузеві показники інноваційної активності з 

визначенням ступеня впливу кожного фактору з використанням методу експертної оцінки. 

Запровадження рекомендованих показників уможливить максимальне врахування 

зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на використання кадрового потенціалу та 

оптимізації витрат на персонал. 

Для підвищення ефективності роботи персоналу підприємства розроблено й 

запропоновано до впровадження такі заходи: проведення атестації працівників з метою 

виявлення професійно підготовлених співробітників і встановлення для них погодинної 

оплати праці із гнучкою системою преміювання за досягнення виробничих показників; 

поступове звільнення інших категорій персоналу за власним бажанням (позначається 

природна плинність кадрів); залучення необхідної чисельності персоналу робітничих 

професій за допомогою кадрового (лізингового) агентства, що надає послуги 

аутстаффінгу. 

Для впорядкування процесу аналізу кадрового потенціалу підприємства 

пропонуємо використовувати документ внутрішнього регламенту – Положення про 

організацію аналізу кадрового потенціалу підприємства, що включає такі розділи:  

1. Загальні положення;  

2. Основні завдання аналізу кадрового потенціалу;  

3.Організаційні етапи аналітичної роботи на підприємстві; 

4. Джерела інформації для аналізу; 

5. Напрями аналізу кадрового потенціалу. 

Висновки. Впровадження у практичну діяльність ДП «Житомирське лісове 

господарство» запропонованих підходів з удосконалення аналізу кадрового потенціалу 

спрямовані на вирішення важливої економічної проблеми – зниження витрат на персонал 

та підвищення ефективності управління кадровим потенціалом підприємства. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Інтеграція України в 

європейські та інші міжнародні економічні структури вимагає нових прогресивних 

механізмів. Активний перехід на сучасні європейські методи роботи, сприяння розвитку 

взаємодії на горизонтальному рівні, розширення повноважень середньої та нижньої 

управлінських ланок у сфері обміну інформацією, заохочення ініціативності, вивчення 

досвіду європейських країн дають можливість сформувати нове власне бачення механізму 

забезпечення ефективності управління персоналом харчових підприємств. 

Одна з важливих детермінант успішного функціонування підприємства — 

персонал, тому актуальним є розроблення прогресивних механізмів забезпечення 

ефективності управління персоналом, які впливають на ефективність діяльності 

підприємства в цілому та забезпечують підвищення рівня продуктивності праці.  

Вагомий внесок у формування теоретичних засад і прикладних рекомендацій із 

забезпечення ефективності управління персоналом підприємств здійснили такі вітчизняні 

та зарубіжні вчені-економісти, як М. Армстронг, Н. Афанасьєв, Д. Баюра, В. Василенко, 

В. Герасимчук, Л. Довгань, П. Друкер, Д. Загірняк, А. Єгоршина, О. Кендюхов, 

К. Ковальська, А. Маслоу, В. Нижник, Д. Стеченко, Н. Сімченко, Н. Чухрай та ін. 

Проблеми управління підприємствами машинобудування відображено в працях таких 

авторів, як С. Войтко, О. Гавриш, В. Дергачова, М. Згуровський, О. Зозульов, 

Л. Шульгіна, Г. Яловий та ін.  

Основні результати дослідження. Одним із важливих факторів зростання рівня 

ефективності діяльності підприємства є дієвий механізм забезпечення ефективності 

управління персоналом, що спонукає до підвищення продуктивності праці.  

Необхідною умовою для підвищення ефективності управління персоналом 

підприємства є розроблення такого управлінського інструментарію, який зможе 

забезпечити реальну соціально-економічну віддачу. У зв‘язку із цим у рамках 

дослідження найбільш актуальним є питання вдосконалення ефективного механізму 

забезпечення ефективності управління персоналом та прогнозування рівнів ефективності 

діяльності підприємства на основі реалізації науково-методичного підходу до 

вдосконалення процесів його формування. 

Для обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління 

персоналом підприємства, у роботі проведено аналіз забезпеченості підприємства 

(ТОВ «Нива Експо») персоналом та ефективності його використання. Аналіз кількісної 

структури включав обстеження персоналу на предмет визначення чисельності за 

категоріями та тенденції в її зміні, аналіз якісних показників полягав у дослідженні 

професійно-кваліфікаційного рівня працівників.  

На підставі проведеного аналізу встановлено, що існує невідповідність між 

кількістю наявних робочих місць та чисельністю робітників, спостерігається певне 

зниження плинності кадрів, збільшення питомої ваги молоді в загальній чисельності 

персоналу, покращення професійно-кваліфікаційного рівня. Проте професійно-

кваліфікаційна структура залишається неадекватною умовам, у яких розвивається сучасна 

сфера виробництва. Основна маса працівників не зацікавлена в підвищенні професійної 

кваліфікації та зростанні продуктивності праці, перш за все тому, що з підвищенням 

професійно-кваліфікаційного рівня висуваються нові вимоги до працівників, а 
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стимулювання залишається недостатнім, оскільки використанню матеріальних і 

нематеріальних форм мотивації на підприємстві не приділяється належної уваги. 

 

Визначення кількісної та якісної потреби в персоналі 

Визначення заходів щодо досягнення або підтримки кількісної та якісної 

відповідності між майбутньою потребою в персоналі та його наявністю 

Вивчення вимог, що висуваються до робочих місць та посад 

Аналіз і дослідження зовнішнього та внутрішнього ринку праці 

Встановлення джерел покриття потреб у персоналі 

Аналіз кількісного складу персоналу Аналіз якісного складу персоналу 

Стратегічний аналіз і прогнози розвитку підприємства 

Вибір зовнішніх джерел покриття 

потреби 

Вибір внутрішніх джерел покриття 

потреби 

Вибір методів добору та підбору 

персоналу 

Розрахунок планових витрат на придбання, навчання персоналу 

Вибір форм та методів навчання 

персоналу 

Наймання персоналу та розстановка 

по робочих місцях  

Дослідження ринку освітніх послуг 

та вибір освітніх закладів 

Адаптація персоналу 

Професійне навчання, 

перепідготовка й підвищення 

кваліфікації персоналу 

Переміщення, службово-професійне просування чи вивільнення персоналу 

Контроль заходів з формування та розвитку персоналу 

Внесення змін відповідно до змін середовища 

Оцінка ефективності заходів щодо формування персоналу 



Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку 

 

135 
 

Рис. 1. Функціональна схема формування персоналу на харчовому підприємстві 

Обґрунтовано необхідність удосконалення організаційної структури управління 

персоналом, від здатності якої та самого апарату управління реагувати на фактори, 

дестабілізуючі діяльність підприємства, від її адекватності стратегічним цілям і 

завданням, мобільності й можливості використання власного потенціалу залежить у 

підсумку й економічна стабільність самого металургійного підприємства. 

Організаційна структура системи управління персоналом є сукупністю 

взаємозалежних підрозділів системи управління персоналом, які виконують роль носіїв 

функцій управління персоналом. Для розробки організаційного забезпечення формування 

та реалізації стратегії доцільним є створення таких додаткових структурних підрозділів, 

як відділ стратегії персоналу, бюро аналізу та маркетингу, бюро розвитку, бюро 

мотивування та стимулювання персоналу, основним завданням яких є розробка й 

реалізація стратегії управління персоналом, узгодженої з загальним напрямом розвитку 

підприємства. 

Стратегічно значущими вважаються більшість аспектів управління персоналом. 

Для вирішення завдань удосконалення процесу формування персоналу на підприємстві 

запропоновано використовувати маркетинговий підхід до управління персоналом, 

базовим принципом якого є орієнтація на довгострокову перспективу. Здійснення на 

підприємстві маркетингу персоналу дозволить зменшити рівень невизначеності при 

ухваленні управлінських кадрових рішень, виявити причини, через які попередні дії 

виявилися помилковими, оцінити стан людських ресурсів підприємства, стан ринку праці, 

тенденції їхніх змін і приймати обґрунтовані управлінські рішення у сфері формування, 

розвитку та ефективного використання людських ресурсів. 

Визначено порядок реалізації заходів щодо формування персоналу на 

металургійному підприємстві та представлено його у вигляді функціональної схеми 

(рис.1). Формування персоналу на підприємстві повинно здійснюватися з урахуванням 

прогнозів його розвитку та стратегічних цілей.  

Висновки. Використання запропонованого підходу дозволить забезпечити 

підприємство працівниками відповідної кількості та якості, раціонально розподілити їх по 

робочих місцях; встановлювати та обирати найбільш оптимальні для підприємства шляхи 

покриття потреби в персоналі; підтримувати постійний взаємозв‘язок із зовнішніми 

джерелами, які забезпечують підприємство відповідними кадрами; створювати найбільш 

сприятливі умови для розкриття здібностей працівників, їх розвитку та використання 

тощо, що в результаті сприяє підвищенню результативності діяльності підприємства та 

забезпеченню його стабільного розвитку. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. В наш час проблема 

мотивації персоналу має досить вагоме значення. На підприємстві саме персонал є 

специфічним та найскладнішим видом ресурсів, що використовується. Бо саме 

ефективність діяльності персоналу прямо впливає на ефективність діяльності всього 

підприємства. Тому чим більш зацікавлені є працівники, що працюють в належних умовах 

праці, тим вищий рівень продуктивності праці. 

Мотивація належить до головних функцій управління. Це пояснюється тим, що 

економічне зростання потенціалу підприємства відбудеться за умов ефективної мотивації. 

Тому можна сказати, що коли вона недостатня, то може виступати стримуючим фактором 

до зростання показників ефективності його діяльності. 

Тому й постає і є актуальним на сьогодні питання удосконалення мотивації праці 

персоналу на підприємстві. 

Питанню удосконалення мотивації працівників присвятили свої дослідження такі 

вчені: А. Афонін, В. Абрамов, Д. Богиня, А. Грішнова, Г. Дмитренко, М. Дороніна, А. 

Єськов, І. Завадський, М. Карлін, А. Колот, О. Віханський, Н. Любомудрова, В. 

Сладкевич, О. Кузьмін, та ін. 

Основний матеріал. В сучасній економіці є досить багато визначень мотивації, що 

розкривають її сутність з різних сторін. В цілому особисте відношення людини до праці і 

визначає ефективність праці, а її трудова поведінка формується під впливом багатьох 

факторів. 

У загальному розумінні мотивація  сукупність рушійних сил, що стимулюють 

людину до виконання визначених дій. Ці сили можуть мати як зовнішнє, так і внутрішнє 

походження і змушувати людину свідомо або не свідомо робити ті або інші вчинки [1]. 

Основними завданнями мотивації є: 

 формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення 

мотивації в процесі праці; 

 навчання персоналу і керівного складу психологічним основам 

внутріфірмового спілкування ; 

 формування в кожного керівника демократичних підходів до керування 

персоналом з використанням сучасних методів мотивації. 

Для вирішення цих завдань необхідний аналіз: 

 процесу мотивації в організаціях; 
 індивідуальної і групової мотивації; 
 змін, що відбуваються в мотивації діяльності людини при переході до 

ринкових відносин[2]. 

В сучасному управлінні персоналом все більше значення набувають мотиваційні 

аспекти. При плануванні та організації роботи менеджер визначає, що потрібно виконати 

організації і коли, як і хто, повинен це зробити. Якщо вибір цих рішень зроблений 

ефективно , то керівник отримує можливість координувати зусилля багатьох людей і 

спільно реалізувати потенційні можливості групи працівників. Ефективна робота 

підприємства – це, перш за все ефективна робота персоналу від керівника до робітника, і 

тому мотиваційний фактор в досягненні цілей організації відіграє не останню роль. 

Шлях до ефективного управління людиною полягає через розуміння її потреб. 

Тільки знаючи, те що спонукає людину до дії, які мотиви покладено в основу її діяльності, 

можна знайти методи її мотивації. 
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Управління персоналом має забезпечити сприятливе середовище, люди повинні 

отримувати задоволення від виконуваної роботи і суспільного визнання своїх досягнень. 

Сьогодні широко поширеним засобом впливу на працівників, є мотивація праці, що 

передбачає такі методи як: 

 система винагороди, матеріального й морального заохочення; 

 збагачення змісту праці, підвищення інтересу до роботи; 

 розвиток персоналу, надання можливості професійно-кваліфікаційного 

просування, планування кар‘єри; 

 поліпшення соціально-психологічного клімату в організації, умов роботи, 

заохоченню індивідуальної і групової ініціативи, творчості і саморозвитку; 

 активне залучення працівників до управління трудовими процесами, участь 

у прибутках і акціонерному капіталі підприємства. 

Застосування даних методів показує як позитивні, так і негативні аспекти, і це 

природний процес, тому що в теорії і практиці керування не має ідеальної моделі 

стимулювання, яка відповідала б різноманітним вимогам. 

Висновки та пропозиції. У наш час питання мотивації персоналу стають 

актуальними для будь-якої організації. Ефективна колективна робота фахівців може 

сприяти процвітанню і розвитку організації, реалізації поставлених цілей. Тому мотивації 

співробітників займає одне з центральних місць в управлінні персоналом, оскільки вона 

виступає безпосередньою причиною їхньої поведінки. Керівники не завжди чітко 

уявляють, які саме мотиви стимулюють їх підлеглих виконувати свою роботу і не просто 

виконувати, а ефективно її виконувати. При цьому ставлячи в пріоритет саме матеріальне 

заохочення, при цьому недооцінюючи внутрішні стимули до роботи – самостійність, 

творчість, бажання досягти високих результатів. І на жаль, ця проблема притаманна 

багатьом організаціям у всьому світі. Адже людям  безумовно потрібні гроші, але ж вони і 

хочуть отримувати задоволення від виконаної роботи і мають пишатися нею. 

Тому задля підвищення продуктивності праці персоналу, а саме мотивуючи його 

ми повинні враховувати та ставити акцент в першу чергу на: 

o розвиток персоналу; 

o поліпшення соціального – психологічного клімату в організації; 

o заохочувати працівників до як індивідуальної так і групової ініціативи; 

o розвивати творче та неординарне мислення; 

o забезпечення сприятливого середовища; 

o безумовно удосконалювати систему винагород; 

o активно залучати персонал до участі у прибутках підприємства. 
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Постановка проблеми. Для ефективного управління підприємством поряд з 

традиційними методами управління необхідно використовувати інновації, тобто нові, 

вдосконалені та нетрадиційні підходи в управлінській діяльності, тому що в наші дні 

основою будь-якого виду управління підприємством є високоефективна діяльність, яка 

спирається на прогресивні інноваційні фактори. 

Серед останніх слід виділити управління трудовими ресурсами, спрямоване на 

забезпечення нормальних умов праці та створення конструктивних взаємин між 

роботодавцями, працівниками та державою.  

Аналіз останніх досліджень. Економічну природу трудових ресурсів з 

еволюційними питаннями їх формування та використання в системі соціально-трудових 

відносин суб‘єктів господарювання досліджували М. Заярна, О.М. Каралюс, Н.І. 

Кабушкін, А.В. Калина, Є.П. Качан та інші [1-4]. З урахуванням складності ситуації в 

економіці країни та на ринку праці, актуальним залишається питання удосконалення 

управління персоналом вітчизняних підприємств. 

Основний матеріал 

Ефективність економіки будь-якого суспільства в першу чергу визначається якістю 

наявних трудових ресурсів та способом їх включення у виробництво, адже основною 

продуктивною силою є люди з їхніми здібностями та можливостями. Якісне відтворення 

людських ресурсів, формування трудового потенціалу та раціональне його використання – 

все це залежить від управління людськими ресурсами на всіх рівнях. 

Управління персоналом, відбувається, як на рівні держави, та і на рівні 

підприємства. Державний рівень управління – це рівень управління трудовими ресурсами 

в межах окремого регіону та держави в цілому, що представляє собою сукупність органів 

державних і регіональних законодавчих, виконавчої і судової влади, централізовано 

регулюючих основні соціально-економічні відносини в країні та її суб'єктів, а також 

сукупність методів управління та механізмів їх використання.  

Управління трудовими ресурсами на рівні підприємства передбачає вирішення 

наступних основних завдань: 

- визначення потреби підприємства у робітниках різних спеціальностей та 

кваліфікації; 

- аналіз ринку праці і управління зайнятістю; 

- відбір і адаптація персоналу; 

- планування кар'єри співробітників того чи іншого підприємства, їх 

професійного та адміністративного зростання; 

- забезпечення раціональних умов праці, у тому числі сприятливої для людини 

соціально-психологічної атмосфери; 

- організація трудових процесів, їх координація, аналіз витрат та результатів 

праці, встановлення оптимального співвідношення між кількістю одиниць обладнання та 

чисельністю персоналу різних груп; 

- розробка систем мотивації ефективної діяльності; 

- обґрунтування структури доходів, ступеня їх диференціації, проектування 

систем оплати праці; 

- організація винахідницької та раціоналізаторської діяльності; 

- участь у проведенні тарифних переговорів між представниками роботодавців і 
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працівників; 

- рішення етичних проблем праці; 

- управління конфліктами; 

- профілактика девіантної поведінки [5].  

Підприємствам для того, щоб вижити в сучасних умовах, необхідно правильно 

визначати свою стратегію та тактику поведінки і систематично проводити управління 

трудовим колективом. Всі функції управління персоналом на підприємстві повинні бути 

тісно взаємопов'язані і в сукупності становити єдиний процес управління трудовими 

ресурсами, метою якого є більш ефективна, інноваційно-орієнтована трудова діяльність 

персоналу. При цьому основою розвитку управління трудовими ресурсами на 

підприємстві, є цілеспрямована діяльність по впровадженню нових, більш ефективних 

методів трудового управління. Так, персонал у сучасних умовах повинен бути 

високоосвіченим, володіти високою загальною культурою, стратегічним мисленням й 

ерудицією. 

Організація професійного розвитку стала однією з основних функцій управління 

персоналом. Отже, управління професійним розвитком персоналу підприємства 

передбачає наявність таких найважливіших компонентів: 

- відповідного середовища – системи управління професійним розвитком 

персоналу; 

- необхідних і достатніх коштів – механізму управління професійним розвитком 

персоналу; 

- конкретних дій – процесу управління професійним розвитком персоналу 

підприємства [6].  

У той же час, сучасний менеджер нерідко стикається з різного роду проблемами, 

які вимагають від нього певної здатності до необхідних змін в управлінні і 

функціонуванні підприємств. Досягається це, насамперед, на основі інноваційної 

діяльності, спрямованої на здійснення конкретних інноваційних цілей, оптимальних 

результатів раціонального використання наукових, трудових, матеріальних і фінансових 

ресурсів, застосування різноманітних принципів, функцій та методів економічного 

механізму [7]. Інноваційний тип управління організацією праці заснований на розробці та 

впровадженні організаційних нововведень і спрямований на докорінне вдосконалення 

організації праці, забезпечення більш повного її відповідності параметрам техніко-

технологічної бази виробництва.  

Висновки 

Управління трудовими ресурсами – це управління, спрямоване на підвищення 

ефективності, на основі впровадження нововведень у методи планування, організації, 

мотивації й координації трудової діяльності працівників. Основними функціями 

управління є підвищення ефективності на підприємстві за рахунок створення, 

розповсюдження та ефективного застосування нововведень в управлінні трудовими 

ресурсами. Кінцевий результат впровадження нововведень у методи планування трудових 

процесів на підприємстві передбачає наступні підходи: 

- оцінку ефективності застосовуваних технологій (сукупності методів, прийомів 

праці) і засобів праці (знарядь виробництва); 

- вивчення та відбір найбільш ефективних технологій і засобів праці; 

- планування підвищення ефективності застосовуваних технологій і засобів 

праці.  

Управління персоналом на підприємствах потребує подальшого розвитку і 

вдосконалення, у зв'язку з чим, необхідно більш широке впровадження методів на основі 

більш поглиблених:  

- мотивації та стимулювання інноваційної поведінки працівників; - розвитку 

інноваційних комунікацій; 

- формування системи ефективного генерування та акумулювання нововведень; 
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- побудови ефективного механізму впровадження та поширення нововведень. 
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Керівник: Опалов О. А., к. е. н., доцент 
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Постановка проблеми. Ефективне функціонування будь-якої організації 

насамперед визначається ступенем розвитку її персоналу. Спроможність організації 

постійно підвищувати фаховий рівень своїх працівників є одним із найважливіших 

факторів забезпечення конкурентоспроможності її на ринку. Високих результатів досягає 

організація, укомплектована відповідною чисельністю працівників, які володіють 

необхідними знаннями та уміннями, мотивовані до узгодженої з цілями організації 

поведінки, для яких створено належні умови, тобто сформовано відповідну культуру 

організації. 

Вивчення досвіду економічно розвинених країн показує, що своїми успіхами вони 

багато в чому завдячують системі управління персоналом, виробництвом та обміном 

матеріальних благ, що дістала назву менеджменту. Менеджмент є породженням ринкової 

системи господарювання, її невід‘ємним складовим елементом. Слід зазначити, що 

менеджери на Заході утворюють особливий соціальний прошарок розпорядників 

економічного життя суспільства. Успіхи чи невдачі ринкових перетворень в економіці 

України багато в чому будуть залежати від людей, які здійснюватимуть ці перетворення та 

керуватимуть цими процесами. Йдеться про підготовку нової генерації фахівців та 

керівників, здатних організувати виробництво і управління за законами ринку. З огляду на 

перелічене коло проблем тема роботи є надзвичайно актуальною.  

Людські ресурси – специфічний і найважливіший з усіх видів економічних ресурсів 

підприємства. Специфіка людських ресурсів, порівняно з іншими чинниками 

економічного розвитку, полягає в тому, що, по-перше, люди не лише створюють, а й 

споживають матеріальні та духовні цінності; по-друге, багатогранність людського життя 

не вичерпується лише трудовою діяльністю, а отже, щоб ефективно використовувати 

людську працю, потрібно завжди враховувати потреби людини як особистості; по-третє, 

науково-технічний прогрес і гуманізація суспільного життя стрімко збільшують 

економічну роль знань, моральності, інтелектуального потенціалу та інших особистих 

якостей працівників, які формуються роками і поколіннями, а розкриваються людиною 

лише за сприятливих умов. Система кадрового менеджменту підприємства забезпечує 

безупинне удосконалювання методів роботи з кадрами і використання досягнень 

вітчизняної й закордонної науки і найкращого виробничого досвіду.  

Аналіз останніх досліджень 

Дослідженню даної теми присвячено багато публікацій вітчизняних і закордонних 

науковців: Балабанова Л.В., Богиня Д. П., Вілкокс Г., Виноградська А. М.,  Виноградський 

М. Д.,  Гладков Э.,  Денисова А., Кузнєцова Т., Крушельницька О. В., Малєшин В., 

Мельник О. Г., Мельничук Д. П., Михайлова Л. І., Петюх В. М., Сардак О. В., Хміль Ф. І., 

Шегда А. В. та інші. 

Основний матеріал 

Персонал підприємства – це сукупність його працівників (постійних і тимчасових, 

кваліфікованих і некваліфікованих), що працюють по найму та мають трудові відносини з 

роботодавцем. Кадри являють собою основний (штатний, постійний), як правило, 

кваліфікований склад працівників підприємства.  

Людські ресурси підприємства – це сукупність соціальних, психологічних і 

культурних якостей його працівників.  

З 80-х років став застосовуватися такий термін, як «трудовий потенціал 

працівника». Серед зарубіжних і вітчизняних учених немає спільної думки щодо 
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визначення сутності економічної категорії «трудовий потенціал». Узагальнюючи погляди 

науковців, можна говорити про розмаїття підходів до визначення поняття «трудовий 

потенціал». Поширеним в науковій літературі є функціональний підхід, у відповідності до 

якого трудовий потенціал трактується через реалізацію його основних функцій як 

можливості його працівників за певних умов забезпечити реалізацію цілей підприємства з 

найраціональнішими витратами всіх виробничих ресурсів: технічних, матеріальних, 

енергетичних, трудових, фінансових. При цьому саме можливості як набуті в процесі 

діяльності, так і закладені з народження забезпечують реалізацію основних цілей та 

завдань. Структурна відмінність між кадровим і трудовим потенціалом полягає у тому, що 

некваліфікованих й малокваліфікованих робітників виключають з кадрового складу. 

Проте, саме їхня праця є однією із складових потенціалу трудових ресурсів. Теоретичні 

підходи до визначення сутності поняття «трудовий потенціал підприємства» наведені у 

таблиці 1. 

Таблиця1 

Теоретичні підходи до визначення 

сутності поняття «трудовий потенціал підприємства» 

Підхід Трактування поняття 

Соціально-

біологічний 

складова потенціалу людини, яка здатна до самореалізації й 

ефективного використання потенційних можливостей людини в 

процесі трудової діяльності 

Структурний сукупність потенціальних природних здібностей, освітнього 

потенціалу і трудової активності, які визначають результативність 

трудової діяльності 

Функціональний співвідношення компонентів, які відображають різні 

демографічні,соціальні, функціональні, професійні й інші 

характеристики груп працівників. 

Ресурсний можливості його працівників за певних факторів забезпечити 

реалізацію цілей підприємства з найраціональнішими витратами 

всіх ресурсів: технічних, матеріальних, енергетичних,трудових, 

фінансових 

Комплексний ресурсна категорія, що включає в себе джерела, засоби праці, які 

можуть бути використані для розв'язання будь-якого завдання, 

досягнення певної цілі. 

Термін ―трудові ресурси‖ було введено в науку в 20-ті роки ХХ століття 

академіком С. Струмиліним. Сучасне розуміння трудових ресурсів трактується як людські 

ресурси, що є значно ширшим і включає в себе такі поняття, як трудовий потенціал, стан 

здоров‘я, рівень освіти, здібностей і культури, професійні знання для роботи в сфері 

суспільно корисної діяльності.  

Висновки 

Основним завданням управління кадрами в сучасних умовах є поєднання 

ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та трудової мотивації для 

розвитку навиків працівників та стимулювання їх до виконання робіт більш високого 

рівня. Завдання зводяться до:  

- забезпечення підприємства в потрібній кількості й якості персоналу на поточний 

період і на перспективу;  

- задоволення розумних потреб персоналу;  

- створення рівних можливостей ефективності праці та раціональної зайнятості 

працівників, стабільного і рівномірного завантаження протягом робочого періоду;  

- максимальної можливості виконання  різних  операцій  на робочому місці. 
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Постановка проблеми. В діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання в умовах 

ринкової економіки прибуток відіграє значну роль. Прибуток – це одне із джерел 

фінансування приросту оборотного капіталу, інвестиційного та інноваційного розвитку 

підприємства, стимулювання його працівників, формування доходної бази державного та 

місцевих бюджетів. 

Прибуток підприємства залежить від виробничої, постачальницької, збутової і 

комерційної діяльності підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для 

економічного розвитку підприємства. У зв‘язку з цим задачею підприємства є не тільки 

отримання максимального розміру прибутку в поточному періоді, а його ефективний 

розподіл, використання, формування та планування для забезпечення подальшого 

зростання компанії. Серед чинників, що впливають на зміну прибутку можна виділити 

об‘єм виробництва продукції, якість товару, конкурентоспроможність підприємства, його 

ділову репутацію. 

Характеризуючи перевищення надходжень над витратами, прибуток виражає мету 

підприємницької діяльності береться за головний показний її результативності 

(ефективності) 

Виключна значимість прибутку для самого підприємства і держави обумовлює 

значний і постійний інтерес науковців і практиків. 

Аналіз останніх досліджень 

Теоретичнi та практичнi аспекти управління прибутком пiдприємства розглянуті в 

працях науковців: І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, О.Р. Квасовського, А.М. Поддєрьогіна, В.В. 

Сопко, В.П. Привалова, Г.В. Савицької, А.Д. Шеремета та ін. Однак розвиток механізму 

управління прибутком підприємства в умовах кризових явищ потребує більш детальної 

систематизації як факторів впливу на процеси управління прибутком підприємств, так і 

тенденцій розвитку зазначених процесів. Віддаючи належне розробкам вітчизняних та 

зарубіжних вчених, слід зазначити, що в питаннях управління прибутком залишається 

чимало невирішених проблем, котрі потребують детального дослідження і вироблення 

пропозицій для практичної діяльності, а саме: необхідність удосконалення наявних 

підходів до визначення категорії "прибуток" в економічному та управлінському аспектах, 

концепції формування фінансових результатів діяльності та їх розподілу. Актуальність 

зазначених питань зумовили вибір теми дослідження, його структуру, цілі та завдання. 

Основний матеріал 

При формуванні механізму управління прибутком підприємств важливо 

визначитися з типом стратегічної орієнтації прибутку, оскільки планування прибутку на 

короткострокову перспективу і безпосереднє його використання залежить саме від 

обраної стратегії. 

Вирізняють такі стратегічні типи орієнтації підприємств на прибуток: 

1. Стратегія одержання задовільного прибутку базується на 

одержанні підприємством такого рівня прибутку, якого вистачить на 

покриття усіх витрат і розвиток у довгостроковому періоді. Її суть полягає в 

урахуванні ризику при плануванні. Стратегія забезпечення задовільного 

прибутку передбачає закріплення конкурентних позицій підприємства на 

ринку, можливість здійснення інвестиційного і інноваційного розвитку, 

матеріальної мотивації персоналу тощо. 

2. Стратегія мінімізації прибутку (стабільного прибутку) 
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передбачає максимізацію мінімуму доходів, що очікуються, поряд з 

мінімізацією максимуму збитків та при зважанні на дії конкурентів. 

Зазначена стратегія набуває все більшого розповсюдження, оскільки 

передбачає рентабельну діяльність підприємства та його розвиток, але не 

вимагає максимізації прибутку. 

3. Максимізація прибутку передбачає одержання максимально 

високого прибутку як за рахунок внутрішніх резервів, так і за рахунок 

споживачів. В основу діяльності більшості вітчизняних підприємств 

закладена стратегія максимізації прибутку. Використання даної стратегії в 

короткостроковому періоді не забезпечує відповідних темпів економічного 

зростання в довгостроковому періоді. Виникає загроза використання 

високого прибутку на поточні цілі, внаслідок чого підприємство втрачає 

важливе джерело фінансування розширеного відтворення, збільшується 

загроза банкрутства, викликана високим рівнем ризику діяльності [5]. 

Забезпечення ефективного управління прибутком підприємства визначає ряд вимог 

до цього процесу: 

– інтегрованість з загальною системою управління підприємством; 

– комплексний характер формування управлінських рішень; 

– високий динамізм управління; 

– багатоваріантність підходів до розробки окремих управлінських рішень; 

– орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства [4]. 

Головна вимога, яка пред‘являється сьогодні до системи розподілу прибутку, що 

залишається на підприємстві, полягає в тому, що вона повинна забезпечити фінансовими 

ресурсами потреби розширеного відтворення на основі встановлення оптимального 

співвідношення між засобами, що направляються на споживання і накопичення. 

При розподілі прибутку та визначенні основних напрямків його використання 

насамперед враховується стан конкурентного середовища, що може диктувати 

необхідність істотного розширення і відновлення виробничого потенціалу підприємства. 

Відповідно до цього визначаються масштаби відрахувань від прибутку у фонди 

виробничого розвитку, ресурси яких призначаються для фінансування капітальних 

вкладень, збільшення оборотних коштів, забезпечення науково-дослідної діяльності, 

впровадження нових технологій, переходу на прогресивні методи роботи тощо. 

Висновки 

Отже, прибуток виступає не лише стимулом господарської діяльності підприємств, 

а й основним джерелом розвитку їхньої діяльності. Таким чином, великої значущості 

набуває необхідність розробки рекомендацій по підвищенню ефективності формування, 

розподілу прибутку та його максимізації, тобто управління ним, а саме: 

1. Підвищення інтегрованості системи управління прибутком із загальною 

системою управління підприємством, оскільки прийняття управлінських рішень у будь-

якій сфері діяльності підприємства впливає на рівень прибутку, який у свою чергу є 

основним джерелом фінансування розвитку підприємства та зростання доходів його 

власників. 

2. Вибір оптимальної стратегії підприємства з орієнтацією на прибуток. 
Отже, підвищення рентабельності виробництва та інвестиційної привабливості 

підприємства, зміцнення конкурентоспроможності вимагають застосування ефективних 

підходів до управління прибутком суб‘єкта господарювання з метою його максимізації. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання дедалі більше зростає 

роль людини, а отже, підвищуються вимоги до її здібностей, рівня знань і кваліфікації. 

Сьогодні людський фактор вважається найбільш активною складовою продуктивних сил 

суспільства, що забезпечує його прогресивний розвиток. І вже ні в кого не виникає 

сумнівів той факт, що головним ресурсом будь-якої організації є її персонал. 

Управління персоналом – багатогранний і виключно складний процес, який 

характеризується своїми специфічними особливостями та закономірностями. Управлінню 

персоналом властива системність й завершеність на основі комплексного вирішення 

проблем, їх відтворення. Саме тому в загальній системі управління організацією важливу 

роль відіграє система управління персоналом, що покликана забезпечити організацію 

персоналом в необхідній кількості та якості, сприяє найбільш ефективному його 

використанню і відтворенню через систему підвищення кваліфікації, сприяє формуванню 

необхідних умов (соціально-психологічного клімату) для продуктивної його роботи задля 

досягнення цілей організації. 

Проблема управління персоналом організації завжди знаходились в центрі уваги 

ряду вітчизняних і закордонних науковців та спеціалістів-практиків. Серед них слід 

виділити Грішнову О.А., Колота А.М., Крушельницьку О.В., Данюка В.М., Лібанову Е.М., 

Мельничука Д.П., Моргунова Е.П., Мурашко М.І., Осовську Г.В., Романенко І.В., 

Кібанова А.Я., Крамаренка В.І. та інших.  

Основний матеріал. Управління персоналом – багатогранний і виключно 

складний процес, що характеризується своїми специфічними особливостями та 

закономірностями. Управлінню персоналом властива системність і завершеність на основі 

комплексного вирішення проблем, їх відтворення. 

За дослідженнями А.Я. Кібанова, до недавнього часу поняття ―управління‖ 

трактувалося як ―адміністративне‖ або ―лінійне керівництво‖. Більшу частину обсягу 

робіт з управління персоналом виконували лінійні керівники підрозділів. Тенденції 

розвитку управління персоналом у міжнародній господарській практиці свідчать про 

пріоритетність передачі великого обсягу функції з управління персоналом безпосередньо 

керівникам того чи іншого колективу організації. 

Негативна сторона такого явища для вітчизняної господарської практики полягає в 

тому, що керівники не отримують необхідної консультативної та методичної допомоги і 

часто виконують функції, до яких професійно не готові. Це, в свою чергу, веде до 

переважання автократичних підходів до формування стилю і методів керівництва. 

Нерозвиненість кадрових служб, непідготовленість керівників до управління персоналом 

неминуче веде до незадоволеності працівників своєю працею [2, с. 34]. 

Системний підхід до управління персоналом передбачає врахування взаємозв‘язків 

між окремими аспектами проблеми для досягнення кінцевих цілей, визначення шляхів їх 

вирішення, створення відповідного механізму управління, що забезпечує комплексне 

планування та організацію системи. 

На нашу думку, управління персоналом є основою управління організацією, тому 

здійснювати його потрібно не лише дотримуючись принципів управління персоналом, але 

й за допомогою науково-розроблених та перевірених практикою методів, що являють 

собою спосіб спливу на колектив або окремого працівника для досягнення поставленої 

мети. 

Система управління персоналом постійно розвивається й удосконалюється в 
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сучасних умовах функціонування підприємств. На думку багатьох вчених, на кожному 

етапі розвитку суспільства вона повинна приводитися у відповідність до вимог розвитку 

продуктивних сил, вносячи корективи в окремі її елементи. Щоб успішно розвиватися, 

кожна організація повинна управляти набором, відбором, навчанням, оцінюванням, 

винагородами персоналу, тобто створювати та удосконалювати методи, процедури, 

програми організації цих процесів. У сукупності та єдності методи, процедури, програми 

являють собою систему управління персоналом [1, с. 104]. 

Система управління персоналом включає ряд стадій: формування, використання, 

стабілізацію персоналу (рис. 1). 
 

 

ФОРМУВАННЯ 

ПЕРСОНАЛУ 

- Прогнозування 

структури персоналу; 

- Визначення  

потреби; 

- Планування 

персоналу; 

- Залучення, підбір, 

розміщення персоналу; 

- Укладання трудових 

угод і контрактів. 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ 

ПЕРСОНАЛУ 

- Професійно-

кваліфікаційне та 

посадове просування 

робітників (управління 

кар‘єрою); 

- Створення постійних 

кадрів; 

- Покращення 

морально-

психологічного 

клімату. 

СТАБІЛІЗАЦІЯ 

ПЕРСОНАЛУ 

- Урахування кваліфікації 

та персональних навичок з 

формуванням банку 

даних; 

- Оцінка результатів труда 

для виявлення потенціалу 

кожного робітника; 

- Навчання, підвищення 

кваліфікації на 

підприємстві. 

Управління персоналом 

 

Рис. 1. Складові системи управління персоналом  

Джерело: [5, с. 89] 

В умовах конкурентного ринкового середовища результативність діяльності 

підприємства, на нашу думку, вирішальною мірою залежить від якісних характеристик 

персоналу та вміння управлінського апарату ефективно використовувати цей 

найважливіший виробничий ресурс. 

Багатьом організаціям не лише в Україні, а й в усьому світі на сьогодні бракує 

висококваліфікованих, ініціативних, з творчим потенціалом працівників усіх посадових 

рівнів, переважно менеджерів зі стратегічним мисленням і вмінням ефективно вирішувати 

тактичні завдання. 

Світовий досвід управління виробництвом свідчить, що вирішальним чинником 

стабільного й тривалого функціонування різноманітних організацій, їхнього 

поступального розвитку є високоякісне управління у широкому розумінні й управління 

персоналом зокрема [3, с. 125]. Виходячи із зазначених завдань, основними функціями 

системи управління персоналом є: організаційна, соціально-економічна та 

відтворювальна. 

Зміст цих функцій полягає у наступному: 

- планування потреб і джерел комплектування персоналу; 

- забезпечення комплексу умов і факторів, спрямованих на раціональне 

закріплення й використання персоналу; 

- забезпечення розвитку персоналу.  

Управління персоналом є складним компонентом управління організацією, 

оскільки люди за своїм характером відрізняються від інших видів ресурсів і вимагають до 

себе особливих підходів і методів управління. 

Найважливішим засобом управління персоналом та основною ланкою всього 
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механізму господарювання є планування, до якого в сучасних умовах висуваються високі 

вимоги. Кадрове планування стає найважливішим елементом кадрової політики, 

допомагає при визначенні стратегій і цілей, сприяє їх виконанню через відповідні заходи. 

Мета кадрового планування – надання людям робочих місць у потрібний момент 

часу та в необхідній кількості у відповідності з їх здібностями, схильностями та вимогами 

виробництва. Робочі місця з точки зору продуктивності та мотивації повинні дозволити 

працівникам оптимально розвивати ефективність праці, відповідати вимогам створення 

вартих людини умов праці та забезпечення зайнятості. 

Таким чином, планування кадрової роботи включає науково обґрунтоване 

визначення перспективної та поточної потреби в кадрах необхідних спеціальностей і 

кваліфікацій, вимірювання ефективності використання персоналу на виробництві, форм і 

видів підготовки і підвищення кваліфікації; визначення оптимального розміщення, 

переміщення і просування керівних працівників і спеціалістів; проведення виховальної 

роботи в колективах. 

Зарубіжні і вітчизняні спеціалісти виділяють декілька підходів до організації 

раціонального використання персоналу, суть яких зводиться до пошуку оптимальної 

мотивації працівників через формування: 

8. моделей гнучкого управління балансом робочих місць і кількістю працівників, 

оплати і стимулювання праці; 

9. стабільних виробничих колективів [6, с. 58]. 

Ми можемо зробити висновки, що управління персоналом – це одночасно і наука, і 

мистецтво ефективного управління людьми в умовах їх професійної діяльності; це 

система принципів, методів і механізмів оптимального комплектування, розвитку й 

мотивації, а також раціонального використання працівників.  

Висновки. Отже, в сучасних умовах господарювання підприємств змінюється роль 

працівника, який з пасивного виконавця перетворюється на активного учасника 

управління підприємством. Людський чинник стає головним фактором виробництва, а 

тому все більше уваги науковців та керівників організацій приділяється питанням 

формування та розвитку персоналу. 

Процес управління персоналом повинен відповідати концепції розвитку 

підприємства, захищати інтереси працівників і забезпечувати дотримання вимог 

законодавства про працю при формуванні, закріпленні (стабілізації) і використанні 

персоналу. 
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Постановка проблеми. В умовах сучасної конкуренції досягти, а тим більше 

зберегти здобуті ринкові позиції, надзвичайно складно. Визначення власного місця у 

конкурентному середовищі і успішне функціонування в ньому є одним із найважливіших 

кроків в управлінні конкурентними перевагами. Досягнення підприємством переконливих 

конкурентних переваг є одними з найважливіших категорій ринкової економіки, які 

характеризують здатність підприємства вчасно та ефективно адаптуватися до умов 

зовнішнього ринкового середовища, що швидко змінюються, протистояти кризовим 

явищам в економіці, виживати та розвиватися. 

Конкурентоспроможність підприємства є складним та неоднозначним поняттям. У 

сучасній науково-методичній літературі наводиться багато визначень 

конкурентоспроможності підприємства, однак єдиного трактування цього поняття досі не 

існує. Теоретичні та практичні аспекти визначення конкурентоспроможності підприємства 

відображені у роботах таких учених, як А. Тюрго, М. Портер, А. Сміт, Е. Чемберлін, А.Е. 

Воронкова, І.М. Злидень, І.В. Крючкова та ін. А.Е. Воронкова визначає 

конкурентоспроможність підприємства як «сукупність виробничо-фінансових, 

інтелектуальних і трудових можливостей підприємства, які забезпечують йому 

конкурентні переваги на ринку» [1]; І.В. Крючкова стверджує, що 

конкурентоспроможність підприємства – це «сукупність таких можливостей 

підприємства, які забезпечують йому стійкі позиції на ринку» [2]; а І.М. Злидень розуміє її 

як «систематизований комплекс взаємоузгоджених можливостей і ресурсів внутрішнього 

середовища підприємства, що забезпечує отримання конкурентних переваг в умовах 

змінюваного зовнішнього середовища та обмежених ресурсів, сприяє досягненню 

поставлених конкурентних цілей та при раціональному використанні забезпечує 

підприємству високий конкурентний статус» [3]. 

Метою статті є дослідження теоретичних та методологічних підходів до сутності 

управління конкурентними перевагами підприємств в ринкових умовах господарювання. 

Основний матеріал. Зростання конкурентоспроможності потрібно розглядати як 

довготерміновий послідовний процес пошуку й реалізації управлінських рішень у всіх 

сферах діяльності підприємства, здійснюваних планомірно, відповідно до обраної 

стратегії довготермінового розвитку, із урахуванням змін у зовнішньому середовищі та 

стану самого підприємства і внесенням відповідних коригувань. 

Головними завданнями вирішення проблеми зростання конкурентоспроможності 

підприємства є: 

— визначення критеріїв конкурентоспроможності й формування 

системи показників її оцінки та вимірювання; 

— розроблення методів оцінки рівня конкурентоспроможності; 

— розроблення методів формування алгоритмів збільшення 

конкурентоспроможності. 

Конкурентні переваги – це сукупність ключових, відмінних від суперників 

чинників успіху, які сприяють забезпеченню підприємству стійкої конкурентної позиції 

лідера на ринку на певний період [4]. 

Для формулювання визначення категорій «конкурентна перевага» та «забезпечення 

конкурентних переваг підприємств» необхідно систематизувати підходи до визначення 

поняття «конкуренція», адже «...конкурентні переваги нерозривно пов'язані з 

конкуренцією. Вони виникають тоді і там, де виникає та розвивається конкуренція» [5]. 
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Слід зазначити, що з моменту виникнення поняття конкуренції до сьогодення воно 

значною мірою зазнало суттєвих змін, навіть у сучасній економічній теорії вчені не мають 

єдиного визначення цього поняття. Засновником теорії конкуренції вважається відомий 

економіст Адам Сміт [6], який в роботі «Дослідження про природу та багатство народів» 

виклав основи теорії «невидимої руки». Саме його вчення про суперництво виробників на 

ринку, в результаті якого ціни на ринку змінюються залежно від зміни сукупного попиту 

та пропозиції, пізніше було покладено в основу поведінкової концепції конкуренції. 

Сучасна економічна теорія має велику кількість визначень конкуренції, однак всі 

вони створені на концепціях структурного та функціонального підходів до розуміння 

конкуренції. Одним з ключових понять теорії конкуренції є поняття конкурентних переваг 

підприємства. У найбільш загальному розумінні конкурентна перевага – це ті 

характеристики, властивості товару або марки, які створюють для підприємства певну 

перевагу над його прямими конкурентами [7]. Конкурентні переваги є відносними 

характеристиками, які відображають позицію певного підприємства відносно інших 

підприємств у галузі чи сегменту ринку. 

І.О. Кузнецова пропонує таку модель формування стійких конкурентних переваг (рис. 

1). 
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Рис. 1. Концептуальна модель формування стійких конкурентних переваг [8] 

 

Конкурентні переваги є виявом переваги над конкурентами в економічній, 

технічній, виробничій, матеріальній, організаційній сферах діяльності підприємства, які 

вимірюються економічними показниками, тобто такі переваги мають порівняльний, а не 

абсолютний характер. У загальному вигляді вказані переваги можна визначити як 

систематичне отримання підприємством вищого показника прибутку та збільшення 

частки на ринку, порівняно із конкурентами. Конкурентні переваги підприємства повинні 

не лише підтримувати високий рівень прибутковості, але і забезпечувати його 

стабільність, оскільки ці переваги можуть бути оцінені лише шляхом порівняння 

основних показників діяльності підприємства з іншими підприємствами. Сутність 

конкурентних переваг здебільшого проявляється через такі характеристики, як: здатність 

підприємства ефективно використовувати та розподіляти ресурси; сукупність 

властивостей, характеристик, ресурсів тощо, якими володіє підприємство і які 

забезпечують йому перевагу над конкурентами; ефективність управління процесами 

формування й розвитку якісних та кількісних властивостей товарів або (та) послуг, що 

більш привабливі для покупця, ніж у конкурентів. Конкурентні переваги за формами 

виникнення та вияву поділяються на зовнішні (характеризують ринкову перевагу 

підприємства у задоволенні потреб споживачів) та внутрішні (засновані на 

функціональних сферах діяльності підприємства). До зовнішніх конкурентних переваг 
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належать: імідж підприємства; співвідношення ціни та якості продукції; великий 

асортимент товарів або (та) послуг; особливості обслуговування споживачів; наявність 

бонусів, знижок, акцій; сприймання споживачами інновацій підприємства. Внутрішні 

конкурентні переваги: організаційно-управлінський потенціал; виробнича, маркетингова, 

фінансова, інвестиційна та інноваційна діяльності підприємства. 

Висновки. Запропонована модель демонструє, що стійкі конкурентні переваги 

формуються на перетині використання зовнішніх можливостей та внутрішніх унікальних 

властивостей підприємства, виражених відповідно через галузеві фактори успіху та 

ключові здібності організації. Опанування галузевими факторами успіху створює 

необхідні умови (загальноприйнятий набір цінностей для споживачів), а формування 

ключових здібностей організації через залучення її внутрішніх ресурсів дозволяє 

запропонувати споживачу унікальну додаткову цінність відносно конкурентів, яка буде 

відрізняти підприємство на ринку, тобто достатні умови для отримання ним стійких 

конкурентних переваг [8]. 

Отже, щоб конкурентні переваги приносили перемогу над іншими учасниками 

ринку, вони мають відповідати таким вимогам: вигідно відрізняти підприємство від 

конкурентів; забезпечувати довгострокове та стійке становище на ринку; задовольняти 

потреби споживачів; ґрунтуватися на здатностях та специфічності підприємства, які 

відрізняють його від інших подібних; бути гнучкими та адаптованими до змін у 

ринковому середовищі; формуватися на стратегічному рівні з урахуванням взаємодії і 

погодженості в усіх функціональних сферах діяльності підприємства. 
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Постановка проблеми. В умовах розвитку соціально-орієнтованих ринкових засад 

в Україні найбільш суттєві зміни відбуваються у сфері управління соціально-трудових 

відносин. Питання і проблеми, які тут виникають, надзвичайно гострі і складні, оскільки 

зачіпають інтереси всього населення країни. Вирішення цих питань потребує підготовки 

спеціалістів нового типу мислення, спеціалістів з високим досвідом, які були б здатні 

розуміти і осмислювати економічні процеси та явища, що відбуваються у соціально-

трудовій сфері, і управляти економічними методами регулювання трудових відносин. 

Ефективність діяльності підприємства багато в чому визначається ефективністю 

діяльності його персоналу та ефективністю управління цією діяльністю. Зниження 

зацікавленості працівників у результатах своєї праці може призвести до трудової апатії, 

погіршення трудової та виробничої дисципліни. Це обумовлює необхідність дослідження 

проблеми мотивації праці в останні роки. 

У сучасному менеджменті все більшого значення набувають мотиваційні аспекти. 

Мотивацiя перcоналу є оcновним заcобом забезпечення оптимального викориcтання 

реcурciв, мобiлiзацiї наявного кадрового потенцiалу. Оcновна мета процеcу мотивацiї – це 

отримання макcимальної вiддачi вiд викориcтання наявних трудових реcурciв, що 

дозволяє пiдвищити загальну ефективнicть i прибутковicть дiяльноcтi пiдприємcтва. 

Проблема мотивації найманих працівників знайшла своє відображення в працях 

науковців минулого та сучасності. Серед зарубіжних слід відзначити таких дослідників, як 

М. Альберт, К. Альдерфер, М. Вебер, А. Маслоу. Суттєвий внесок в розробку проблем 

мотивації трудової діяльності внесли такі вчені: С. Бандур, Д. Богиня, Е. Грішнова, 

В. Данюк, Е. Лібанова, В. Онікієнко та інші. Незважаючи на потужний науковий доробок 

вітчизняних та зарубіжних авторів залишаються недостатньо розробленими питання 

пов‘язані із запровадженням сучасних методів мотивації праці на підприємствах, 

оцінюванням дієвості механізму мотивації праці, визначенням невикористаних резервів 

щодо забезпечення його ефективності в умовах формування конкурентного середовища. 

Основний матеріал. Одним з інструментів мотивації виступає оцінка персоналу, 

яка є цілеспрямованим процесом визначення відповідності якісних характеристик 

персоналу (здібностей, умінь, мотивів) вимогам посади або робочого місця. Оцінка 

персоналу є процедурою, яку проводять з метою виявлення рівня відповідності особистих 

якостей працівника, кількісних і якісних результатів праці нормативним вимогам, 

поставленим цілям. 

Працівник повинен відповідати вимогам, які висуваються до нього посадовими 

обов‘язками, змістом і характером праці, а також вимогам організації й культури 

підприємства. Оцінюють не тільки потенційні можливості працівників, їх професійний 

рівень, компетенцію, але й реалізацію цих можливостей в процесі виконання доручених 

обов‘язків й досягнення нормативних показників підприємства [2, с. 67]. 

Проведення оцінки персоналу на підприємстві дозволить:  

– планувати кар‘єру та просування працівників по службі; 
– визначити рівень компетентності спеціалістів; 
– здійснювати перестановку кадрів з урахуванням компетентності і потенціалу 

працівників; 

– одержати психологічний портрет працівників організації; 
– проводити ефективний підбір потрібних спеціалістів; 
– вивчати специфіку міжособистісних відносин і психологічний клімат в 

колективі; 
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– визначити міру задоволення і зацікавлення в організації потрібних спеціалістів; 
– розробити ефективну систему мотивації трудової діяльності; 
– раціоналізувати методи роботи з персоналом. [3, с. 187]. 
Аналіз і систематизація існуючих класифікацій з врахуванням різноманіття потреб 

і інтересів, складності суспільних відносин дозволили визначити класифікацію мотивів 

виробничої діяльності:  

 за сферами дії: політичні, економічні, соціальні, духовні;  

 за матеріальною приналежністю: матеріальні, моральні;  

 за ступенем відокремлення: колективні, особисті;  

 за відношенням до суб‘єкту стимулювання: прямі, непрямі;  

 за функціональною спрямованістю: основні, допоміжні, управлінські; 

 за джерелами пливу: зовнішньо виробничі; внутрішньовиробничі;  

 за засобами пливу: примусові, спонукальні;  

 за функціями стимулювання: випереджальні, підкріплюючі.  

 Мотиви праці мають свою структуру: 

 потреби, які охоче задовольняє працівник;  

 цінності, що здатні задовольнити цю потребу;  

 трудові дії, які необхідні для одержання благ;  

 ціна – витрати матеріального і морального характеру, що пов‘язані з 

трудовою діяльністю [5, с. 58]. 

Мотив праці формується, якщо в розпорядження суб‘єкта управління є потрібний 

набір цінностей, що відповідає соціально обумовленим потребам людини. Для одержання 

цих цінностей потрібні трудові зусилля працівника, оскільки трудова діяльність дозволяє 

працівнику одержати ці цінності з меншими матеріальними та моральними витратами, ніж 

інші види діяльності. 

Велике значення для формування мотивів праці має оцінка ймовірності досягнення 

цілей. Якщо для задоволення цілей не потрібно великих зусиль, або навпаки, потрібно 

прикласти надто великі зусилля, то мотив праці майже не формується. І в першому, і в 

другому випадках мотив до праці формується тільки тоді, коли трудова діяльність є майже 

єдиною, або основною умовою задоволення даної потреби. Якщо ж критерієм при 

розподілі служать статусні відмінності: посада, кваліфікаційні розряди, звання, стаж 

роботи, належність до певної соціальної групи (ветеран, інвалід, мати-одиначка), то 

формуються мотиви службового просування, одержання розряду, ступеня, звання, 

закріплення за робочим місцем, які необов‘язково передбачають трудову активність 

працівника, оскільки можуть бути досягнені за допомогою інших видів діяльності[1, с. 

240]. 

Проблема оцінки персоналу досліджувалася на матеріалах ПАТ «Житомирський 

комбінат хлібопродуктів». Модель оцінювання персоналу досліджуваного підприємства, 

яку пропонується використовувати, можна зобразити у вигляді схеми на рис. 1. 

Головна ідея комплексного оцінювання персоналу на основі застосування системи 

балів – це кількісно виразити за допомогою балів найсуттєвіші характеристики як 

працівника, так і роботи, що він виконує. Для характеристики працівника кількісному 

оцінюванню підлягають його професійно-кваліфікаційний рівень і ділові якості, що 

створюють необхідні передумови для виконання відповідних функціональних обов‘язків. 

[4, с. 239]. 
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Рис. 1. Модель оцінювання персоналу ПАТ «Житомирський комбінат хлібопродуктів 

(проект) 
Джерело: власні дослідження 

Висновки. Отже, важливою умовою ефективного управління персоналом є 

визначення, аналіз у динаміці домінуючих трудових цінностей працівників; аналіз 

соціальної структури колективу; визначення ступеня мотивації кожного працівника. 

Модель оцінювання персоналу, запропонована в нашому дослідженні, у ПАТ 

«Житомирський комбінат хлібопродуктів» містить декілька напрямів, які можуть 

застосовуватися окремо один від одного або у комплексі. Застосування цих напрямів дає 

можливість керівництву оцінити персонал комплексно або за окремими елементами, за 

кількісними або якісними показниками, за результатами праці окремих працівників або за 

зусиллями, які докладаються працівниками для досягнення загальних цілей господарської 

діяльності підприємства, та на основі одержаних результатів розробити ефективний 

механізм мотивування персоналу на підприємстві. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Пошук ефективних 

методів конкурентної боротьби за ринки збуту спонукає керівників підприємств до 

формування й використання маркетингових програм, які виступають тактичним 

алгоритмом маркетингової діяльності, а їх розробка передбачає глибокий аналіз 

потенціалу підприємства, що в подальшому дозволяє обирати реалістичний сценарій 

реалізації цих програм. Маркетингові програми вітчизняних підприємств, як правило, 

формуються без урахування потенційних можливостей їх ресурсної підтримки та 

організаційного забезпечення (в цьому випадку вони стають нереальними до виконання). 

Пошук і впровадження сучасних підходів до стратегічного планування в ракурсі 

формування маркетингових програм забезпечать можливість досягнення бізнес-цілей 

підприємств в оптимальних умовах реалізації маркетингових стратегій. 

Дослідженню процесів стратегічного маркетингу та розробки маркетингових 

програм присвячені дослідження Ф. Вірсема, С. Гаркавенко, Л. Койка, Д. Мура, 

А. Павленка. Особливості управління стратегічними маркетинговими планами, 

програмами та вибору варіативних сценаріїв їх реалізації досліджували В. Герасимчук, 

О. Кузьмін, Ж. Ламбен, М. Мак-Дональд, М. Окландер, М. Портер, К. Прахалад, 

Т. Решетілова, І. Соловйов, М. Трейсі, А. Старостіна, Г. Хамел. Потребують подальших 

досліджень питання організаційного забезпечення маркетингових програм. 

Метою дослідження є обґрунтування пропозицій щодо визначення пріоритетів в 

процесі розробки та реалізації маркетингової програми підприємства. 

Основний матеріал. Маркетингова програма – набір (алгоритм) дій з реалізації 

маркетингової стратегії, що ґрунтується на спроможності потенціалу підприємства у 

досягненні маркетингових цілей [1, с. 68]. Розробка програми маркетингу – етап 

стратегічного планування, пов‘язаний із прийняттям рішень щодо кожного з елементів 

комплексу маркетингу – товару (розміру, упаковки, вдосконалення характеристик товару, 

зміни дизайну), ціни, просування, розподілу. Ці рішення мають вказати шлях реалізації 

стратегії, а зрештою і досягнення цілей [2, с. 143]. 

Маркетингове програмування відбувається на адміністративному рівні ієрархії 

підприємства (фірми) залежно від того, в одній чи кількох сферах діяльності присутня 

компанія, один чи кілька товарів виготовляє. На рівні стратегічних бізнес-одиниць (СБО) 

розробка програми маркетингу передбачає встановлення цілей і розробки стратегій щодо 

кожного товару. На операційному рівні підприємства вона охоплює тактичні аспекти 

реалізації маркетингової стратегії і висвітлюється у графіках поставок продукції та 

періодах завантаження регіональних складів, логістичних схемах доведення продукції до 

споживача, графіках оновлення запасів дистриб‘юторів та ін. [3]. Економічне 

забезпечення процесу маркетингового програмування передбачає необхідність 

бюджетування стратегічних планів – розподілу ресурсів на підтримку реалізації 

конкретних етапів стратегії на основі кількісних показників (присвоєння числових значень 

всім ресурсам і цілям), що дозволяє керівникам оцінювати витрати на реалізацію 

маркетингових програм. 

Дослідження процесу розробки маркетингової програми ПАТ «Житомирський 

маслозавод» свідчить про використання на підприємстві класичних схем стратегічного 

маркетингового планування, що мають відповідне організаційне та документальне 

забезпечення.  
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Місія і цілі підприємства формуються на вищому та адміністративному рівнях 

ієрархії підприємства. Для визначення маркетингових цілей проводиться маркетинговий 

аудит та SWOT-аналіз, що координується маркетинговою службою і стає основою для 

визначення цілей маркетингу та формування маркетингової стратегії. На етапі 

«формування цілей маркетингу» будується «дерево цілей» – конкретні показники (в 

ієрархії їх досягнення), які стають основою конкретних маркетингових дій. Етап 

«формування стратегії маркетингу» полягає у зведенні цілей, термінів й відповідальності 

за виконання в єдиний план (маркетингову стратегію). Однак, загальна стратегія 

маркетингу забезпечить очікуваний результат в перспективі за умови її адаптації до вимог 

конкретних ринків, сегментів, товарів, що передбачає розробку програми маркетингу. 

Програмним документом, що висвітлює алгоритм тактичного забезпечення 

стратегічного маркетингового плану є ПАТ «Житомирський маслозавод» є програма 

маркетингу. На відміну від узагальнених сегментів стратегічного плану вона містить 

календарний план та інформацію про відповідальних за її виконання, тобто, це план 

конкретного набору дій, що повторюються в процесі реалізації маркетингової технологій 

підприємства (повноваження координації мають працівники маркетингових служби, які їх 

делегують іншим працівникам – завідувачам складів готової продукції, транспортних й 

логістичних відділів). Успішне виконання маркетингових програм забезпечують сценарії 

адаптації, що закладені у кожній маркетинговій програмі. 

Сценарії адаптації – плани тактичний дій, що зумовлюють прив‘язку власне 

програми до конкретних умов реального часу виконання. Передумовою формування 

сценаріїв адаптації є «невизначеність тактичного середовища» (зриви графіків подачі 

транспорту та проблеми із його замовленням, невчасна оплата логістичних трансферів, 

сезонне перевантаження регіональних складів та ін.), що зумовлює процеси адаптаційного 

моделювання реалізації стратегії в реальному часі. Досвід виконання адаптаційних 

функцій стає в нагоді при розробці маркетингової стратегії на наступний бізнес-період. 

При цьому, відомих розробникам, перевірених на практиці сценаріїв може бути до восьми 

– десяти.  

З метою удосконалення організаційного забезпечення маркетингової програми 

підприємства пропонується: 

1. уніфікувати схеми сценарної адаптації програми маркетингу, що зумовить 

підвищення «швидкості реакції» тактичного маркетингу на ймовірні ризики в 

процесі доведення продукції до споживача. Основним завданням персоналу 

маркетингової служби підприємства вбачатиметься здійснення маркетингового 

аудиту реалізації стратегії, що дозволить корегувати маркетингову програму в 

реальному часі її виконання; 

2. використання елементів стратегічного планування «лідерів галузі», в процесі 
реалізації маркетингової програми з можливістю миттєвої реакції на ризик-виклики 

конкурентного середовища; 

3. диференціація маркетингової програми з орієнтацією на продукти, ринки, 

споживачів. 

 

Висновки та пропозиції.  

1. Організаційне забезпечення маркетингового програмування відбувається на 

адміністративному рівні ієрархії підприємства (фірми) (залежно від того, в одній чи 

кількох сферах діяльності присутня компанія, один чи кілька товарів виготовляє), на рівні 

стратегічних бізнес-одиниць (СБО) (розробка програми маркетингу передбачає 

встановлення цілей і стратегій щодо кожного товару), на операційному рівні підприємства 

вона охоплює тактичні аспекти реалізації маркетингової стратегії і висвітлюється у 

графіках поставок продукції та періодах завантаження регіональних складів, логістичних 

схемах доведення продукції до споживача, графіках оновлення запасів дистриб‘юторів 

тощо. 
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2. На ПАТ «Житомирський маслозавод» маркетингова програма формується 

на вищому та адміністративному рівнях, координується маркетинговою службою, містить 

календарний план та інформацію про відповідальних за її виконання. Успішне виконання 

маркетингової програми забезпечують сценарії адаптації – плани тактичний дій, що 

зумовлюють прив‘язку власне програми до конкретних умов реального часу виконання 

3. Уніфікація схеми сценарної адаптації програми маркетингу, використання 

елементів стратегічного планування «лідерів галузі», в процесі реалізації маркетингової 

програми та її диверсифікація з орієнтацією на продукти, ринки, споживачів зумовлять 

удосконалення організаційного забезпечення маркетингової програми підприємства. 
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УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ РИЗИКАМИ 

 

Гарбовська Л. Р., магістрант 

 Керівник: Яремова М.І., к.е.н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень та публікацій. В умовах 

постійної динамічності розвитку національної економіки виникають об‘єктивні причини 

суперечливості, які обумовлюють появу різного роду ризиків. Окрім мінливості та 

непередбачливості зовнішнього середовища на підприємство діють досить ґрунтовні 

внутрішні ризики, що є поштовхом для пошуку заходів та розвитку альтернативних 

рішень щодо їх мінімізації та нейтралізації. Ефективність таких рішень залежить від 

можливості попередження ризикових ситуацій, які виникають в умовах невизначеності та 

непередбачливості діяльності підприємства.  

Дослідженню проблематики управління та запобігання господарських ризиків 

протягом останніх двох десятиліть приділяли значну увагу такі українські науковці, як 

Н.А. Брегін, І.Г. Брітченко, П.І. Верченко, В.В. Вітлінський, І. В. Гончаров, В. І. Гриньова, 

Л.О. Лігоненко, З.І. Кобель, В.М. Сулим, А.В. Шегда та інші. Однак, незважаючи на 

значну кількість праць з тематики дослідження, нині недостатньо вивченим залишається 

питання управління господарськими ризиками в умовах постійної динамічності ринкового 

середовища. 

Основний матеріал. Ризики є невід‘ємною складовою економічних систем, 

оскільки без їх урахування існує значна вірогідність втрати цілісності та ефективності 

функціонування підприємства. За відсутності систематичного моніторингу та відповідних 

заходів запобігання ризикових проявів господарської діяльності важко реалізувати будь-

який інвестиційний проект, здійснити реформацію підприємства чи змінити його 

технологічний стан. Разом з тим, ризик являється складним явищем, що має безліч 

реальних основ, які іноді навіть не збігаються у сутності його розуміння. Згідно 

економічної енциклопедії, ризик є атрибутом прийняття рішення у ситуації 

невизначеності[1, с. 214]. Імплементація такого господарського рішення вимагає 

ідентифікації усіх чинників впливу на ризик, що являється основним джерелом його 

виникнення (рис. 1).  

Ключовими ризиками внутрішнього середовища є: фінансовий ризик (зниження 

фінансової стабільності та неплатоспроможності); комерційний ризик (підвищення 

собівартості продукції або заниження закупівельної ціни товару, зменшення обсягів 

реалізації продукції через скорочення попиту на товар); процентний ризик (фінансові 

втрати від зниження надходження коштів у процесі використання фінансових активів); 

інвестиційний ризик (низька окупність вкладань у інші види діяльності, зміна кредитної 

ставки); інноваційні ризики (невідповідність інноваційного результату прогнозованим 

очікуванням); виробничі ризики (недотримання контрактів і договірних зобов‘язань, 

незадовільна якість сировини і матеріалів); валютний ризик (знецінення вкладень в 

іноземну валюту через зміну курсу). Загалом в структурі ризиків внутрішні займають 

понад 50 %, що у свою чергу є поштовхом до урізноманітнення видів та методів 

прийняття господарських рішень.  

Важливим для господарської діяльності є врахування ризиків зовнішнього 

середовища: політичні ризики (непередбачувані зміни законодавства); ризики ринкової 

кон‘юнктури (посилення недобросовісної конкуренції); природно-екологічні ризики 

(стихійні лиха, повені, посуха); соціальні ризики (конфлікти з громадськістю); 

адміністративно-законодавчі ризики (бюрократичні перепони у здійснені господарської 

діяльності при виході підприємства на зовнішні ринки). Задля прийняття адекватних 

господарських рішень необхідно враховувати усі вищезазначені ризики ринкового 

середовища. 



Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку 

 

160 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Види економічних ризиків підприємства 

Джерело: складено на основі [4]. 

З метою виявлення ключових ризиків в умовах конкретного  підприємства варто, 

насамперед, дослідити фінансово-економічні результати його господарської діяльності 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Діагностика господарської діяльності ЗАТ «Житомирські ласощі» 

Показник 
Рік 2017 р. до 2015 р. 

2015 2016 2017 +/- % 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції, тис. грн 
37204 34607 49539 12334 133,2 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг), тис. грн 
34952 31695 44992 10040 128,7 

 Валовий прибуток, тис. грн 2262 2912 4547 2285 > у 2 рази 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн 311 -649 -963 -1274 < у 3 рази 

Середньооблікова чисельність 

працівників, чол. 
394 325 412 18 104,5 

Середньорічна вартість необоротних  

активів, тис. грн 
6045 5448 5565 -480 92,1 

Середньорічна вартість оборотних      

активів, тис. грн 
3754 5252 8496 4742 > у 2 рази 

 Фондовіддача, грн 19,6 15,36 11,82 -7,78 60,3 

Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів, оборотів 
7,08 6,59 5,83 -1,25 82,3 

 Продуктивність праці, тис. грн 126,5 106,5 120,2 -6,3 95,0 

Рентабельність господарської 

діяльності, % 
25,6 27,2 46,4 20,8 - 

Джерело: складено на основі річної звітності підприємства. 

 

Таким чином, у період з 2015 р. по 2017 р. ЗАТ «Житомирські ласощі» значно 

розширили свою діяльність. Про це свідчить зростання виручки від реалізації продукції 

підприємства на 33,2 %, чисельності працівників на 4,5 %, збільшення середньорічної 

вартості оборотних активів та валового прибутку у 2 рази відповідно. При цьому 
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спостерігається суттєве зниження чистого прибутку підприємства у 3 рази за рахунок 

збільшення адміністративних та фінансових витрат, середньорічної вартості необоротних 

активів на 7,9 %, зменшення показника фондовіддачі на 39,7 %, коефіцієнту оборотності 

необоротних активів на 17,7 % та продуктивності праці на 5 %. Негативним явищем є 

зростання собівартості продукції на 28,7 %.  

В контексті проведеного аналізу ЗАТ «Житомирські ласощі» можна  виділити  

вплив окремих ризиків на діяльність підприємства, зокрема комерційного ризику, що 

проявляється через збільшення собівартості продукції; виробничого ризику – зниження 

ефективності використання основних виробничих засобів; фінансового ризику – 

перевищення витрат пов‘язаних з фінансовою діяльністю та,  як наслідок, зниження 

чистого фінансового результату підприємства. 

Мінімізація вищезазначених ризиків потребує прийняття відповідних заходів, що 

дасть можливість знизити ступінь ризиковості ЗАТ «Житомирські ласощі» (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стратегічні заходи зниження ризику на ЗАТ «Житомирські Ласощі» 

Джерело: власні дослідження. 

 

За рахунок зниження цін та підвищення якості продукції підприємство досягає 

конкурентних переваг, що, в свою чергу, є детермінантою збільшення обсягу продажу. За 

нарощування завантаженості обладнання зростає обсяг виробництва продукції та дохід 

підприємства, що дасть можливість нейтралізувати виробничі ризики. Для попередження 

зниження платоспроможності ЗАТ «Житомирські ласощі»  пропонується вжити заходи по 

знаходженню додаткових джерел збільшення активів, адже для  даного підприємства 

характерна постійна зміна організаційно-правової форми (ЗАТ, а перед тим ТДВ), 

власників та їх опортуністична поведінка. Реструктуризація боргів та переведення їх з 

короткострокової заборгованості в довгострокову допоможе мінімізувати фінансові 

ризики ЗАТ «Житомирські ласощі».  

Висновки та пропозиції. Господарські ризики є невід‘ємною частиною 

функціонування будь-якого підприємства, адже вони є як і причиною піднесення 

господарської діяльності, так і його банкрутства. Основними важелями запобігання 
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оцінка їх фінансової вартості. 

3. Скорочення витрат на ремонт 
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негативним проявам господарських ризиків в умовах ЗАТ «Житомирські ласощі» є 

дотримання стратегії ціноутворення, підвищення ефективності використання основних 

засобів та покращення фінансової стійкості підприємства.  
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. У сучасних умовах 

функціонування ринкової економіки багато підприємств України характеризуються 

нестабільним і навіть кризовим фінансовим станом, таке положення у свою чергу 

негативно відбивається на стані економіки країни в цілому. Тому оцінка фінансового 

стану підприємства дозволить вчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності 

і знаходити резерви поліпшення та управління фінансового стану підприємства. Для 

розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення 

регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціального розвитку 

суспільства необхідно здійснити низку організаційних заходів у напрямі оцінки 

фінансового стану суб'єктів господарювання. Тільки на основі позитивних зрушень 

індивідуального відтворення можливе безперебійне своєчасне наповнення бюджету і 

посилення регулюючого впливу держави на визначальні процеси суспільного життя, 

збільшення платоспроможного попиту населення та піднесення його життєвого рівня. 

Суттєвий внесок у вивчення проблеми управління капіталом підприємств зробили 

В. Ковальов, Є. Стоянова, О. Єфімова, І. Бланк, Джеймс Ван Хори, І. Семениь, Г. 

Крамаренко, А. Бандура, М. Коробов, В. Борисова, Т. Кізяма, Є.Милова, М. Білик, О. 

Хотомлянський, П. Знахуренко та інші науковці. Незважаючи на значну кількість 

публікацій, що освітлюють окремі аспекти проблем управління капіталом підприємства, 

дослідження цього процесу, його сутності, особливостей, факторів, що впливають на 

здійснення оцінки та управління фінансовим станом підприємства вимагають подальшої 

розробки. 

Основний матеріал. У вітчизняній правовій доктрині під адміністративним 

законодавством переважно розуміють зовнішнє вираження адміністративно-правових 

норм. Проте нині виконується робота з упорядкування законодавства, пропонується 

здійснити цілковиту кодифікацію адміністративно-правових норм і створити 

Адміністративний кодекс України як сукупність кількох кодексів, томів, книг, що, 

зокрема, міститиме Кодекс України про адміністративні проступки, Адміністративно-

процедурний кодекс, Кодекс поведінки державних службовців тощо. Джерела права у 

сфері публічного управління та адміністрування – це акти компетентних державних 

органів, які встановлюють або санкціонують норми права у сфері публічного управління 

та адміністрування, а також зовнішні форми вираження правотворчої діяльності держави 

за допомогою якої воля законодавства стає обов‘язковою для виконання. Джерела права у 

сфері публічного управління та адміністрування поділяються на такі рівні: джерела права, 

Конституція Україна, міжнародні договори, Кодекси, закони України, інші акти, що 

мають силу закону. 

Основне завдання  фінансової діяльності підприємницьких структур полягає у 

мобілізації капіталу для фінансування їх операційної та інвестиційної діяльності. Термін 

"фінансування" характеризує всі заходи, спрямовані на покриття потреби підприємства в 

капіталі, які включають мобілізацію фінансових ресурсів, їх повернення, а також 

відносини між підприємством та капіталодавцями, які з цього випливають. В українській 

економічній думці на сьогодні існує ряд визначень фінансових ресурсів підприємств. В 

результаті проведеного дослідження встановлено, що фінансові ресурси підприємств – це 

сукупність фондів грошових коштів і грошові кошти у не фондовій формі, які є у 

розпорядженні підприємств. 

Стратегія формування фінансових ресурсів підприємства спрямована на 

забезпечення самофінансування підприємства і містить такі етапи: аналіз формування та 
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використання власних фінансових ресурсів у попередньому періоді; визначення загальної 

потреби у власних фінансових ресурсах; оцінка вартості залучення власного капіталу з 

різних джерел; забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових 

ресурсів за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел; оптимізація співвідношення 

внутрішніх і зовнішніх джерел утворення власних фінансових ресурсів (табл. 1).  

Таблиця 1 

Структурно-логічні взаємозв'язки різних формам фінансування 
Статус інвестора / 

Джерела 

фінансування 

Позичковий капітал Власний капітал Реструктуризація активів 

Зовнішні 
Банківські, комерційні 

позички 

Часткове 

фінансування(внески 

учасників і засновників) 

Дезінвестиції 

Внутрішні 
Забезпечення наступних 

витрат і платежів 
Нерозподілений прибуток Амортизаційні відрахування 

Джерело: адаптовано [2]. 

 

Формуються вони за рахунок усіх видів кредиторської заборгованості. Усі види 

перерахованих джерел беруть участь як у формуванні активів підприємства, так і в 

здійсненні його виробничо-фінансової діяльності з метою отримання відповідного доходу, 

прибутку. Сума джерел формування активів підприємства, зафіксована у пасиві балансу, 

являє собою капітал підприємства [3]. Капітал підприємства – це засвідчені в пасивній 

стороні балансу вимоги на майно, яке відображено в активах; він показує джерела 

фінансування придбання активів підприємства. Щодо трактування капіталу як категорії 

фінансів підприємств, то у науково-практичній літературі, як правило, розрізняють дві 

його форми: конкретний капітал – вартість майнових об'єктів, які відображені в активі 

балансу підприємства та абстрактний капітал – сукупність усіх позицій пасиву балансу [1–

2]. Власний, позичений і залучений капітал, який формує, з одного боку, фінансові 

ресурси підприємства і бере участь у фінансуванні його активів, з іншого боку, є 

зобов'язанням перед конкретними власниками – державою, юридичними та фізичними 

особами. Зобов'язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок певних 

подій.  

Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю параметрів, які виражають 

наявність, доцільність розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів, 

реальні та потенційні фінансові можливості. Він є синтетичним показником, який впливає 

на ефективність господарської діяльності підприємства. У свою чергу фінансовий стан 

підприємства ВСК «Світоч» прямо залежить від результатів своєї діяльності. Так, зокрема, 

розмір статутного капіталу протягом досліджуваного періоду не змінився. У поточних 

зобов'язаннях підприємства відбулося деяке збільшення кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги. Більш ніж у тричі зросли і поточні зобов'язання за розрахунками. 

Коефіцієнт покриття с важливим показником платоспроможності. Загальний 

коефіцієнт покриття визначається співвідношенням усіх поточних активів до поточних 

зобов'язань і характеризує достатність оборотних актив» підприємства для погашення 

своїх боргів. Критичне значення коефіцієнта покриття менше 2. Світовий досвід показує, 

що значення цього показника є оптимальним в межах 2–2,5. Коефіцієнт покриття у 2012 р. 

був менше 2, це свідчить про те, що підприємство несвоєчасно ліквідує борги. Щодо 

показників фінансової стійкості, то коефіцієнт автономії з кожним роком зменшується, що 

свідчить про погіршення фінансового стану підприємства. Підприємство протягом трьох 

років функціонує неефективно. Так, зокрема 2012 р. було отримано збитку в розмірі 66 

тис. гри. Спостерігається негативна тенденція у формування прибутку від основної 

діяльності виробничого кооперативу. Основною причиною ситуації, що склалася 

вбачається в неефективній системі фінансового управління, що призвело до суттєвого 

збільшення собівартості реалізованої продукції, зростання адміністративних витрат. 
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За допомогою моделі Дюпона  було оцінено основні аспекти управління 

підприємством: дохід власного капіталу, активів та ефективність прийняття операційних, 

інвестиційних і фінансових рішень. В результаті проведеного дослідження встановлено, 

що підприємство функціонує неефективно, оскільки отримало 66,0 тис. грн збитку. При 

цьому, постійні витрати становлять 136,0 тис. грн. або 263 % від усіх витрат підприємства, 

а змінні - 380,27,0 тис. грн. (73,7 %). Здійснені витрати формують витратомісткість 

чистого доходу за змінними витратами у 1,30 коп. 

Висновки та пропозиції. Керівництву виробничого кооперативу необхідно 

застосовувати модель комплексної оптимізації фінансування, що дасть змогу вибрати 

оптимальне для кожної конкретної ситуації поєднання джерел фінансування. Розрахунок 

ефекту фінансового важелю засвідчив, що рентабельність власного капіталу збільшиться 

на 1 %. Водночас, оскільки диференціал є незначним (витрати на обслуговування 

позичкового капіталу перевищують економічну рентабельність активів), надалі є 

недоцільним залучати позичкових коштів. Використання залученого капіталу дає змогу 

підприємству нарощувати економічний потенціал і забезпечити ефективніше 

використання власного капіталу, а отже, підвищити ринкову вартість підприємства. 

Оптимізація структури капіталу ВСК «Світоч» є однією з найскладніших процедур в 

управлінні формуванням капіталу і при створенні підприємства, вона виражає таке 

співвідношення використання власного капіталу, при якому забезпечується найбільш 

ефективний взаємозв'язок між коефіцієнтом фінансової рентабельності та коефіцієнтом 

фінансової стійкості і тим самим максимізується ринкова вартість підприємства. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Потреба активізації 

інвестиційної діяльності підприємств зумовлена як політикою держави щодо формування 

засад збалансованості макроструктури, так і орієнтацією суб‘єктів суспільних відносин на 

підвищення ефективності їх діяльності. Розвиток інститутів та інституцій в державі, 

інтеграція України у європейське та світове товариство підвищує інвестиційну 

привабливість підприємств, водночас динамічні зміни зовнішнього середовища формують 

підґрунтя до постійної уваги до становлення інвестиційних процесів на всіх рівнях 

суспільних відносин.  

Питаннями визначення і дослідження інвестиційної діяльності підприємств 

займались І. Бланк, І. Клименко, Ю. Кравченко, О. Мозговий, С. Юхимчук та інші. Проте, 

проблема активізації інвестиційної діяльності наразі залишається актуальною та потребує 

подальших досліджень у цьому напрямі. 

Основний матеріал. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аленруд», що 

виробляє борошняні кондитерські вироби і реалізує їх на ринку Житомирської області, в 

управлінні інвестиційними ресурсами робить ставку на ефективне планування діяльності. 

довгостроковий характер партнерських відносин з постачальниками та підрядниками 

дозволяє забезпечувати  

Інвестиційна привабливість територій як об‘єкт управління та умова залучення 

ресурсів з метою інноваційного розвитку є одним з найбільших завдань становлення 

об‘єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Залучення інвестицій 

дозволяє підвищувати ефективність діяльності. водночас інвестиційна привабливість як 

інтеграційна категорія обумовлена впливом низки чинників як внутрішнього, так і 

зовнішнього середовища по відношенню до об‘єкта інвестування.  

Удосконалення оцінки інвестиційної привабливості створює умови для 

диверсифікації вітчизняних та іноземних інвесторів, є гарантією вкладень та механізмом 

забезпечення конкурентоспроможності та стійкості розвитку територіальних утворень. 

Серед пріоритетних наразі визнаються такі критерії ефективності інвестиційної 

діяльності: доходність інвестицій, термін їх окупності та ризики, що їх супроводжують. 

Саме їх розрахунок визначає вибір та доцільність інвестиційного проекту. 

Оцінка діяльності ТОВ «Аленруд» як динамічного виробника кондитерських виробів 

(підприємство реалізує продукцію під торговою маркою «Руден») засвідчило інвестиційну 

привабливість суб‘єкта господарювання й території, на якій розміщене підприємство. 

Наявність стратегії розвитку, стійкі ринкові позиції, досягнення високих показників 

прибутковості (протягом 2015–2017 рр. чистий прибуток зріс з 623 тис. грн. до 2625 тис. 

грн), якість основних бізнес-процесів та уміле керівництво дозволили фахівцям 

підприємства отримати довіру громади та зайняти й ній певні позиції (фахівці та керівник 

підприємства є депутатами місцевої ради). Успіх вказаного товариства як гештальт (образ) 

переноситься на результати діяльності громади, яка ототожнює себе з підприємством. 

Стратегічний план ТОВ «Аленруд» щодо вирішення задач розвитку громади аналогічно 

до бізнес-задач, довгострокове співробітництво з внутрішніми інвесторами сприяє 

оновленню активів не лише господарства, а й громади в цілому. Головним пріоритетом 

при цьому є ставка на людський капітал. 

До ключових факторів успіху ТОВ «Аленруд» експерти віднесли якість продукції 

(25 %), різноманітність та налагодження каналів збуту (25 %), репутація підприємства 

(20 %), асортимент продукції (15 %), привабливість та зовнішній вигляд упаковки 

продукції (15 %). Тому переваги стратегічного управління підприємством мають 
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стосуватися розширення цільового сегмента збуту, в тому числі за рахунок виходу на 

зовнішні ринки. При цьому серед показників привабливості галузі найвищу питому вагу 

мають міс кіст ринку (20 %) та державне регулювання (20 %), тоді як найвищі позиції за 

показниками конкурентоспроможності ТОВ «Аленруд» має за критеріями відносного 

рівня витрат (15 %) та частка ринку (15 %). Розрахунок загальних оцінок за факторами для 

ТОВ «Аленруд» виявив, що вирішальними з позиції досягнення успіху господарством є 

місткість ринку, темп росту ринку, інтенсивність конкуренції та потреба в 

капіталовкладеннях. 

Висновки та пропозиції. Проведений аналіз діяльності ТОВ «Аленруд» засвідчив 

середні рівні привабливості галузі та конкурентоспроможності підприємства. Тому йому 

рекомендується стратегія вибіркового розвитку, зорієнтована на максимізацію прибутку 

та пошук стратегічних можливостей дял переходу господарства в зону росту. 

На основі поваріантного прогнозу розвитку ТОВ «Аленруд» встановлено, що 

ефективність його діяльності визначає ефективність функціонування громади, де 

розміщене підприємство. Спроможність адаптації до змін зовнішнього та внутрішнього 

середовища його функціонування дозволить посилити стійкість громади, а вихід на нові 

ринки та освоєння нового виробництва – розширить джерела формування доходів 

територіальної громади, де розміщене господарство. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Здатність суб'єкта 

господарювання гнучко управляти інвестиціями має важливе значення у підвищенні 

ефективності виробництва. Фінансове інвестування являється активною формою 

використання вільного капіталу та одним із засобів реалізації стратегічних цілей 

підприємства, пов'язаних з диверсифікацією його діяльності. В економічних умовах 

невизначеності перспектив діяльності, циклічності реалізації продукції і дорогого кредиту 

фінансові інвестиції є істотним внутрішнім фактором економічного зростання 

промислових суб'єктів господарювання. 

Питання щодо управління фінансовими інвестиціями підприємства розгадалися у 

працях, як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, зокрема Бланка LA, Ковальова В.В., 

Івасенка А.Г., Максимової В.Ф., Никонова ЯЛ., Федорова A.B., Шарпа У., Александера Г., 

Бейлі Дж., Фабоцці Ф. та іншими. Проте, запропоновані науковцями форми та методи 

управління інвестиціями в фінансові інструменти не адаптовані до економічної 

кон'юнктури та сучасних умов господарювання України. Тому, теоретична 

нерозробленість цієї проблеми для вітчизняної економіки, неадаптованість зарубіжних 

методологічних підходів до вирішенім аналогічних проблем суб'єктів господарювання і 

практична значущість здійснення ними фінансових вкладень у фінансові активи, 

визначили вибір теми дослідження і його актуальність. 

Основний матеріал. У ринковій економіці інвестиції відіграють надзвичайно 

важливу роль у розвитку національного виробництва. Завдяки їм здійснюється технічне 

переоснащення підприємств, поповнюються товарні запаси і вдосконалюється товар, 

здійснюються науково-дослідні роботи тощо. Саме поняття «інвестиції» є чи не 

найуживанішим поняттям в економічній літературі. Огляд періодичних видань, як 

зарубіжних, так і вітчизняних, свідчить про винятковий інтерес дослідників до цієї 

ключової економічної категорії. Але детальніший аналіз переконує нас у тому, що 

економічна наука на сьогодні не виробила універсального визначення категорії інвестиції, 

яке відповідало б потребам як теорії, так і практики. 

Починаючи з А. Маршалла. який приділив значну увагу інвестиціям у своїй 

знаменитій праці «Принципи економіки», вони стають предметом дослідження провідних 

економістів. Однією з найголовніших складових теорії Дж. Кейнса були інвестиції. Дж. 

Кейнс сформулював правило, яке зводиться до того, що « в будь-якому новому прирості 

сукупних доходів частка заощаджень зростає випереджальними темпами стосовно частки, 

яка споживається, а отже, забезпечується основа майбутніх інвестицій». Подальше 

вивчення інвестиційних процесів в економіці здійснювали Дж. Робі неон, Е. Чемберлін, Р. 

Хоутрі, Дж. Гобсон, Е. Хансен, Р. Харрод та багато інших. 

У сучасній літературі визначення інвестицій часто дають недостатньо чітко або 

спрощено, акцентуючи при цьому увагу лише на певних їх суттєвих особливостях. Так, 

французький економіст П. Массе вважає що найзагальніше визначення інвестиції, яке 

можна дати актові вкладення капіталу, зводиться ось до чого: «інвестування є актом 

обміну капіталу на задоволення в майбутньому інвестиційними благами». А Дж. Кейнс 

розумів під інвестиціями «... поточний приріст цінності капітального майна внаслідок 

виробничої діяльності за певний період. Це – та частина прибутку за певний період, яка 

ще не була використана для споживання» [5]. 

Американські автори С. Фішер, Р. Дорнбуш і Р. Шмалензі стверджують, що 

інвестиції – «це витрати на створення нових потужностей з виробництва машин, 

фінансування житлового, промислового або сільськогосподарського будівництва, а також 
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запасів». Майже ідентичним є визначення Г. Манків, який поділяє інвестиції на три види*, 

інвестиції в основний капітал, інвестиції в житлове будівництво та інвестиції в запаси. 

Коротко можна підсумувати, що наведені визначення поняття «інвестиції» є дещо 

спрощеними й не можуть охопити всі сфери застосування інвестицій [3]. 

Закон України «Про інвестиційну діяльність» дає найповніше визначити сутності 

інвестицій: «Інвестиціями є всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які 

вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 

утворюється прибуток або досягається соціальний ефект». Відповідно до цього Закону 

«Інвестиції розглядаються з позиції їх економічного змісту, із погляду сфери 

виробництва». У науковій літературі постійно ведуться дискусії щодо сутності інвестицій 

робляться спроби дати найвичерпніше визначення; 

– інвестиції – це вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення; 

– інвестиції – це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з 

метою отримання доходу; 

– інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу (грошей) у підприємницьку 

діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку); 

– інвестиції» – це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне 

переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу, 

оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на 

основний капітал [1]. 

Фінансові інвестиції для України є одним з важливих засобі» успішного здійснення 

незалежної внутрішньої та зовнішньої політики, можливим шляхом виходу з економічної 

кризи. Адже без створення зацікавленості потенційних інвесторів у розширенні обсягів 

вкладень у вітчизняну економіку неможливо вирішити завдання формування стійких 

господарських зв'язків, розвитку виробництва, підвищення благоустрою громадян, 

відродження авторитету країни на світовій арені. V зв'язку із цим, особливого значення 

набуває управління фінансовим інвестиціями [2]. 

Висновки та пропозиції. Фінансові інвестиції – окремий незалежний напрям 

інвестиційної діяльності господарюючого суб'єкта, що полягає у вкладенні капіталу у 

різноманітні фінансові інструменти, які являються предметом купівлі-продажу на 

фінансовому ринку. Фінансові інструменти можна умовно поділити за секторами 

фінансового ринку, на яких вони обертаються. В сучасних умовах господарювання в 

Україні, за умов швидкозмінюваної кон'юнктури на фінансовому ринку, недосконалості та 

нестійкості нормативно-правової бази, інфляційних коливань, – здійснення інвестиційної 

діяльності на підприємстві потребує гнучкого та ефективного процесу управління 

фінансовими інвестиціями. Управління фінансовими інвестиціями підприємства являє 

собою сукупність управлінських рішень, а також способів, методів та прийомів їх 

реалізації, що забезпечують збереження вкладеного капіталу, досягнення максимально 

можливого рівня доходності та зниження рівні інвестиційного ризик. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Стратегічне управління 

конкурентоспроможністю підприємств лісомисливської галузі України здійснюється з 

використанням механізмів розробки дерева цілей, моделей стратегічного аналізу, 

класичного алгоритму формування та реалізації стратегії, сучасних методів 

прогнозування. Якість і актуальність розроблених стратегій оцінюється в процесі 

виконання тактичних планів і програм на основі порівняння цілей та результатів й оцінки 

дієвості управлінських механізмів, що використовувались в процесі реалізації цих 

стратегій. До основних проблем розвитку систем стратегічного управління на 

підприємствах відносяться: відсутність стандартизованих норм стратегічного планування 

та досвіду у адміністративних працівників, низький рівень знань і компетентностей щодо 

формування механізмів стратегічного управління.  

Метою дослідження є обґрунтування алгоритму стратегічного управління 

підприємства лісомисливської галузі у досягненні конкурентоспроможності. 

Основний матеріал. Конкурентоспроможність підприємства визначається як 

здатність до суперництва у ринковій боротьбі, реальна чи потенційна можливість 

підтримувати попит на свою продукцію (рис.1).

 
Рис. 1. Теоретичні підходи до трактування конкурентоспроможності 

Джерело: [1, с. 25; 2, с. 98]. 

Це стосується і підприємств лісового господарства. Стратегічне управління 

підприємством ототожнюється із розробкою стратегічного плану і програми його 

реалізації в конкретних умовах підприємства (рис. 2).  
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Рис. 2. Основні цілі стратегічного управління ДП «Баранівське 

лісомисливське господарство» 

Джерело: власні дослідження автора. 

Чотири позиції основних цілей для Баранівського лісомисливського господарства 

забезпечуються плановим визначенням конкретних інструментів їх досягнення (перший і 

другий рівень дерева цілей). 

Для обрання необхідної стратегії слід використовувати матрицю БКГ (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Стратегічно перспективні зони підтримки конкурентоспроможності паливних 

пелет у матриці БКГ для ДП «Баранівське ЛМГ» 

 

Це дозволяє візуалізувати сегменти конкурентоспроможності різних видів 

продукції підприємства лісомисливської галузі та розробляти програми організаційно-

економічного забезпечення виробництва і реалізації продукції, що увійшла у сегмент 

«зірки». 
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Конкурентоспроможність продукції, що увійшла в інші сегменти матриці БКГ, 

забезпечується одночасно із продукцією, що увійшла до сегменту «Зірки», оскільки всі 

види продукції, представлені у матриці, виробляються в використанням типових 

технологій деревообробки та виробництва виробів з деревини. Наприклад, паливні пакети, 

представлені номером 10 у сегменті «Дійні корови», формуються з відходів 

розпилювання. 

Висновки та пропозиції. Розробка та обґрунтування рекомендацій щодо 

підвищення конкурентоспроможності підприємств лісомисливської галузі на засадах 

формування адекватних умовам їх функціонування стратегій сприятиме розвитку 

інноваційних та високо адаптивних систем управління, використання яких дозволятиме 

розширювати стратегічні зони господарювання. 

Використання методики БКГ при формуванні алгоритму стратегічного управління 

підприємством лісомисливської галузі зумовить реалізацію тактичних планів внутрішньої 

диверсифікації зокрема, виробництво паливних пелетів. 
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