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ВСТУП 

 

Актуальність теми проявляється у тому, що у сучасній Україні одним 

із головних завдань є підвищення ефективності діяльності підприємств 

агропромислового комплексу, тобто створення цілком нових систем для їх 

розвитку та модернізації, а також внесення прогресивних змін у побудову і 

порядок функціонування діючих.  

Ефективність управління інноваційним процесом визначається 

результатами діяльності підприємств. Інноваційний розвиток підприємств 

пов’язаний з процесами креативної діяльності із створення та впровадження 

інновацій, побудови нових організаційних форм управління, що дозволяють 

краще задовольнити потреби підприємств агропромислового комплексу і 

споживачів його продукції. В теорії управління інноваційний розвиток 

підприємств розглядається як ефективний вплив відповідної керуючої 

системи організації на підпорядковану їй керовану. Вплив керуючої системи 

можна оцінювати за якістю послідовно прийнятих управлінських рішень, що 

найбільшою мірою сприяли впровадженню запланованої інновації й 

ефективному використанню необхідних для цього ресурсів підприємства.  

Метою дослідження є розробка напрямів щодо удосконалення 

ефективності діяльності підприємств, методів управління агропромислового 

комплексу у сучасних економічних умовах. 

З урахуванням мети були сформульовані наступні завдання: розкрити 

сутність теоретичних основ ефективності діяльності підприємств 

агропромислового комплексу; розглянути систему інноваційних методів суть 

та особливості їх впровадження; визначити методику дослідження; дослідити 

сучасний стан господарської діяльності досліджуваних сільськогосподарських 

підприємств; охарактеризувати організаційно-економічну сферу діяльності 

об’єктів дослідження; проаналізувати практичні аспекти системи управління 

підприємств; розкрити особливості впровадження інноваційних методів 
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управління; розглянути переваги та недоліки впровадження системи на 

підприємстві; запропонувати шляхи впровадження даних методів та систем 

управління. 

Об’єктом дослідження є теоретичні та практичні аспекти підвищення 

ефективності діяльності підприємств агропромислового комплексу за рахунок 

впровадження інноваційних методів управління. 

Предметом дослідження є процес підвищення ефективності підприємств 

агропромислового комплексу за рахунок впровадження інноваційних методів 

управління та їх вплив на результат діяльності підприємств. 

У процесі дослідження використовувались методи, які ґрунтуються на 

загальних принципах проведення комплексних наукових досліджень.  

Практичне значення даної роботи полягає у розробці рекомендацій 

щодо вдосконалення ефективності діяльності підприємств аграрного сектору та 

впровадження у діяльність суб’єктів агропромислового комплексу 

управлінської системи з використанням інноваційних методів управління на 

прикладі підприємства ТОВ «Володарка», ТОВ «Жашків», ТОВ «Тетіїв». 

Головною метою управління інноваційним розвитком підприємств є 

впровадженням науково обґрунтованих інновацій, а ефективність управління 

інноваційною діяльністю виявляється у процесі скорочення інноваційного лагу, 

тобто проміжку часу між моментом висування інновації і моментом початку її 

впровадження в практичну діяльність. Середню тривалість інноваційного лагу, 

як показник швидкості реакції на інноваційні пропозиції, можна запропонувати 

як порівняльну оцінку інноваційного потенціалу будь-якого підприємства і 

країни в цілому. 

Структура і обсяг роботи зумовлені її метою та завданнями і складається 

зі вступу, трьох розділів, які об’єднують шість підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел.
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1.1. Інноваційні методи управління підприємствами з огляду на 

оцінку ефективності,  їх суть та особливості впровадження 

Методи управління – це сукупність прийомів і способів впливу суб'єкта 

управління на керований об'єкт для досягнення поставлених цілей. Слово 

«метод» – грецького походження (methodos), що в перекладі означає спосіб 

досягнення якої-небудь мети. Методи управління реалізують основний зміст 

управлінської діяльності. Вони - найбільш рухливі й активні елементи системи 

управління, носять альтернативний характер і спрямовані на реалізацію цілей та 

принципів управління. Методи пов'язані з змістом праці працівників апарату 

управління і в сукупності являють собою складну систему. Система методів 

управління – це способи і прийоми, за допомогою яких менеджери виконують 

закріплені за ними функції[6, с. 210]. 

За змістом методи управління поділяються на такі: організаційно-

адміністративні, засновані на прямих директивних вказівках; економічні, 

обумовлені економічними відносинами; соціально-психологічні, застосовувані з 

метою підвищення соціальної активності співробітників. 

Організаційно-адміністративні методи управління. 

За допомогою організаційно-адміністративних методів створюються 

необхідні умови функціонування організації. Об'єктивною основою 

використання цих методів управління виступають організаційні відносини, що 

становлять частину механізму управління. Оскільки ці методи реалізують одну 

з найважливіших функцій управління – функцію організації, завдання 

організаційно-адміністративної діяльності полягає в координації дій колективу. 

Поняття «інноваційні методи управління» суть та особливості. 
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Новація (лат. novatіon – зміна, відновлення) являє собою нововведення, 

якого не було раніше. Новація означає угоду сторін про заміну одного, 

укладеного ними зобов'язання, іншим, тобто цей результат є новацією. 

Інновація являє собою матеріалізований результат, отриманий від вкладення 

капіталу у нову техніку чи технологію, у нові форми організування 

виробництва, праці, обслуговування і управління, включаючи нові форми 

контролю, обліку, методи планування тощо.    

Комплексний характер інновацій, їх багатогранність та різноманітність 

сфер і способів використання вимагають їх класифікації, використання якої 

дасть змогу об’єктивніше оцінювати інноваційну діяльність, комплексно 

визначати результативність та спрямованість інноваційного процесу. За 

сферами застосування розрізняються такі види інновацій: техніко-технологічна, 

організаційна, управлінська, економічна, соціальна та юридична [9, с.133]. 

Незважаючи на різновидність, вони перебувають у взаємозв’язку, що 

обумовлює формування інноваційного механізму та його функціонування. Так, 

техніко-технологічні інновації, впливаючи на зміст виробничих процесів, 

одночасно створюють умови для застосування управлінських інновацій, 

оскільки вносять зміни до організування виробництва. Підставою для 

управлінських нововведень є зміна завдань, які розв’язує підприємство, що, 

своєю чергою, викликано об'єктивними причинами, які відбуваються в 

зовнішньому середовищі його функціонування.  

Нова парадигма менеджменту у розвинутих країнах ґрунтується на 

системному і ситуаційному підходах до управління. Підприємство 

розглядається як «відкрита» система, успіх якої пов'язується з тим, наскільки 

удало вона пристосовується до зовнішнього середовища, тобто, чи зуміє вчасно 

розпізнати загрози для своєї діяльності, чи скористається сприятливими 

можливостями і в кінцевому підсумку зможе отримати максимум вигоди, – це 

головні критерії ефективності усієї системи управління. Ситуаційний підхід до 

управління, пов'язаний із побудовою організаційної системи управління, є не 
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що інше, як відповідь на різні за своєю суттю впливи з боку зовнішнього 

середовища, а також врахування технології виробництва і якості людських 

ресурсів.  

 
Рис. 1.1.Види інновацій 

Джерело:[40, c.36].  

Менеджер, який працює професійно, обов’язково використовує ті 

досягнення науки в галузі процесів, методів, форм управлінської діяльності, які 

підвищують ефективність господарювання. Так, основними чинниками, які 

впливають на ефективність діяльності підприємств є: нові інформаційні 

технології та компетентність менеджерів, які породжують управлінські новації 

та забезпечують зростання управлінського потенціалу.  

В сучасних умовах господарювання інформація є критичним чинником, 

якщо йдеться про процес створення нових благ (послідовність дій, що сприяють 

створенню нових благ та комерціалізації інноваційних ідей), процес постачання 
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(збільшення різноманітності каналів руху матеріальних, фінансових та 

інформаційних ресурсів), процес побудови системи цінностей для кінцевого 

споживача (спонукання до створення нових потреб). Адекватна інформація, 

отримана оперативно, є єдино можливою основою точного і своєчасного 

розв’язання складних завдань управління. Оскільки менеджер не має усієї 

необхідної інформації у конкретній ситуації, тому потрібно її виробляти або 

отримувати ззовні. Тобто недостатні чи неповні знання менеджерів можна 

поновити за рахунок додаткових коштів у використання і розвиток 

інформаційної системи менеджменту підприємства. Покращення її 

використання підвищує, по-перше, рівень знань персоналу підприємства і 

потенційних можливостей скорочення непродуктивних операцій, по-друге, 

інформованість усіх рівнів керівництва про поточну ситуацію у межах їх 

повноважень та місію підприємства загалом.  

Менеджери підприємств повинні володіти арсеналом знань та здатністю 

використовувати їх для його управління. Проте низький рівень їх компетенції як 

джерело невизначеності має негативний вплив на прийняття ними рішень. Під 

компетенцією деякі автори розуміють наявність у спеціаліста сукупності знань, 

а також здібностей до дій та поведінки щодо досягнення мети в конкретній 

ситуації. Так, елементами компетенції є: теоретичні та практичні знання у сфері 

професійної діяльності, знання в області інформаційних технологій . Вимоги до 

професійної компетенції менеджерів можна розділити на знання та вміння 

працювати з людьми. У процесі виконання своїх функцій вони вступають у 

взаємодію з широким колом осіб – колегами, підлеглими, керівниками, 

акціонерами, постачальниками, представниками влади і науки тощо.  

Менеджери повинні мати особисті характеристики, які підсилюють довіру 

та повагу з боку тих, з ким вони вступають у ділове спілкування. Це насамперед 

високе почуття обов’язку та відданості справі; чесність у відносинах з людьми 

та довіра до партнерів; повага та піклування про людей, незважаючи на їх 

становище в ієрархії підприємства. Необхідно відзначити, що багато 
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спеціалістів пов’язують новації тільки з технічною сферою діяльності 

підприємства, а заходи щодо зміни системи управління визначають як форму її 

удосконалення. Проте вчені у сфері управління, вивчаючи цю проблему, 

дотримуються думки, що управлінська і технічна новації є схожими за своєю 

природою.  

Будь-яка новація ґрунтується на моделях, які містять в собі відомі 

конструктивні елементи. Це притаманно і управлінським новаціям, оскільки 

рішення менеджерів не виключає наявності певних елементів (прийоми, 

принципи, моделі), які є стандартними процедурами. Отримання необхідного 

результату в умовах невизначеності (повної чи часткової) внаслідок 

використання знань (інформації), які відрізняються від стандартних процедур 

чи правил, є ознакою управлінської новації.  

Отже, управлінська інновація – це зміна змісту функцій, технологій і 

організування процесу управління та методів роботи апарату управління, які 

підвищують ефективність діяльності підприємства в умовах невизначеного 

впливу чинників зовнішнього середовища на нього, внаслідок застосування 

компетенції менеджерів та використання нових інформаційних технологій. Для 

успішної реалізації будь-яких нововведень, тим більше нових методів 

управління, важливу роль відіграє характер поглядів персоналу, його орієнтація 

на розвиток, ставлення до змін, готовність до ризику [9, с. 222]. 

За реалізації управлінських нововведень, особливо таких кардинальних, 

як стратегічне управління, яке пов'язане з переорієнтацією усього мислення 

менеджменту з внутрішньовиробничих на зовнішні проблеми, потрібна 

величезна робота з подолання опору змінам, формування нової «організаційної 

культури». Знання у сфері менеджменту, фахова освіта, пильна увага до 

управління, спеціальний пошук і освоєння нововведень у сфері управління має 

вагоме значення для підвищення ефективності функціонування підприємства. 

Недооцінювання важливості сфери управління менеджерами, звичка 

покладатися на свій досвід і інтуїцію, скептичне ставлення до наукових 
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розроблень і фахової освіти у цьому напрямку впливають без сумніву і на 

фінансово-економічні результати діяльності підприємств.  

Головне багатство будь-якої компанії – це люди. Тому і система контролю 

якості повинна враховувати людський фактор. У 1995 році йому вдалося 

розробити власну концепцію управління якістю під назвою «Шість сигм». 

Впровадження цієї інновації принесло компанії колосальний прибуток. Перш за 

все завдяки істотному скороченню витрат. Сьогодні ця теорія вважається 

кращим засобом в боротьбі за якість будь-яких товарів, причому незалежно від 

масштабу фірми. Це назва літери грецького алфавіту, і в той же час 

статистичний термін, параметр вимірювання. Коли ця літера використовується в 

бізнесі, вона позначає число дефектів (браку) під час виробничого процесу і 

допомагає зрозуміти, наскільки цей процес відрізняється від скоєного. Таким 

чином, сигма – це своєрідний індикатор відхилення результатів бізнесу від 

ідеальних. Основна ідея полягає в тому, що якщо можна виміряти число 

дефектів, то значить можна визначити і способи, що дозволяють їх вирішити, і 

вийти на рівень якості з практично нульовим шлюбом. 

Концепція «шість сигм» досліджує повсякденні процеси компанії і 

визначає, якому рівню сигм відповідає робота фірми. За аналогією з карате, 

кваліфікація і залучення працівника в корпоративний проект «Шість сигм» 

відображена в кольорах віртуальних поясів: чорних, зелених, жовтих. Кожна з 

перерахованих категорій виконує в рамках програми свої функції. Замість того 

щоб винаходити колесо, коли починаєш нову роботу або коли з'являється новий 

менеджер, навчися стандартизувати кращі прийоми і методи. 

1.2. Методика дослідження 

В даній роботі використовується емпіричний метод дослідження, який 

включає в себе метод спостереження та порівняння. Емпіричне пізнання 

здійснюється в процесі досвіду, що розуміється в самому широкому сенсі, тобто 

як взаємодія суб'єкта з об'єктом, при якому суб'єкт не тільки пасивно 

відображає об'єкт, а й активно змінює, перетворює його [14, c. 25]. 
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Варто зазначити, що емпіричний метод полягає в послідовному здійсненні 

наступних п'яти операцій: спостереження, вимірювання, прогнозування, 

перевірка прогнозу. У науці основними формами емпіричного дослідження є 

спостереження і експеримент. Крім того, до них відносять також численні 

вимірювальні процедури, які хоча і ближче примикають до теорії, все ж 

здійснюються саме в рамках емпіричного пізнання і особливо експерименту [15, 

c. 89]. Вихідною емпіричної процедурою служить спостереження, так як воно 

входить і в експеримент, і у вимірювання, в той час як самі спостереження 

можуть проводитися поза експериментом і не припускати вимірювань. 

Спостереження – метод збору наукової інформації, сутність якого полягає 

в безпосередній реєстрації фактів, явищ, процесів, які відбуваються в соціальній 

реальності [16, c. 134]. 

Певну роль відіграють емоційність, попередні установки спостерігача 

щодо досліджуваної ситуації. Якщо він ще до спостереження має певні думки, 

міркування про об'єкт дослідження (вони можуть бути позитивні чи негативні), 

це може суттєво вплинути на процедуру спостереження, знизити об'єктивність 

отриманих даних. Зниження об'єктивності інформації можливе, якщо об'єкти 

дослідження, знаючи, що за ними ведеться спостереження, істотно змінюють 

характер своїх дій, поводяться нетрадиційно. На результати спостереження 

впливають настрій, здоров'я спостерігача, інші ситуативні чинники, котрі дуже 

важко передбачити та взяти до уваги. 

Порівняння – пізнавальна операція, що лежить в основі суджень про 

подібність або відмінність об'єктів. За допомогою порівняння виявляються 

якісні та кількісні характеристики предметів [18, c. 158]. Порівняти – це 

зіставити одне з іншим з метою виявити їх співвідношення. Найпростіший і 

важливий тип відносин, що виявляються шляхом порівняння, – це відносини 

тотожності і відмінності. 

Слід мати на увазі, що порівняння має сенс тільки в сукупності 

однорідних предметів, що утворюють клас. Порівняння предметів в класі 
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здійснюється за ознаками, істотним для даного розгляду, при цьому предмети, 

порівнювані за однією ознакою, можуть бути непорівнянні по іншому. 

Порівняння є основою такого логічного прийому, як аналогія, і служить 

вихідним пунктом порівняльно-історичного методу. Це той метод, за 

допомогою якого шляхом порівняння виявляється загальне і особливе в 

історичних та інших явищах, досягається пізнання різних ступенів розвитку 

одного і того ж явища або різних співіснуючих явищ. Цей метод дозволяє 

виявити і зіставити рівні у розвитку досліджуваного явища, що відбулися зміни, 

визначити тенденції розвитку.  

Управління персоналом є системою взаємозалежних, організаційно-

економічних і соціальних заходів, направлених на реалізацію умов 

нормального функціонування, розвитку й ефективного використання 

потенціалу робочої сили на рівні підприємства. 

Основною метою керівництва кадрами є ефективне поєднання навчання 

персоналу, підвищення кваліфікації та розвиток мотивації для виконання 

робіт з більш складним рівнем. Методи управління персоналом спрямовані 

керівниками підприємств на формування такої трудової поведінки підлеглих, 

яка сприятиме досягненню поставленої мети менеджером дуже швидко, 

використовуючи при цьому функції управління персоналом для реалізації 

цілей організації (як тактичних, так і стратегічних). Виділяють три групи 

методів та близько двадцяти функцій управління персоналом, які у 

раціональній взаємодії збільшують ефективність праці робітників, 

наштовхують їх на творчий розвиток і кар’єрне зростання. 

Основними складовими системи управління персоналом є: аналіз та 

планування персоналу; відбір та планування персоналу; оцінювання 

персоналу; організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу; 

мотивація персоналу. Налаштування системи управління на KPI заснована на 

можливості досягнення основної мети підприємства завдяки виконанню 

визначених показників діяльності співробітниками з різних підрозділів. 
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РОЗДІЛ 2 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ 

2.1. Аналіз системи управління ресурсами підприємства, їх недоліки: 

практичні аспекти 

Провівши дослідження системи управління середніх за розміром 

підприємств, які займаються рослинництвом було виявлено ряд схожих 

проблем, через які темпи розвитку підприємства є малими, а економічна 

ефективність знаходиться на рівні країн що розвиваються.  

Для початку розглянемо результати дослідження за допомогою таблиці 

2.1 в якій в лівій колонці введено запитання які досліджувалися на 

підприємствах, а в інших колонках результати використання тих чи інших 

інструментів збільшення результативності та економічної ефективності 

підприємства. Об’єктами дослідження були підприємства земельним банком від 

1500 до 5500 га, які займаються виключно вирощуванням продуктів 

рослинництва. Дослідження було проведене в центральних регіонах України, а 

саме в Черкаський області в Жашківському районі, в Київській області в 

Тетіївському і Володарському районах. Був використаний таких метод 

дослідження як опитування при особистій зустрічі з головами господарств. 

Учасниками дослідження стали 12 господарств. 

Два із десяти господарств використовує програмне забезпечення для 

ведення бухгалтерського обліку, але ні одне підприємство не використовує 

управлінську звітність і не наймають собі фінансового директора або 

економіста для того щоб ефективніше керувати фінансовими ресурсами. Чотири 

із десяти підприємств використовують GPS трекери для відслідковування 

техніки, але не використовують програмне забезпечення для збору та аналізу 

інформації, що свідчить проте те, що технологія впроваджена більше 

формально ніж практично. Також три підприємства робили аналіз ґрунту в 
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минулому або позаминулому році, але жодне з них не використали надану 

інформацію за для зміни показників ґрунту. 

Таблиця 2.1  

Результати проведеного дослідження групи підприємств 

№ Запитання дослідження 
Підприємства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Чи використовуєте ви управлінську звітність для 

прийняття руень? 

- - - - - - - - - - 

2 Чи використовуєте ви програмне забезпечення задля 

ведення обліку 1С чи подібну програм 

+ - - - - - - - - + 

3 Чи є на вашому господарстві фінансовий директор або 

головний економіст який відповідає за ефективне 

використання фінансових ресурсів 

- - - - - - - - - - 

4 Чи є на підприємстві оформлена організаційна структура 

з функціональними обов'язками? 

+ - - - - - - - - - 

5 Чи використовуєте електронну базу даних по управлінню 

земельним банком по типу Сropio чи іншого програмного 

забезпечення? 

- - - - - - - - - - 

6 Чи використовуєте ви програмне забезпечення для збору, 

аналізу основних виробничих процесів та результатів? 

+ - - - - - - - - - 

7 Чи використовує GPS трекери? + + + + - - - - - - 

8 Чи робили ви аналіз грунту? + + + - - - - - - - 

9 Чи вносили ви додаткові речовини яких не вистачає, 

виявлений в результаті аналізу? 

- - - - - - - - - - 

10 Ваші інвестиції в інновації складають більше 500 000 тис 

грн на рік? Крім інвестицій в техніку та основні засоби 

виробництва 

- - - - - - - - - - 

11 

Чи вважаєте ви що інновації можуть підвищити прибуток 

підприємства? 

+ + + + - - - - - + 

12 Чи готові ви взяти на роботу компетентних спеціалістів з 

малим досвідом роботи, які будуть впроваджувати 

інновації та нові технології в управління і виробничий 

процес? 

+ + + - - - - - - - 

Джерело: Сформовано автором. Назви підприємства не вказано за 

проханням учасників дослідження 
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Пункти 10-12 показують нам, що власники та директори підприємств 

майже не інвестують кошти в нові підходи до технології крім техніки, та 

можливо основних засобів виробництва у вигляду насіння, добрив, чи засобів 

захисту рослин. Декілька підприємств вважають, що інновації це перспективний 

напрямок, але не готові ризикувати беручи нових спеціалістів. 

Виходячи з даної інформації та багатогодинного спілкування з 

власниками даних підприємств було сформовано наступні проблеми які 

заважають їм розвиватись та збільшувати економічну ефективність: 

1)Чітко виявлену авторитарну форму управління – це означає, що в 

90% підприємств власники і є директорами, як правило це люди з сильними 

лідерськими якостями, які займаються тим що змушують низькокваліфікованих 

та не мотивованих працівників працювати, методи управління по більшій мірі 

організаційно-адміністративні, де в усній формі формуються конкретні накази з 

детальним описом виконання задачі. 

Тут є декілька причин чому так склалося. Для того, щоб розібратись нам 

потрібно повернутись в історію створення господарств. Наприкінці 90-х років, 

коли в країни почалась приватизація, підприємства сільського господарства 

також потрапили до цього руху. Найбільш активними громадянами, які могли 

скористатись цією можливістю і викупити документи власності у людей були 

чиновники високого регіонального рангу, а саме: голова колгоспу, керівник 

військової частини, керівництво міліції, голова сільської або районної ради, або 

комерсанти з більших міст.  

Працівники, які залишились працювати у новостворених підприємствах 

були ті ж самі працівники колгоспу, які звикли до прямого ручного управління, 

що і змусило нових власників підлаштовуватись для отримання результату, що і 

стало причиною формування принципів, моделі поведінки, та формою 

управління які є на даний час. 

В чому проблема такої форми управління? Порівнявши американську чи 

японську системи управління з даною ми можемо побачити що авторитарна 
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форма управління підійде для підтримання або зменшення темпів спаду 

прибутковості підприємства, але для розвитку для зростання у випадку 

авторитарної форми управління можна покладатись тільки на потенціал самого 

керівника та його інтелектуальних здібностей, але одна людина ніяк не може 

конкурувати з ефективними командами світових лідерів. 

2) Усі управлінські рішення приймає директор підприємства 

виконуючи функцію директора з виробництва на 90% свого робочого часу. 

В продовження першої проблеми виникає друга. Якщо звернутись до 

системи розділення управлінців на ступені М1, М2, М3 де: 

– М1 керує виконавцями; 

– М2 керує спеціалістами та керівниками М1; 

– М3 керує тільки керівниками М2 та висококваліфікованими 

професіоналами. 

В сучасному стані сільськогосподарських підприємств України по раніше 

вказаних причинах директора стали заручниками управління М1, М2 що 

обмежує їх в розвитку свого підприємства. Також проаналізувавши діяльність 

декількох із директорів було виявлено що більше 90% вони вирішують задачі та 

виконують функції директора з виробництва, а саме забезпечення основної 

виробничої діяльності від посівної до збору врожаю. Оскільки час любої 

людини обмежено, то керівники які виконують одну функції в такій відсотковій 

пропорції не можуть фізично займатись власним розвитком та розвитком 

підприємства, що робить з них хороших директорів з виробництва, але мало 

ефективних менеджерів середніх підприємств. 

3)Відсутність висококваліфікованих працівників на посадах 

економічного, юридичного, виробничого відділу 

В результаті дослідження було виявлено, що більшість власників та 

керівників підприємств не розуміють чим їм можуть бути корисні професіонали 

в галузях економіки, юриспруденції, по цій причині вони і не наймають таких 

працівників.  
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Що ж стосовно виробничого відділу, всі задачі закриває на собі головний 

агроном без додаткових спеціалістів в області технологій.  

Як відомо за результатами багатьох досліджень та прикладів без 

професійно команди важко отримати високі результати. 

4)Відсутність або формальна присутність функціональних обов’язків, 

та цінного кінцевого продукту кожного працівника 

Функціональні обов’язки – перелік зон відповідальності, повноважень та 

прав працівника по здійсненню виробничої діяльності.  

Цінний кінцевий продукт – це визначений результат від роботи 

проведеної працівником. 

Як правило на даних підприємствах використовують формальну 

«посадову інструкцію», яка  дає узагальнене поняття працівнику щодо своїх зон 

відповідальності і його основних завдань, а це призводить до усних уточнень, 

або власного фантазування по виконанню завдань. В результаті працівник 

виконує тільки найважливіші функції, які забезпечують основні роботи, але не 

виконує роботу щодо розвитку та вдосконаленню результатів власної праці. По 

причині відсутності цінного кінцевого продукту, більшість працівників не 

розуміють результат своєї діяльності і видають напівготовий продукт своїм 

колегам та керівництву, що в результаті змушує доопрацьовувати або взагалі 

переробляти роботу.   

5) Низький темп впровадження технологій 

В даному блоці існує декілька проблем в результаті який ми маємо 

низький тем впровадження технології, а саме:  

– закритість до нової інформації; 

– страх використовувати технології, яких керівники не розуміють; 

– небажання навчатись та удосконалювати результат свої роботи; 

– повна впевненість у правильності виконання організації праці. 

В результаті даний підхід дозволяє любому підприємству повторювати 

результати діяльності минулих поколінь та років, при дотриманні тих же 



18 
 
вхідних умов, коли ж умови змінюються це призводить до непередбачуваних 

втрат. Наприклад: підприємство використовує одну і туж технологію 

вирощування кукурудзи, але в цьому році зовнішні умови змінено, випадає 

менше опадів що призводить до нестачі вологості для рослини і зменшує її 

врожайність, що в результаті негативно впливає на прибуток підприємства. При 

застосуванні технологій ми можемо прогнозувати вологість і приймати рішень 

по сортам рослин, вносити інші препарати для утримання вологи в ґрунті, 

отримувати актуальні дані по показнику необхідної вологості для рослини, 

оперативно приймати рішення по внесенню тих чи інших препаратів, або 

штучного поливу, що в результаті позитивно впливає на урожайність та 

майбутній прибуток підприємства. 

6)Розширений штат низькокваліфікованої робочої сили 

Проаналізувавши кадровий склад підприємств із земельним банком від 

1500 до 5000 га, ми можемо побачити наступну пропорцію 

висококваліфікованої до висококваліфікованої робочої сили це 98% до 2% 

відповідно. По причині надмірної концентрації на виробничих процесах та 

відсутності концентрації на процесах росту та розвитку, керівники підприємств 

наймають виробничий персонал який виконує лінійні функції, забезпечуючи 

виконання роботи на базовому рівні і рідко наймають працівників, які здатні 

впливати на прибутковість, або кращу якість виконання робіт. 

7)Закритість у прийнятті нових працівників та нової інформації 

Причина закритості в сучасному аграрному бізнесі в історії створення 

підприємств, та ведення бізнесу в Україні протягом останніх 29 років з 

присутністю рейдерства, обману та інших негативних проявів пострадянської 

країни. Наслідки від такої діяльності є як і позитивні так і негативні, до 

позитивних можна віднести збереження підприємства у випадку проявів 

недовіри та перевірки всіх нових людей та інформації, до негативних же ми 

відносимо низькі темпи розвитку та низька прибутковість.  
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Беручи до уваги всі вищесказані проблеми можемо зробити висновок, що 

проблеми присутні і їх не мала кількість, але розуміння своїх недоліків та 

проблем це перший крок до їх рішення. 

Основними викликами для сучасних сільськогосподарських підприємств 

є: зміни особистих принципів; зміна методів управління підприємством; 

наростити темпи впровадження інновацій; стати відкритим новому поколінню 

працівників, новій інформації, новим підходам до управління підприємством. 

2.2. Шляхи вдосконалення системи управління ресурсами на 

підприємстві 

В даному розділі пропоную розглянути способи удосконалення системи 

управління сільськогосподарським підприємством за рахунок 3 основних блоків 

і підпунктів, які до них входять, а саме: принципи та цінності; управління 

точними даними; інноваційні методи організації праці. 

1.Принципи та цінності 

Для початку давайте познайомимося з самим поняттям принцип та 

цінності.   

Принцип (лат. principium – початок, основа) – це твердження, яке 

сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. 

У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, 

ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в 

різних сферах діяльності. У науці принципи — це загальні вимоги до побудови 

теорії, сформульовані як те первинне, що лежить в основі певної сукупності 

фактів. Цінності – джерело мотивації діяльності. Вони багато в чому 

визначають трудові дії працівників, їх трудову поведінку, а значить, і 

результати роботи організації. Цінності людей значною мірою визначають 

цінності організації й у цілому її культуру. Тому вивчення цінностей 

працівників і створення умов для їх реалізації є найважливішою стороною 

діяльності організації. 



20 
 

Пропоную розглянути принципи та цінності з точки зору виробничої 

діяльності та як вони впливають на результати підприємства.  

2.Управління точними даними 

На даним момент більшість сільськогосподарських підприємств 

знаходяться на етапі інтуїтивного управління, а саме коли управлінець 

змушений приймати рішення на підставі попереднього досвіду, а не на базі 

достовірної точної інформації. Точні дані – це числові значення, які виражають 

ситуацію на певний період часу з максимальною точністю до реальності. В 

сучасній ситуації ми можемо використовувати декілька інструменті для 

управління, а саме: 

1)Управлінський облік  

– баланс – чим компанія володіє на даний момент, і його вартість; 

– звіт про прибутки та збитки PnL; 

– звіт про рух грошових коштів. 

Дана звітність дає менеджеру можливість бачити діяльність підприємства 

в розрізі часу в точних цифрах витрат, та надходжень, що дає можливість 

передбачити фінансові потреби майбутнього та заздалегідь до них 

підготуватись.  

Наприклад: на кожному сільськогосподарському підприємстві є виплати 

орендарям плати за землю, як правило вони відбуваються після збору та 

продажу врожаю, але основна проблема в тому, що ціна на період збирання 

врожаю значно зменшується відповідного до ринкового принципу «Пропозиції 

та попиту», якщо підприємство заздалегідь відкладе кошти на дану операції і 

зменшить кількість реалізованого врожаю, то зможе підвищити кількість 

отриманих коштів від реалізації зернових у період меншої пропозиції на ринку. 

Користуючись простим інструментом графіком цін. 
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Рис. 2.1. Графік цін на кукурудзу на умовах СPT  

Джерело: сформовано автором 

Других методи застосування даної звітності є, постійний аналіз 

виробничих витрат і порівняння планових показників з фактичними, якщо ми в 

постійному режимі зможемо перевіряти кожен напрям витрат і приймати 

рішення по їх оптимізації, то в результаті зможемо значного економити кошти 

підприємства.  

Для кожного менеджера управлінська звітність виступає в ролі датчика 

пального на автомобілі, якщо ми чітко знаємо наскільки у них розрахований бак 

і можемо в онлайн режимі коригувати розхід палива до зменшення, то відстань 

яку ми потенційно зможемо проїхати буде постійно збільшуватись. 

2)Фінансове планування  

Можливість і необхідність планування як певного виду діяльності 

управлінського персоналу зумовлені загальними умовами господарювання. За 

допомогою планування зводиться до мінімуму невизначеність ринкового 

середовища та його негативні наслідки для суб'єкта господарювання. У 

сучасних умовах роль фінансового планування принципово змінилася на 

відміну від часів централізовано керованої економіки. Зараз підприємства самі 

зацікавлені в тому, щоб реально оцінювати свій фінансовий стан сьогодні та на 
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найближчу перспективу, по-перше, щоб досягти успіху в своїй господарській 

діяльності; по-друге, щоб своєчасно виконати свої зобов'язання перед 

бюджетом, соціальними фондами, банками та іншими кредиторами, тим самим 

захистивши себе від штрафних санкцій. 

Для цього необхідно заздалегідь розрахувати доходи і витрати, врахувати 

наслідки інфляції, зміни ринкової кон'юнктури, порушення договірних 

зобов'язань партнерами. 

Фінансове планування – це процес визначення обсягу фінансових 

ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання 

згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у 

плановому періоді. 

Метою фінансового планування є забезпечення господарської діяльності 

необхідними джерелами фінансування. 

Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є: 

забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими 

ресурсами; встановлення раціональних фінансових відносин з суб'єктами 

господарювання, банками, страховими компаніями тощо; визначення шляхів 

ефективного вкладення капіталу, оцінювання раціональності його 

використання; виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за 

рахунок раціонального використання матеріальних, трудових та грошових 

ресурсів; 

– здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних 

засобів. 

Коли працює система бюджетування, то в кожного підрозділу є план та 

KPI на квартал чи на пів року, де зафіксовано конкретні цілі та необхідні 

ресурси для їх досягнення, що дає можливість керівнику приймати самостійно 

рішення в рамках свого бюджету задля досягнення поставлених цілей. 

3)Цифрових моніторинг виробничого процесу. 
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Основним інструментом управління виробництвом за допомогою точних 

даних у рослинництві є системи точного землеробства.  

Точне землеробство – концепт впровадження технологій у рільництво на 

основі ґрунтових картографічних одиниць, використання точних дистанційних 

даних – знімків супутника чи дрона, використання технологій для обробки цих 

даних. 

У основі наукової концепції точного землеробства лежать уявлення про 

існування неоднорідностей в межах одного поля. Для оцінки і детектування цих 

неоднорідностей використовуються новітні технології, такі як системи 

глобального позиціонування GPS, спеціальні датчики, аерофотознімки і знімки 

з супутників, а також спеціальні програми для агроменеджменту на базі 

геоінформаційних систем (ГІС). Зібрані дані використовуються для точнішої 

оцінки оптимуму густини висіву, розрахунку норм внесення добрив і засобів 

захисту рослин (ЗЗР), точнішого прогнозу врожайності і фінансового 

планування. Дана концепція вимагає обов'язково приймати до уваги локальні 

особливості ґрунту/кліматичні умови. В окремих випадках це може дозволити 

легше встановити локальні причини хвороб або ущільнень.  

Використовуючи спеціальне програмне забезпечення ми можемо 

зафіксувати основну інформацію виробничих компонентів в одному місці, що 

дає змогу зручно їх аналізувати і планувати подальшу діяльність на базі 

минулого досвіду та результатів. 

Для реалізації такого виду управління необхідне спеціальне програмне 

забезпечення, на даним час в світі достатньо спеціалізованих рішень задля 

створення системи управління точними даними на підприємстві.  

Основні програми які використовуються в Україні та допомагають 

організувати роботу в середині підприємства це: 

– Програма «1С:Бухгалтерія» – відповідає за електронне ведення 

бухгалтерії. За допомогою цієї програми ми можемо фіксувати всі фінансові 
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операції, дії по руху товарних одиниць, швидку формувати звіти необхідні для 

прийняття рішення та сплати податків. 

– Планува́ння ресурсів підприє́мства (ERP-система) (англ. Enterprise 

Resource Planning System – Система планування ресурсів підприємства) — 

корпоративна інформаційна система (КІС), призначена для автоматизації обліку 

й управління. Як правило, ERP-системи будуються за модульним принципом і в 

тому або іншому ступені охоплюють всі ключові процеси діяльності компанії. 

– Cropio – система введення даних про основних процесах виробництва в 

рослинництві. Данна програма дозволяє нам в режимі реального часу бачити всі 

наші площі, їх історію по технологічному процесу і результатах врожайності, 

моніторити стан посіву на всіх стадіях розвитку рослини, планувати 

технологічні операції, здійснювати моніторинг техніки онлайн та багато чого 

іншого. 

3)Інноваційні методи організації праці 

Для того щоб ефективно використовувати всі попередні технології 

необхідно правильно організувати процес в середині підприємства. Для цього 

потрібно використати сучасні методи в організації праці, які показали хороші 

результати в світовій практиці. 

Метод «Пряма комунікація» –в основі методу лежить горизонтальна 

ієрархія у спілкуванні та можливості донести ідей та пропозиції напряму до 

особи, приймаючої рішення по її впровадженню. Як у випадку у підході Джека 

Велча та і в методі Тойоти ми можемо бачити, що бюрократія це гальма 

швидкого розвитку та ефективної роботи, отже потрібно від цього позбавитись, 

в основі бюрократичного підходу лежить необхідність підтверджувати декілька 

разів одне й теж саме, доносити ідеї і пропозиції по покращення процесу через 

свого людей які як правило не приймають кінцеве рішення і не розуміються в 

питанні, тоді як в сучасному світі в швидкій динаміці набагато ефективніше 

запропонувати ідею тим хто безпосередньо приймає рішення щодо її можливого 

впровадження, таким чином ми зменшуємо час на комунікацію і досягаємо 
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швидкого результату. В сучасній системі управління потрібну будувати таку 

корпоративну культури в якій буде швидка комунікація між окремими людьми і 

командами любих рівнів у конструктивному діалозі на покращення результатів 

спільної справи 

Метод «Ефективних засідань»  –задля ефективного впровадження любих 

рішень або проектів необхідно налагодити роботу команди або команд, для 

цього в компанії необхідно запровадити метод ефективних предметних 

зустрічей на яких учасники процесу можуть обмінюватись думками та 

знаходити найефективніші рішення в рамках свої задачі чи проекту, такі 

зібрання мають проводитись по певному шаблону де будуть декілька основних 

моментів: ціль зборів і запланований результат; час відведений на обговорення; 

відповідальний модератор та секретар засідання; фіксований час на донесення 

точки зору та обговорення; уважність до виступаючого та почергове звернення; 

фіксація результатів зборів з задачами та дедлайнами або наступне зібрання 

наступними питаннями. 

Метод «Плани і  KPI» – крім того, що у кожного працівника мають бути 

описані функціональні обов'язки та цінний кінцевий продукт, як зазначено в 

попередньому розділі, у кожного працівнику має бути PDP9(Personal 

Development Plan- план особистого розвитку) –  це документ в якому зазначено 

основні цілі та задачі працівника на пів року з конкретними бонусами у випадку 

їх досягнення. Цілі та задачі мають стосуватись не тільки його зони 

відповідальності в роботі підприємства, а й розвитку працівника як 

професіонала в своїй сфері. Даний підхід стимулює працівників розвиватись та 

покращувати свої професійні навички і досягати більших результатів для 

підприємства за короткий термін часу. Великі компанії створюють великі 

команди. 
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ВИСНОВКИ 

 

ТОВ «Володарка», ТОВ «Жашків», ТОВ «Тетіїв» – підприємства 

аграрного сектору економіки, основною метою діяльності якого є виробництво 

основних сільськогосподарських культур з метою одержання прибутку. 

Аналізуючи економічні показники об’єктів дослідження ми побачили, що 

підприємства працюють не на повну потужність використовуючи мінімальний 

потенціал із можливого, працюючи на рентабельності 20% вимушені 

використовувати основні засоби праці другорядної якості, зменшувати робочі 

місця та платити менше податків. Визнання цих фактів перший крок до 

стабільного росту та розвитку. І використовуючи найкращі рішення розробленні 

у світі, адаптувавши їх під специфіка нашого ринку, залучивши молодих 

спеціалістів для їх впровадження ці та інші подібні підприємства зможуть 

збільшити прибутковість з гектара від 100$ до 500$ і більше. 

Опираючись на стовпи: принципи, технології, правильно ведення фінансів 

і організацію праці всередині підприємства, українські підприємства створять 

необхідний фундамент для створення власних ефективних рішення для 

конкуренції на світовому ринку. 

Використовуючи емпіричну методику дослідження та бенчмаркінг-аналіз 

ми дізнатися принцип роботи система управління в групі підприємств 

центрального регіону, як працюють підприємства України сьогодні, та які 

проблеми у них є на даний час. Ми розглянули  шляхи вирішення цих проблем 

та збільшення ефективності підприємств за короткий період часу. 

Суть системи полягає в отриманні точних даних, впровадження 

правильних принципів, концентрації працівників на основних цілях 

підприємства, виробництво якісною продукцію, з визначеною собівартістю та 

урожайністю, створення корпоративної культури де присутні автономність, 

відчуття спільної справи та постійний ріст компетенції працівників.  постановка 

даних орієнтирів кожному та бонуси при виконанні даних показників. 
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