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Вступ. Утвердження на селі приватної власності та приватного 

господарювання, розширення орендних відносин є необхідними, але не 

єдиними передумовами економічного піднесення галузі. Новим власникам і 

господарям на селі потрібні сприяння та підтримка для прибуткового ведення 

господарства і виробництва конкурентоспроможної продукції. Це стосується 

насамперед ціноутворення, оподаткування, кредитування, інвестування, митно-

тарифного регулювання та страхування.  

Важливою складовою аграрної політики в Україні на сучасному етапі є 

створення ринку сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.  

Економічна сутність ринку виражається, насамперед, як категорія обміну, 

який організований за законами товарного виробництва і обігу, сукупності 

відносин товарного і грошового обміну. Його організація дає змогу реалізувати 

господарські зв'язки, а в кінцевому підсумку і весь процес виробництва. Без 

нього неможливо досягти основної мети будь-якої підприємницької діяльності 

– отримання прибутку.  

За економічною сутністю продовольчий ринок є саморегульованою 

системою відтворення. Структурні елементи економічних відносин 

формуються на основі прямих і зворотних ринкових зв'язків, перебувають під 

впливом платоспроможного попиту і пропозиції.  

Основою правового статусу ринку є його статут, який визначає права і 

обов'язки учасників, зміст правомочності і майновий режим, формування 

статутного капіталу. Основним елементом ринкового механізму є ціна, попит, 

пропозиції. Цінова політика повинна ґрунтуватися на вільному ціноутворенні у 

поєднанні з державним регулюванням, посиленням антимонопольного 



контролю за цінами на матеріально-технічні ресурси і послуги, а також 

ефективною системою державної підтримки доходів сільськогосподарських 

товаровиробників і поліпшення ринкового середовища для збуту 

сільськогосподарської продукції, стимулювання споживчого попиту.  

Актуальність проблеми. 

 Структура управління – набір встановлених правил і заходів, у межах яких 

організована угода. У ринковій структурі управління потрібно віддавати 

координації взаємних дій партнерів за допомогою статутів, положень, 

договорів, угод.[15, с. 237]  

Частота угод, що здійснюється з певним партнером, наявність постійних 

виробничих і торгових зв'язків полегшує ведення договірної роботи, знижує 

витрати на підписання угод та їх контроль, а також знижує схильність 

контрагентів до авантюристичної поведінки.  

Формування ринку продовольчої продукції – важлива функція держави, 

яка має забезпечувати створення державного фонду і запасів сировини, 

продуктів її переробки.  

Ринок сільськогосподарської продукції складається із сукупності відносин 

"продавець-покупець", за допомогою яких реалізується сільськогосподарська 

продукція. Його структура визначається співвідношенням різних форм 

реалізації цієї продукції.  

Ринкові відносини аграрного ринку розвиваються на підставі ринкового 

механізму, головними функціями якого є:  

- регулювання системи "попит-пропозиція" та організація виробництва, 

що відповідає суспільним потребам;  

- розвиток підприємницької діяльності та підвищення економічної 

зацікавленості товаровиробників;  

- організація ділових контактів між виробниками і споживачами, їхні 

стабільні взаємовигідні зв'язки;  

- накопичення достовірної економічної інформації для ухвалення 

необхідних рішень.  



Нині з переходом до ринкових відносин виникає потреба у принципово 

нових, прямих зв'язках сільськогосподарських підприємств із закупівельними 

організаціями, в основу яких покладено економічну зацікавленість і 

відповідальність виконання договірних зобов'язань. Саме тому і відмінне 

держзамовлення. Загальнодержавні потреби у продуктах харчування в країні 

забезпечуються через закупівлю на товарних біржах і аукціонах.  

Товарні біржі, аукціони, виставки-ярмарки, система споживчої кооперації, 

сільськогосподарські ринки є основними складовими ринкової інфраструктури 

сільськогосподарської продукції та її переробки.  

Важливим елементом у розвитку ринкових відносин в Україні є створення 

і функціонування на її території спільних підприємств, які розширюють 

внутрішні та зовнішні ринки збуту сільськогосподарської продукції, особливо 

продуктів її переробки.  

Значущим у ринковій інфраструктурі є подальший розвиток 

кооперативних ринків. Їхнє значення зростає з розвитком селянських 

господарств, розширенням особистих підсобних господарств на селі, коли 

зростає потік сільськогосподарської продукції на ринки.  

В Україні почали створюватись інші елементи інфраструктури оптового 

ринку сільськогосподарської продукції, зокрема, міжрегіональні та районні 

агроторгівельні доми. Їх створення і діяльність у регіонах як важливої ланки 

ринкового середовища сприяло розвитку товарно-грошових відносин у 

сільській місцевості, більш вигідній реалізації виробленої 

сільськогосподарської продукції, акредитуванню та авансуванню 

товаровиробників через систему форвардних контрактів, що дає змогу 

поліпшити матеріально-технічне забезпечення.  

Сучасний розвиток інфраструктури агропродовольчого ринку потребує 

вирішення організаційно-економічних заходів цивілізованого продажу 

виробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки з метою 

одержання товаровиробниками максимальних прибутків від її реалізації [7, с. 

387]. Максималізації прибутку сприяє ринкове управління за допомогою 



ціноутворення, що є могутнім стимулом, бо кінцевий фінансовий результат 

залежить лише від дій найбільш економічних агентів. Отже, для ринкового 

управління характерні стимулюючі дії, які визначають вільний вибір 

операційних партнерів.  

Особливістю управління на аграрному ринку є організація інформаційного 

забезпечення суб'єктів господарської діяльності та органів управління ринку 

ринковими оглядами, що дає можливість оволодіти ситуацією на ринку 

агропродукції, обирати і приймати оптимальні рішення з її виробництва.  

Питання управління аграрним виробництвом,обґрунтування його 

теоретико-методологічних та організаційно-практичних засад на 

сільськогосподарських підприємствах ґрунтовно висвітлили у своїх працях 

відомі вчені: І. Завадський, В.Месель-Веселяк, А.Світлична, В.Павлик, 

В.Перебийніс, О.Шпикуляк [10,19,25,27,32,41], , та інші. Однак проблема 

визначення засад ефективного управління аграрними формуваннями є 

неповністю вирішеною, зважаючи на виклики сучасного суспільства. 

Сільськогосподарське виробництво на сьогодні займає вагоме місце у 

забезпеченні продовольчих потреб суспільства та відіграє провідну роль у 

формуванні економічного потенціалу країни. Як показує практика реалізації 

ринкових механізмів господарювання, значна частина валового виробництва 

аграрної продукції припадає на сектор загальнодержавного управління, тобто 

сільськогосподарські підприємства. 

Так, у 2011 році частка сільськогосподарських підприємств у валовому 

виробництві аграрної продукції становила 55% (7293,5 млн. грн..), в т.ч. 

рослинництва – 53,2% (5324,3млн грн..),тваринництва – 60,2% (1969,2млн. 

грн..). За останні 5 років їхня питома вага збільшилася відповідно на 8,5 

відсоткових пункти, 7,7 в.п. та 11,4 в.п., що свідчить про значний розвиток 

громадського сектору економіки (табл. 1). 

 

 

 



Таблиця 1 

Валова продукція сільського господарства за категоріями господарств 
(у постійних цінах 2010 року; млн. грн.) 

Показник 2005р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 
2011р. 

до 
2005р., 

(+,–) 
Усі категорії господарств 

Валова продукція – всього 11206,1 11349,6 10095,7 8946,1 13270,6 118,4 
у тому числі  
продукція рослинництва 8006,7 8515,1 7101,6 5709,5 9999,3 124,9 
продукція тваринництва 3199,4 2834,5 2994,1 3236,6 3271,3 102,2 

Сільськогосподарські підприємства 
Валова продукція – всього 5206,1 6483,4 5406,2 4586,5 7293,5 140,1 
у тому числі  
продукція рослинництва 3644,3 4668,0 4000,6 3485,7 5324,3 146,1 
продукція тваринництва 1561,8 1815,4 1405,6 1100,8 1969,2 126,1 
Джерело: розраховано автором на підставі статистичних даних [33] 

На нашу думку, цьому сприяло: позитивна кон’юнктура на світовому 

ринку аграрної продукції, де свої інтереси можуть представляти, як правило, 

підприємства; сприятливе внутрішнє середовище для розвитку суб’єктів 

господарювання, особливо їх корпоративних форм; привабливість аграрного 

сектору, як прибуткової галузі, для інвесторів тощо. Враховуючи сучасні 

тенденції до підвищення ролі суб’єктів господарювання у формуванні засад 

економічної безпеки держави, зростання вимог щодо їхньої діяльності та 

поведінки на ринку,важливим для процесу управління аграрним сектором є 

вивчення їх кількості та структури. 

Станом на 1 липня 2011 року в Україні зареєстровано 56493 підприємства, 

серед яких 73,8%складають фермерські господарства, а в Харківській області 

зареєстровано 1946 підприємств, 61,7% серед яких займають фермерські 

господарства (табл. 2). 

Схожа ситуація із функціонуванням господарських та приватних 

підприємств. Однак зменшення їхньої кількості, що відповідає загальній 

тенденції, відповідно з 433 до 407 та 265 до 238 одиниць,не є таким суттєвим, 

порівняно із фермерськими господарствами. Зважаючи на те, що частка 

землекористування та прибутковість у цих категоріях вищі, їхня питома вага у 



загальній кількості підприємств постійно збільшується і становить для 

господарських товариств 20,9%, приватних підприємств – 12,2%. 

Таблиця 2 

Кількість діючих господарюючих суб’єктів* у сільському 
господарстві Харківської області 

(станом на 1 липня) 

Господарюючі 
суб’єкти 

2005 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
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Усього 2083 100 1994 100 2000 100 1944 100 1946 100 
Господарські 
товариства 433 20,8 404 20,3 412 20,6 407 20,9 407 20,9 

Приватні 
підприємства 265 13,0 246 12,3 252 12,6 238 12,2 238 12,2 

Виробничі 
кооперативи 33 1,6 28 1,4 25 1,3 25 1,3 25 1,3 

Фермерські 
господарства 1258 60,4 1244 62,4 1239 62,0 1199 61,7 1201 61,7 

Державні 
підприємства 45 2,2 28 1,4 30 1,5 28 1,4 28 1,4 

Підприємства 
інших форм 
господарювання 

41 2,0 44 2,2 42 2,1 47 2,4 47 2,4 

*зареєстровані юридичні особи за основним видом діяльності 
Джерело: розраховано автором на підставі статистичних даних [9] 

Таким чином, для забезпечення більш ефективної діяльності 

господарюючих суб’єктів аграрного сектору існує необхідність розробки і 

впровадження системи прогнозування основних фінансово-економічних і 

виробничих показників господарської діяльності. На нашу думку, процес 

прогнозування економічних явищ повинен завжди базуватися на наступних 

принципах: цілеспрямованість – змістовий опис поставлених дослідницьких 

завдань;системність – побудова прогнозу на підставі системи методів і 

моделей, що характеризуються певною ієрархією та послідовністю; наукова 

обґрунтованість – усебічне врахування вимог об`єктивних законів розвитку 

суспільства, використання світового досвіду; багаторівневий опис – опис 

об`єкта як цілісного явища і водночас як елемента складнішої системи; 

інформаційна єдність – використання інформації на однаковому рівні 



узагальнення й цілісності ознак; адекватність об`єктивним закономірностям 

розвитку – виявлення та оцінка стійких взаємозв`язків і тенденцій розвитку 

об`єкта; послідовне вирішення невизначеності – ітеративна процедура 

просування від виявлення цілей та умов, що склалися, до визначення можливих 

напрямів розвитку; альтернативність – виявлення можливості розвитку об`єкта 

за умови різних траєкторій, різноманітних взаємозв`язків і структурних 

співвідношень. 

При цьому одним із найважливіших напрямів прогнозування є визначення 

орієнтованих показників ефективної роботи сільськогосподарських 

підприємств. Однак вважаємо, що система таких розрахунків має включати в 

себе ретроспективний аналіз виробничо-господарської діяльності, де 

основними об’єктами оцінки мають виступати витрати і доходи за усіма видами 

продукції за період спостереження, а також загальні фінансові результати 

діяльності. В середньому щороку прибутки сільськогосподарських підприємств 

зростають на 462,0 млн. грн. Менш виражена динаміка проявляться у 

тваринницьких галузях, де прибутковість була досягнута лише в останні роки і 

становила у 2011 році всього 92,4 млн. грн. (табл. 3). 

Таблиця 3 

Ефективність сільськогосподарського виробництва в 
сільськогосподарських підприємствах регіону 

Показник Рік 2011 до 
2005, % 2005 2008 2009 2010 2011 

Прибуток, збиток (-) від реалізації 
сільськогосподарської продукції  
млн грн 

50,6 265,8 115,6 611,5 1286,5 2,5 рази 

у тому числі  
продукції рослинництва 97,3 236,9 170,5 555,1 1194,1 12,3 рази 
продукції тваринництва -46,7 28,9 -54,9 56,4 92,4 3,9 рази 
Рівень рентабельності виробництва 
сільськогосподарської продукції, %* 4,2 9,0 3,2 17,6 27,5 6,6 рази 

у тому числі  
продукції рослинництва 9,8 10,7 6,3 23,3 26,7 2,7 рази 
продукції тваринництва -4,3 3,9 -5,8 5,2 7,8 3,8 рази 
*Прибуток, збиток (–) до собівартості реалізованої продукції 
Джерело: розраховано автором на підставі статистичних даних [33] 

За результатами роботи аграрних формувань рентабельність 

сільськогосподарського виробництва Харківської області в 2011 році була на 



рівні 27,5%, що в 6,6 рази більше, ніж у 2005 році. Дещо краща ситуація в 

рослинництві, де завдяки швидшій окупності інвестицій та оборотності коштів 

рентабельність галузі досягнула 26,7%, що в 2,7 рази більше, порівняно з 2005 

роком. Стабілізувалася ситуація і в тваринництві – ефективність галузі 

забезпечується на рівні 7,8%. 

У формуванні фінансових результатів діяльності сільськогосподарських 

підприємств вирішальне значення має величина і структура затрачених 

ресурсів, тобто понесених витрат. Як показує практика,за останні 6 років 

структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції істотно 

змінилася (табл. 4). 

Основні зміни торкнулися трудових і матеріальних витрат. Зокрема, 

витрати на оплату праці скоротилися з 13,3% у 2005 році до 8,5 % у 2011 році, а 

матеріальні затрати зросли з 65,8% до 71,5%. Це насамперед пов’язано із 

підвищенням продуктивності праці, зростанням технологічного рівня 

виробництва, значним подорожчанням усіх видів матеріальних ресурсів та 

більш інтенсивним використанням природних ресурсів. Все це у поєднанні із 

макроекономічними змінами впливає на управлінські рішення щодо 

функціонування сільськогосподарських підприємств у майбутньому. 

Досліджуючи різні можливості для управління аграрним сектором 

економіки на майбутні періоди, можна дійти висновку, що основним способом 

виявлення тенденції зміни значень показників діяльності 

сільськогосподарських підприємств є трендовий аналіз, широко 

розповсюджений у зарубіжних країнах. 

Як зазначає Є. Брігхем, у великих зарубіжних компаніях “процес 

планування починається з прогнозу обсягів продажу на наступні п`ять років. 

Потім визначаються необхідні активи для підтримки цільового рівня обсягів 

продажу та приймається рішення щодо джерел фінансування необхідних 

активів” [4, с. 699].  



З огляду на це визначення, у нашому випадку, важливим елементом у 

розробці стратегічних завдань розвитку всього АПК є прогнозний аналіз 

основних параметрів функціонування сільськогосподарських підприємств. 

Таблиця 4 

Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в 
сільськогосподарських підприємствах Харківської області 

(відсотків) 
Елементи витрат 2005 р. 2011 р. 

усього у тому числі 
усього 

у тому числі 
У 

рослинництві 
У 

тваринництві 
у 

рослинництві 
у 

тваринництві  
Витрати на оплату 
праці 13,6 13,3 14,2 8,5 7,5 11,3 

Відрахування на 
соціальні заходи 1,5 1,4 1,7 3,1 2,7 4,2 

Матеріальні 
витрати 70,9 65,8 78,1 71,5 69,5 77,2 

у тому числі       
   насіння і 
посадковий 
матеріал 

6,8 11,7 Х 12,6 17,5 Х 

   корми 20,5 Х 49,5 19,9 Х 71,8 
   міндобрива 5,5 9,3 Х 16,6 23,0 Х 
   нафтопродукти 12,7 8,4 4,7 16,5 20,9 5,1 
   електроенергія 2,4 1,3 3,9 2,2 1,3 4,5 
   паливо 1,5 1,8 1,1 1,7 1,7 1,7 
   запчастини, 
ремонтні і 
будівельні 
матеріали 

6,6 9,1 3,1 7,8 9,2 4,1 

   оплата послуг і 
робіт, виконаних 
сторонніми 
організаціями 

12,9 13,1 12,6 21,4 25,5 10,6 

Амортизація 
основних засобів 4,7 5,3 3,9 5,4 6,0 4,1 

Інші витрати 9,2 14,2 2,2 11,5 14,6 3,2 
Джерело: сформовано на підставі статистичних даних [33] 

Вважаємо, що враховуючи сучасні ринкові умови, методи та підходи до 

системи прогнозного аналізу діяльності підприємства повинні відповідати 

наступним вимогам: 

– для ринкових відносин ключовою проблемою прогнозування є адаптація, 

яка має, з одного боку, враховувати багаторічний досвід роботи, а з іншого – 

бути націленою на відповідність ринку; 



– методи прогнозування, відповідно до принципу адекватності, повинні 

постійно переглядатися,а при необхідності, змінюватися на адекватні; 

– прогнозні параметри розвитку мають відповідати реальним умовам 

господарювання суб’єктів,тобто змінюватися, бути гнучкими і забезпечувати 

швидку реакцію на зміну кон’юнктури; 

– механізм прогнозування має забезпечувати безпосередній зв`язок 

показників плану з впровадженням нової техніки, технології, поліпшенням 

організації виробництва і умов праці. 

На думку В. Пастухової, цей процес потрібно визначати, як діяльність, 

спрямовану на конструювання моделі розвитку підприємства, яка ґрунтується 

на забезпеченні його ефективного функціонування та конкурентоспроможності 

[26, с. 102]. 

Результати прогностичних оцінок, що розглядаються через призму 

стратегічних цілей і поточних завдань кожного окремого підприємства, дають 

можливість отримати орієнтир для планування фінансово-господарської 

діяльності всієї сукупності аграрних формувань, прийняття стратегічних 

управлінських рішень в аграрній сфері, створення моделі аналізу альтернатив 

майбутнього розвитку громадського сектору. 

Так, враховуючи минулий практичний досвід, проведені дослідження та 

стратегічні завдання держави перед аграрним сектором економіки та базуючись 

на природно-кліматичних, соціально-економічних, законодавчо-правових 

умовах внутрішнього і зовнішнього середовищ функціонування суб’єктів 

господарювання Харківської області, ми розрахували окремі прогнозні 

параметри діяльності сільськогосподарських підприємств до 2016 року (рис. 1 

(а –р), табл. 5). 



 
а) обсяги валової продукції – всього, млн. грн. 

 
б) обсяги валової продукції в) обсяги валової продукції  
рослинництва, млн. грн.. тваринництва, млн. грн.. 

 
д) кількість сільськогосподарських            е) господарські товариства, од. 
    підприємств – всього од. 

 
ж) приватні підприємства,од.     и) фермерські господарства, од. 



 
к) прибуток, збиток (–) від реалізації сільськогосподарської продукції, млн. грн 

 
л) прибуток, збиток (–) від реалізації   м) прибуток, збиток (–) від реалізації 
    продукції рослинництва, млн. грн..         продукції тваринництва, млн. грн.. 

 
н) рівень рентабельності сільськогосподарської продукції, % 

 
л) рівень рентабельності продукції           м) рівень рентабельності продукції 
рослинництва, %тваринництва% 

Рис. 2.1. Прогнозні обсяги окремих параметрів діяльності 

сільськогосподарських підприємств Харківської області до 2016 року 
Джерело: побудовано автором на основі офіційних даних джерела [33] 

Визначені нами параметри мають перспективне значення і охоплюють 

період в 5 років. Звичайно, що обрана стратегія розвитку буде і повинна 



змінюватися на основі подальшого вивчення зовнішнього та внутрішнього 

середовища, виявлення та аналізу можливостей і ризиків, сильних та слабких 

сторін сільськогосподарських підприємств, створення умов для завоювання 

існуючих ринків,підвищення технічного і технологічного рівня виробництва 

тощо. Таким чином, управління сільськогосподарськими підприємствами 

визначається декількома факторами. По-перше, система управління має 

базуватися на існуючих принципах формування фінансових результатів на 

основі ефективного витрачання ресурсів та забезпечення дохідності 

виробництва. По-друге, прийняття рішень відбувається за умов врахування 

минулого досвіду, поточної ситуації та оцінки майбутніх змін середовища. По-

третє,діяльність підприємства спрямовується на забезпечення стратегічних 

завдань та цілей. Вирішення цих питань в комплексі дозволить ефективно 

управляти не тільки окремими суб’єктами господарювання, а й усім аграрним 

сектором економіки. 

Таблиця 5 

Прогнозні параметри діяльності сільськогосподарських підприємств 
Харківської області на 2016 рік 

Показник  2016 рік 
Валова продукція – всього, млн. грн. 7005,3 
продукція рослинництва 8179,5 
продукція тваринництва 5399,5 
Кількість сільськогосподарських підприємств – всього, од. 1817 
господарські товариства 381 
приватні підприємства 214 
фермерські господарства 1153 
Прибуток, збиток (–) від реалізації сільськогосподарської продукції, млн., 
грн. 

1740,4 

продукції рослинництва 1577,3 
продукції тваринництва 164,2 
Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції, % 37,2 
продукції рослинництва 35,4 
продукції тваринництва 14,2 
Джерело: розраховано автором. 

Управління – це процес, завданням якого є цілеспрямований комплексний 

вплив на соціально-економічні явища підприємства, а саме управління 

господарською діяльністю та персоналом. Результати управління випливають із 

дій окремих осіб-керівників, які здійснюють функцію управління в організації 



через прийняття рішень і сприяння їх виконанню підлеглими. Здійснюваний 

спеціалістами і менеджерами різних рангів процес менеджменту складається з 

відособлених, але тісно взаємопов’язаних частин – функцій. 

В результаті опрацювання наукових джерел [1; 4; 5; 13] ми виділили групи 

специфічних функцій управління, які можуть використовуватись для оцінки 

сучасного стану менеджменту аграрних підприємств: 1) стратегічне управління 

підприємством; 2) планування діяльності господарства; 3) оперативне 

управління підприємством; 4)комерційне управління підприємством. Отже, з 

врахуванням вищезазначеного, пропонуємо провести експертну оцінку за 

функціями методом анкетування керівників вищої та середньої ланки 

управління(табл.6 – 9).  

Таблиця 6 

Оцінка функцій стратегічного управління в сільськогосподарських 
підприємствах 

Функції Ступінь освоєності Бали 
1 2 3 

Визначеність концепції 
підприємства та управління 

Визначено 2 
Переважає невизначеність 1 
Не визначена 0 

Діагноз «слабких» і 
«сильних» сторін діяльності 
підприємства 

Визначено за результатами аналізу внутрішнього і 
зовнішнього середовища 

1 

Невизначено 0 
Продовження таблиці 6 

1 2 3 

Визначеність цілі і місії 
підприємства  

Чітко визначені і виокремлено ціль і місія 
підприємства 

1 

Ціль і місія підприємства не розмежовуються 0 

Наявність стратегії розвитку 
підприємства 

Чітко визначений «стратегічний набір» 2 
Існує необхідність розробки 1 
Відсутня 0 

Планування, проектування 
розвитку підприємства 

Розроблені відповідні плани, програми, проекти 
розвитку підприємства 

1 

Проводиться частково 1 
Контроль за виконанням 
стратегічних планів 

Ведеться 1 
Відсутній 0 

*За даними таблиці 2.1.6, перший етап «стратегічне управління» складається з 6 функцій, 
максимальна кількість балів – 10, мінімальна – 5 балів. 
Джерело: сформовано автором за даними анкетних опитувань 



Анкетування складається з чотирьох етапів оцінки функцій: стратегічного 

управління; планування діяльності; оперативного управління; комерційного 

управління. 

Таблиця 7 

Оцінка планування діяльності в сільськогосподарських підприємствах 
Функції Ступень освоєності Бали 

Цілевстановлення Чітко сформоване  2 
Відсутнє 0 

Розробка орієнтирів 
діяльності підприємства 

Відсутні 1 
Довгострокові 2 

Розробка забезпечуючи 
планів та бюджетів 

Проводиться в достатній мірі 1 
Відсутнє 0 

*За даними таблиці 2.1.7, другий етап «планування діяльності» складається з 3 функцій, 
максимальна кількість балів – 5, мінімальна – 1 балів. 
Джерело: сформовано автором за даними анкетних опитувань 

 

Отже, в цілому стан управління в аграрних підприємствах максимально 

може бути оцінений у 29 балів. 

Відношення фактично одержаної підприємством суми балів до 

максимального значення в цілому по системі управління підприємством дає 

можливість визначити ступінь його розвитку[10]: 

(1) 

де  – ступінь розвитку управління підприємством, %; 

 – фактичний бал по підприємству за результатами опитування; 

 – максимальний бал оцінки розвитку управління. 

Таблиця 8 

Оцінка функцій оперативного управління в сільськогосподарських 
підприємствах 

Функції Ступінь освоєності Бали 
1 2 3 

Управління, як процес 
прийняття рішень 

Чітко визначені мета, ціль і задачі управління 1 
Система управління існує 0 

Планування, як процес 
визначення напряму 
управління для досягнення 
поставленої мети 

Проводиться 2 

Відсутнє 
0 



Облік, як процес контролю, 
аналізу і виявлення відхилень 
від заданого плану 

Регулярний 2 
Не регулярний 1 
Відсутній 1 

Регулювання, як процес 
локалізації відхилень 

Завжди виконується 1 
Не виконується 1 

*За даними таблиці 2.1.8, третій етап «оперативне управління» складається з 4 функцій, 
максимальна кількість балів – 6, мінімальна – 1 балів. 
Джерело: сформовано автором за даними анкетних опитувань 

Таблиця 9 

Оцінка функцій комерційного управління сільськогосподарських 
підприємствах 

Функції Ступінь освоєності Бали 

Моніторинг  Проводиться у повному обсязі 2 
Відсутній 1 

Контроль транспортно-
складської діяльності 

Проводиться  1 
Відсутній 0 

Мотивація На достатньому рівні 1 
Відсутня  0 

Формування процесу руху 
продукції як єдиної системи 

Наявна кожна стадія руху і взаємозв’язок між 
ними  

2 

Деякі стадії виконуються окремо 1 
Підтримка параметрів 
системи матеріалопотоків в 
заданих межах 

Виконується 2 
Не в повній мірі 1 
Не виконується 0 

Наявність взаємозв’язку між 
логістикою і маркетингом 

Так 2 
Ні 0 

*За даними таблиці 2.1.9, четвертий етап «комерційне управління» складається з 6 функцій, 
максимальна кількість балів – 8, мінімальна – 1 балів. 
Джерело: сформовано автором за даними анкетних опитувань 

З метою апробації даної методики та більш поглибленого аналізу 

ефективності управління в сільськогосподарських підприємствах нами було 

обрано аграрні підприємства Харківського району Харківської області. 

У табл. 10 представлена в цілому оцінка рівня розвитку управління 

досліджуваних господарств в цілому та у розрізі етапів. 

Наведені у табл. 10 результати опитувань свідчать, що управління в 

аграрних підприємствах має середній рівень розвитку: у середньому по 

обстежених об'єктах його ступінь становить 54,9%. Крім того, необхідно 

відмітити, що найкраще розвинений перший етап – стратегічне управління, 

тобто підприємства мають визначеність з концепцією і ціллю підприємства, 

проводять аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ, мають чітко 

сформовану стратегію та регулярно проводять контроль за її реалізацією. 



Таблиця 10 

Результати оцінки розвитку управління за матеріалами опитувань 
керівників та спеціалістів аграрних підприємств Харківського району 

Харківської області, проведених у 2011році  
(у середньому на одне підприємство) 

 бал бал розвитку, % 

Джерело: сформовано автором за результатами анкетних опитувань 

Нижчий ступінь розвитку спостерігається на етапі –оперативного 

управління підприємств, але вищий порівняно зі ступенем розвитку в цілому по 

системі управління. Це обумовлено недооцінкою значення планування 

особистої роботи керівників підприємств та головних спеціалістів, 

обмеженістю сфери прийняття управлінських рішень (переважно лише щодо 

економічного розвитку підприємств), відсутністю регулювання відхилень. 

Проте негативним моментом є низький рівень планування діяльності 

підприємства, внаслідок недооцінки значення планування особистої роботи 

керівників підприємств та головних спеціалістів на рік, тиждень з метою 

раціонального розподілу робочого часу та належної організації власної роботи, 

обмеженої сфери прийняття управлінських рішень (переважно лише щодо 

економічного розвитку підприємств).Крім того, недостатньо розвиненим є 

комерційне управління внаслідок відсутності належного взаємозв’язку між 

маркетингом і логістикою. 

Отже, виявлені проблеми у сфері управління сільськогосподарськими 

підприємствами Харківської області суттєво впливають на ефективність його 

здійснення. 

Ефективність управлінської праці – соціально-економічна категорія, що 

характеризує рівень результативності управлінської діяльності щодо реалізації 

мети управління. Складність і багатогранність ефективності управління 

пояснюються складністю самої категорії управління. Питання ефективності 

Розділи Максимальний Фактичний Ступінь 

1. Функції стратегічного управління 10,0 7,4 74,0 
2. Планування діяльності підприємства 5,0 2,2 44,0 
3. Функції оперативного управління 6,0 2,8 46,7 
4. Функції комерційного управління 8,0 3,5 43,8 
Всього (у середньому) по розділах 29,0 14,9 54,9 



управління, з одного боку, є невід'ємним аспектом управління підприємством, з 

іншого - вони не мають однозначних рішень. 

В результаті дослідження джерел для оцінки ефективності управління в 

аграрних підприємствах ми пропонуємо використати наступну систему 

показників: одержання валової продукції сільського господарства у постійних 

цінах 2010 року та прибутку від реалізації продукції (наданих послуг) на 1 

працівника управління, 1 грн. адміністративних витрат, питома вага персоналу 

управління у загальній чисельності працівників підприємства, питома вага 

адміністративних витрат у повній собівартості продукції. Однак, вона може 

бути доповнена наступними показниками: питома вага фонду оплати праці 

працівників управління у фонді оплати праці в цілому по підприємству, питома 

вага витрат на оплату праці працівників управління у повній собівартості 

продукції; число ступенів у структурі управління, норма управління на 

керівника підприємства, наявність конкретних посадових інструкцій. Аналіз 

ефективності управління у досліджуваних господарствах проведемо за 

допомогою рейтингової оцінки по перших шести показниках. За браком 

інформації решта показників не була включена до розрахунків. Результати 

рейтингової оцінки полягають у наступному (табл. 11): 

1) розраховано відносні величини (індекси) по кожному показнику шляхом 

ділення індивідуального значення кожного показника по підприємству за 

досліджувані роки на базу порівняння – найвищі значення по підприємству; 

2) визначено суму балів за обраними показниками шляхом підсумування 

відносних величин(індексів) окремо за показниками досліджуваних років; 

3) знайдено середній бал по кожному підприємству за відповідні 

досліджувані періоди як середньоарифметичну величину, поділивши 

розраховану вище суму балів на кількість показників ефективності управління; 

4) ранжируючи середні бали від максимального до мінімального значення, 

визначено рейтинг кожного підприємства у середньому за досліджуваний 

період та у розрізі кожного року. Виявлення щільності зв’язку між 

узагальнюючими рейтинговими оцінками ефективності управління у 



підприємствах та ступеня розвитку управління ми провели за допомогою 

непараметричних методів аналізу. Серед них найпоширенішим є ранговий 

коефіцієнт Спірмена. Він може бути використаний для визначення щільності 

зв’язку як між кількісними, так і якісними величинами, але за умови, що їх 

значення впорядковані та проранжовані або за ступенем зростання,або за 

ступенем падіння факторів. 

Коефіцієнт кореляції рангів (коефіцієнт Спірмена; ранговий коефіцієнт 

кореляції;непараметричний коефіцієнт кореляції рангів) розраховується за 

формулою [9]: 

      
(3) 

де  – квадрат різниці рангів; 

n – число спостережень. 

Коефіцієнт Спірмена може набувати будь-яких значень в інтервалі (-1; 1). 

Коли ранги факторної ознаки цілком збігаються з рангами результативної 

ознаки, тоді кожне значення Rx = Rx і сума  = 0. У цьому випадку можна 

говорити про безпосередній зв’язок. Якщо R~1, то між ознаками досить 

сильний безпосередній зв’язок. Взагалі прийнято використовувати такі 

значення коефіцієнта для встановлення щільності зв’язку між факторами x та y: 

≤0,3 – слабка щільність зв’язку; 0,3<R≤0,7 – помірна щільність зв’язку; >0,7 – 

висока щільність зв’язку. 

Як видно з даних табл. 11, з 2009 року по 2011 рік ефективність управління 

в аграрних підприємствах Харківського району підвищилась. Так, 

спостерігається підвищення продуктивності управлінської праці та 

економічності апарату управління: зростання питомої ваги адміністративного 

персоналу у загальній чисельності працюючих, що вказує на делегування 

частини функціональних обов’язків керівників, на фоні збільшення одержаної 

валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 року на 1 

працівника управління та 1 грн. адміністративних витрат. На нашу думку, це 

обумовлено збільшенням кількості прибуткових підприємств і ефективним 



розвитком стратегічного управління у господарствах, а також прийняттям 

цілеспрямованих управлінських рішень у виробничій сфері. 

Таблиця 11 

Ефективність управління в аграрних підприємствах Харківського 

району Харківської області 

 2009 р. 2010 р. 2011 р.  

 

Джерело: розраховано автором за офіційними даними по Харківській області. 

Порівнюючи рейтинг господарств Харківського району Харківської 

області за ступенем розвитку управління та його ефективністю (рис.2), можемо 

зазначити, що існує залежність між ними:чим краще розвинене управління у 

досліджуваних підприємствах, повніше здійснюються його функції, 

приймаються обґрунтовані управлінські рішення, тим вища ефективність 

управління у даних господарствах. 

Показник Рік 2011 р. у % до 
2009 р. 

Одержано валової продукції с/г. у 
постійних цінах 2010 р. на: 

- 1 працівника управління, тис. грн. 
- 1 грн. адміністративних витрат, грн.. 

453607,6 
 

1012,5 
24,1 

509671,5 
 

1137,7 
27,1 

575250,0 
 

1284,0 
30,6 

26,8 п.п 
 

22,4 п.п. 
27,1 п.п. 

Одержано прибутку від реалізації 
продукції (робіт, послуг) на: 

- 1 працівника управління, тис. грн. 
- 1 грн. адміністративних витрат, грн.. 

50799,9 
 

113,4 
2,7 

80217,2 
 

179,1 
4,3 

180827,3 
 

316,7 
9,6 

у 3 р. 
 

у 2,8 р. 
у 3,5 р. 

Питома вага адміністративного персоналу 
у загальній чисельності працюючих, % 35,7 36,2 39,1 9,5 п.п. 

Питома вага адміністративних витрат у 
повній собівартості продукції, % 7,2 8,8 9,9 20,7 п.п 



 

Рис. 2. Порівняння рейтингів за ступенем розвитку управління та 

показниками ефективності управління в сільськогосподарських 

підприємствах Харківського району Харківської області за 2011 рік 
Джерело: сформовано автором на основі власних досліджень 

Даний висновок підтверджує ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена, 

який становить R=0,915, тобто між зазначеними факторами існує висока 

щільність зв'язку. 

Отже, запропонована методика дозволяє оцінити стан управління в 

аграрних підприємствах на основі експертних оцінок і функціонального 

підходу з метою підвищення ефективності як управління, так й в цілому 

господарської діяльності підприємств. За результатами дослідження можна 

зробити висновок, що сучасний стан управління у сільськогосподарських 

підприємствах Харківського району находиться на середньому рівні і потребує 

його покращення через підвищення рівня інформаційного забезпечення 

керівників господарств, виробничих підрозділів та головних спеціалістів з 

метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень, раціональної 
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організації особистої праці менеджерів, ефективну мотивацію управлінського 

персоналу, своєчасне виконання функції контролю як в економічній, так й у 

виробничій сферах діяльності підприємств.  

Висновки. 

1. Внаслідок проведених досліджень нами встановлено, що за 2005-

2011рр. прибутковість сільськогосподарського виробництва в аграрних 

формуваннях Харківської області постійно зростає і на кінець 2011 року 

становила 1286,5 млн грн, що в 2,5 рази більше, ніж у 2005 році. В середньому 

щороку прибутки сільськогосподарських підприємств зростають на 462,0 млн. 

грн. Менш виражена динаміка проявляться у тваринницьких галузях, де 

прибутковість була досягнута лише в останні роки і становила у 2011 році 

всього 92,4 млн. грн. 

2. Запропонована методика оцінки ефективності системи управління на 

основі експертних оцінок і функціонального підходу дозволяє оцінити стан 

управління в аграрних підприємствах з метою підвищення його ефективності. Її 

апробація показала, що управління в аграрних підприємствах Харківської 

області має середній рівень розвитку: у середньому по обстежених об'єктах 

його ступінь становить 54,9%, а також спостерігається підвищення 

продуктивності управлінської праці та економічності апарату управління: 

зростання питомої ваги адміністративного персоналу у загальній чисельності 

працюючих. 

3. Проаналізовано організаційну структуру управління 

сільськогосподарськими підприємствами з різними формами власності та 

виходячи з позицій функціонального підходу розроблено проект структури 

управління сільськогосподарського підприємства з самостійною 

організаційною одиницею – аналітичним центром оперативного управління 

(АЦОУ), його створення забезпечить зростання керованості середніх і великих 

сільськогосподарських підприємств, а впровадження системи управління 

підвищить рівень централізації управлінських функцій на 16,6 %, а рівень 



керованості збільшиться на 41%, що дасть змогу керівнику зосередитися на 

стратегічних цілях розвитку підприємства.  

4. Проведені дослідження сукупності сільськогосподарських підприємств 

визначають, що зростання величини ресурсного потенціалу на 1 тис. грн 

зумовлює збільшення виробництва валової продукції  на 124 грн, чистого 

прибутку – на 262 грн. Між ресурсним потенціалом і валовою продукцією існує 

помірний зв’язок. Так, при зростанні ресурсного потенціалу на 1 тис. грн. 

виробництво валової продукції зростає на 83 грн.  

Література: 

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств : підруч. / Василь 

Гаврилович Андрійчук. – [2-ге вид.] – К.:КНЕУ, 2002. – 624 с. 

2. Бондур Т.О. Система обліку і контролю витрат сільськогосподарського 

виробництва за центрами відповідальності // Економіка АПК. – 2007. – №4. – 

С. 106. 

3. Бражник М.А. Содержание и направленность основных 

управленческих функций в теорииуправления / М.А. Бражник // Проблемы 

теории и практики управления. – 2008. – №10. – С. 88-91. 

4. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Брігхем Є. ; пер. з англ. 

– К. : Молодь, 1997. – 711 с. 

5. Быкова А. Организационные структуры управления. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС Инвест: Институт экономических стратегий, 2003. – 160 с. 

6. Гусев А.И. Недостатки систем управления как одна из причин 

несостоятельности сельхозпредприятий / А.И. Гусев // Проблемы теории и 

практики управления. – 2007. – №7. – С. 108-111. 

7. Діброва А.Д. Категорія управління як атрибут динамічних систем /   

А.Д. Діброва, Г.М. Чорний // Економіка АПК. – 2010. – №7. – С. 122-127. 

8. Діброва А.Д. Функціональний аналіз управління в соціальних системах 

/ А.Д. Діброва, Г.М. Чорний // Економіка АПК. – 2010. – №8. – С. 118-123. 

9. Ефективність виробництва у сільськогосподарському підприємстві: 

монографія / Дієсперов В.О. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 340 с. 



10. Завадский И.С., Ушачев И.Г. Основы управления производством в 

сельскохозяйственных предприятиях. – К.: Вища школа, 1973. – С. 36. 

11. Завадський Й.С. Менеджмент / Й.С. Завадський. – К. : Українсько-

фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 542 с. 

12. Кальм П.А. Основы научной организации управления в колхозах и 

совхозах. – М.: Колос, 1977. – С. 55. 

13. Колесник В.М. Сучасний стан розвитку стратегічного управління в 

аграрних підприємствах Миколаївської області / В.М. Колесник, С.А. Постика 

// Економічний простір. – 2010. – №41. – С.254-262. 

14. Колесніков Г.О. Менеджерський словник – К.: Професіонал, 2007. – 

C. 240. 

15. Королев Ю.Б. Управление в АПК : учебник / Ю.Б. Кололев. – М. : 

КолосС, 2006. – 374 с. 

16. Маркетинговий менеджмент : підруч. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, 

А.Ф. Павленко та ін. – К.: Хіджест, 2008. – С. 61.  

17. Маслов Д.И. Функциональная оценка системы управления / Д.И. 

Маслов, В.А. Малявин, Г.Н. Рогачева // Проблемы теории и практики 

управления. – 2007. – №9. – С. 103-113. 

18. Менеджмент і маркетинг : навч. посіб. / [Перебийніс В.І., Бойко Л.М., 

Писаренко В.В. та ін.] ; за ред. В.І. Перебийніса. – Полтава: ФОП Говоров С.В., 

2007. – С. 186. 

19. Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні 

трансформації у сільському господарстві: доповідь на Дванадцятих річних 

зборах Всеукраїнського конгресу економістів-аграрників 25-26 лютого 2010 

року / В.Я. Месель-Веселяк. – К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2010. – 

57 с. 

20. Наконечний С.І. Економетрія : підручник / С.І. Наконечний, Т.О. 

Терещенко, Т.П. Романюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 520 с. 



21. Олійник Т.І. Динамічні групування сільськогосподарських підприємств 

за рівнем продуктивності та оплати праці / Т.І. Олійник // Статистика України. 

– 2007. – №4. – С. 29-33. 

22. Опря А.Т. Особливості економічного аналізу динаміки виробничо-

комерційної діяльності підприємств / А.Т. Опря, В.І. Перебийніс // Економіка 

АПК, 2005. – №5. – С. 63-67. 

23. Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань). 

Математична статистика. Теорія статистики : навч. посіб. / Анатолій 

Трофимович Опря. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с. 

24. Організація і перспективи розвитку виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах : монографія / Збарський В.К., Горьовий 

В.П., Срібнюк М.С. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 136 с. 

25. Павлик В.П. Управління сільськогосподарським підприємством у 

ринкових умовах / В.П. Павлик // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 28-35. 

26. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством : філософія, 

політика, ефективність : моногр. / Пастухова В.В. – К. : Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2002. – 302 с. 

27. Перебийніс В.І. Удосконалення системи управління 

сільськогосподарським підприємством у ринкових умовах / В.І. Перебийніс, 

А.В. Світлична // Економіка АПК. – 2009. – №7. – С. 17-24. 

28. Присяжнюк М.В. Аграрний сектор економіки України (стан і 

перспективи розвитку) / Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін. // за 

ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, 

М.М. Федорова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с. 

29. Рекомендации по штатной численности и нормативы на оплату труда 

руководящих работников, специалистов и обслуживающего персонала колхозов 

и совхозов Украинской ССР/ Под ред. И.Ф. Степаненко. – К.: Урожай, 1987. –

48 с. 



30. Рекомендації з розрахунку чисельності керівників та спеціалістів 

агроформувань/ Д.І. Мазоренко, В.Ф.Бондаренко, Л.М. Тіщенко та ін. – Харків: 

ХДТУСГ, 2001. – 15 с. 

31. Самофалов П.П. Методичні підходи до оцінки витрат / П.П. Самофалов 

// Вісн. Київ. нац. ун-ту. – 2003. – Вип. 66. – С. 56–57. 

32. Світлична А.В. Управління розвитком підприємств : методичні 

рекомендації / А.В. Світлична. – Полтава, 2008. – 62 с. 

33. Сільське господарство України. Статистичний збірник / за ред. Ю.М. 

Остапчука. – К. : Державна служба статистики України, 2011. – 384 с. 

34. Сметанюк О.А. Етимологія категорії «ефективність управління 

організацією» / О.А. Сметанюк, О.П. Сочівець // Актуальні проблеми 

економіки. – 2009. – №8. – С. 136-140. 

35. Ульянченко О.В. Формування та використання ресурсного потенціалу в 

аграрному секторі : [монографія] / Олександр Вікторович Ульянченко. – 

Харків, 2006. – 357 с.  

36. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підруч. – К.: Академвидав, 2003. – 

С. 261 – 262. 

37. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підруч. – К.: Академвидав, 2003. – 

С. 205. 

38. Чопенко В. Внеземельная цивилизация / В. Чопенко // Агровісник 

України. – 2007. – № 4 (16). – С. 6-8. 

39. Шапуров О.О. Сутність, роль і об’єктивна необхідність удосконалення 

управління підприємствами / О.О. Шапуров // Актуальні проблеми економіки. – 

2008. – №8. – С. 138-146. 

40. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підруч. – 2-ге вид., перероб. і 

доп. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 489 – 490. 

41. Шпикуляк О.Г. Ефективність управління аграрним підприємством / 

О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2005. – №3. – С. 22-25. 

42. Янишин Я.С. Планування потреби в менеджерському персоналі / Я.С. 

Янишин, А.О. Линдюк // Економіка АПК. – 2010. – №4. – С.116-120. 



43. Яшкина Н.В. Необходимость и сущность управления / Н.В. Яшкина // 

Менеджмент и кадры. – 2010. – №8. – С. 13-22. 

44. Caddy, I. Intellectual capital: recognizing both assets and liabilities. Journal 

of Intellectual Capital. Vol. 1. Number 2, 2000, pp. 129–146. 

 


	Результати оцінки розвитку управління за матеріалами опитувань керівників та спеціалістів аграрних підприємств Харківського району Харківської області, проведених у 2011році
	(у середньому на одне підприємство)

