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Анотація
Вступ. Сучасний розвиток економіки вимагає від аграрних підприємств адаптації до
турбулентних умов з метою підвищення їх ефективності функціонування. Одночасне
вирішення соціальних і екологічних проблем, розвиток соціальної інфраструктури у
сільських населених пунктах дозволяє створити сприятливі умови для розвитку
аграрного підприємництва і підвищити рівень зайнятості населення.
Мета статті - наукове обґрунтування теоретичних, методичних та практичних засад
управління розвитком підприємств-виробників продукції рослинництва, зокрема,
продукції високотрудомістких сільськогосподарських культур.
Результати. Обґрунтування засад формування та забезпечення управління соціальноекономічним розвитком аграрних підприємств передбачають створення умов та
використання потенційних можливостей запровадження в їх структурі соціальноекономічної системи мотиваційного механізму, базис якого становить організаційноуправлінська складова, що дозволяє впливати на виробничу, фінансову, інноваційну,
маркетингову, логістичну складові, а також є орієнтованою на зростання показників
ефективності аграрних підприємств.
Висновки. Відсутність чіткого формулювання поняття соціально-економічний
розвиток, визначення його сутності та змісту з конкретизацією на аграрні
підприємства обумовило увагу до даних питань з метою вдосконалення і уточнення
теоретичних і практичних положень даної сфери. Запропоновано розглядати сутніснозмістовні характеристики управління соціально-економічним розвитком аграрних
підприємств як систематичного, комплексного, безперервного, адаптаційного й
інноваційного процесу, спрямованого на створення умов та використання потенційних
можливостей для вирішення взаємопов’язаних і взаємозалежних економічних, соціальних
та екологічних завдань з метою досягнення довгострокових конкурентних переваг на
ринку
різних
видів
сільськогосподарської
продукції,
зокрема,
продукції
високотрудомістких культур. Обґрунтування основних показників функціонування та
реагування аграрних підприємств на зміни у побудові соціально-економічної системи було
проведено з урахуванням параметрів економічної, соціальної та екологічної
результативності при вирішені завдань кадрової та товарної політики.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, аграрні підприємства, продукція
рослинництва, високотрудомісткі сільськогосподарські культури, механізм управління.
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DEVELOPMENT MANAGEMENT MECHANISM OF ENTERPRISES PRODUCING CROPS
Abstract
Introduction. Modern economic development requires agricultural enterprises to adapt to
turbulent conditions in order to increase their efficiency. Simultaneous solution of social and environmental problems, development of social infrastructure in rural settlements allows to create
favorable conditions for the development of agricultural entrepreneurship and increase
employment.
The purpose of the article is a scientific substantiation of theoretical, methodical and practical
principles of development management of enterprises-producers of crops, in particular, high
labor-consuming crops.
Results. Substantiation of the formation principles and socio-economic development management of agricultural enterprises involves creating conditions and using potential opportunities to
introduce in the structure of socio-economic system of the motivational mechanism, the basis of
which is organizational and managerial component that affects production, financial, innovation,
marketing, logistics component, and is focused on increasing the efficiency of agricultural
enterprises.
Conclusions. The lack of a clear definition of the socio-economic development concept, the
definition of its essence and content with the specification of agricultural enterprises has led to
attention to these issues in order to improve and clarify the theoretical and practical provisions of
this area. It is proposed to consider the substantive characteristics of socio-economic development
management of agricultural enterprises as a systematic, comprehensive, continuous, adaptive and
innovative process aimed at creating conditions and using potential opportunities to address
interrelated and interdependent economic, social and environmental challenges to achieve longterm competitive advantages in the market of various types of agricultural products, in particular,
high labor-consuming crops. Substantiation of the main indicators of functioning and response of
agricultural enterprises to changes in the construction of the socio-economic system was carried
out taking into account the parameters of economic, social and environmental performance in
solving the problems of personnel and product policy.
Keywords: social and economic development, agricultural enterprises, crop production, high
labor-consuming crops, management mechanism.
JEL classification: Q01; Q12; Q15; Q57
Вступ
Сучаснии розвиток економіки вимагає від аграрних підприємств адаптації до
турбулентних умов з метою підвищення їх ефективності функціонування. Одночасне
вирішення соціальних і екологічних проблем, розвиток соціальної інфраструктури у
сільських населених пунктах дозволяє створити сприятливі умови для розвитку
аграрного підприємництва і підвищити рівень заинятості населення. Наразі однією із
проблем вітчизняних аграрних підприємств є кадрове забезпечення, оскільки
відбувається дефіцит висококваліфікованих кадрів, наявні з яких заиняті у інших сферах
діяльності. З іншого боку, аграрні підприємства зернової та технічної спеціалізації не
створюють умови для заинятості молодих працівників із відповідною кваліфікацією.
Тому виходом із ситуації, що склалася, є зміна у спеціалізації аграрних підприємств у бік
вирощування високотрудомістких культур. Таким чином, економічнии розвиток
підприємств поступово формує основи для соціального розвитку, що врешті є
взаємопов’язаними і взаємозалежними. Слід зазначити, що соціальна складова у
контексті механізму управління розвитком аграрних підприємств є наибільш складною
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і вимагає детального розгляду, що обумовлює актуальність і наукове значення
проведеного дослідження.
Теоретичні і практичні аспекти вирішення проблем управління розвитком і
взаємодії елементів соціально–економічних систем знаишли відображення у працях
таких зарубіжних і вітчизняних науковців-дослідників: О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс,
Н. Луман, Ю. Хабермас, Д. Юм, М. Лукашевич, О. Ярмак, С. Попов, В Аніщенко, І. Грамоткін,
В. Ковальчук, Л.Г. Мельник, Л. Хенс [1], Т. Шкляр. Дослідженням механізму управління
розвитком аграрних підприємств заималися такі науковці: М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк
О.Г. [2, 3], Р.В. Левкіна [4], М.О. Соколов [5], О.О. Красноруцькии [6, 7], І.О. Богатирьов,
Ю.С. Погорєлова, О.В. Раєвнєва [8], І.Є. Ворожеикін, В.О. Василенко, О.Ф. Новікова,
О.І. Пушкарь та інші. Проте вони більшою мірою розкривають загальні аспекти
соціально–економічних відносин без акцентування на галузевих особливостях аграрних
підприємств та вирішенні соціальних завдань на мікро- та мезорівнях. Поза увагою
залишилися питання структури соціально–економічної системи у контексті
взаємозв’язку і взаємозалежності її із результативністю функціонування аграрних
підприємств та соціальними орієнтирами їх керівників.
Мета та завдання статті
Ціль статті полягає у науковому обґрунтуванні теоретичних, методичних та
практичних засад управління розвитком підприємств-виробників продукції рослинництва, зокрема продукції високотрудомістких сільськогосподарських культур у формі
механізму їх соціально-економічного розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження
Проведении аналіз публікаціи дозволяє зробити висновок про недостатність
уваги до питань формування механізму управління соціально-економічним розвитком
аграрних підприємств та формулювання положень щодо визначення доцільності
виконання завдань з иого вдосконалення, що дало підстави для подальшого розвитку
окремих теоретико-методичних і практичних положень.
Так, поняття «соціально–економічнии розвиток підприємства» слід розглядати
як процес незворотної, спрямованої на закономірної зміни економічного стану та соціальної інфраструктури господарюючого суб’єкта діи, в результаті якого організаціино-економічна структура переходить на принципово новии якіснии рівень [9].
До структурних елементів механізму розвитку аграрних підприємства слід віднести економічнии, соціальнии та екологічнии, що підтверджує правильність висновків і
актуальність праць науковців, що проводили фундаментальні дослідження цих питань
у контексті розвитку галузеи сільського господарства і зокрема галузі овочівництва, що
підтверджує результати наших попередніх досліджень [10].
Значнии вплив на механізм управління розвитком здіиснюють чинники внутрішнього (неефективні методи та недосконалість функціонування системи апарату управління підприємством; нераціональне використання ресурсів; обмеженість асортименту;
проведення кадрової політики за відсутності дієвого мотиваціиного механізму персоналу до високопродуктивної праці и інноваціиної діяльності та ін.) та зовнішнього середовища (функціонування на регіональному ринку в умовах широкої конкуренції;
недосконалість державної політики та ін.) [11, 12].
Комплекснии і системнии підхід вимагає дослідження механізму управління розвитком аграрних підприємств як процесу забезпечення максимального рівня продуктивності праці, раціонального використання природних, фінансових, матеріальнотехнічних і трудових ресурсів у контексті відповідності показникам, що забезпечують
соціальну спроможність підприємства і ефективність виробничо-збутової діяльності за
умови запровадження системи морального та матеріального стимулювання
персоналу [13, 14].
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Результати проведеного аналізу на основі поєднання різноманітних підходів до
формування та функціонування механізму управління розвитком аграрних підприємств
на принципах системності і комплексності, що, на нашу думку, залежить від економічних, політичних, інформаціиних, соціальних, психологічних, природньо-кліматичних,
науково-технічних факторів в умовах невизначеності і ризику, дозволяє зробити висновок про можливість запровадження иого лише в умовах ефективної системи управління
соціально-економічними взаємовідносинами. Така система являє собою сукупність
інструментів, важелів, методів, чинників для проведення діагностики соціальноекономічних процесів на підприємстві, аналізу її результатів, корегування, планування і
прогнозування та запровадження заходів для досягнення цілеи за короткостроковии і
довгостроковии періоди.
Внаслідок розвитку інтеграціиних процесів керівництво аграрних підприємств
повинно більше уваги приділяти роботі з аналізу впливу та пропонувати альтернативні
плани превентивної протидії та ліквідації або мінімізації негативних наслідків, що є
можливими лише в умовах вдосконаленої організаціино-економічної структури [15].
Дослідження сучасного стану управління розвитком підприємств-виробників
продукції рослинництва дозволив зробити висновки про рівень їх ділової активності.
Використання відповідних методів дослідження підтвердило висновок, що на
активізацію виробничо-збутової діяльності при забезпеченні їх соціально–економічного
розвитку наибільше впливають наступні чинники. При стратегічному плануванні до
таких чинників належать: зростання ринкової та інвестиціиної цінності підприємств;
забезпечення умов розширеного відтворення; при тактичному плануванні –
виробничии потенціал у досягненні кількісних та якісних показників розвитку; при
оперативному плануванні – ефективне використання ресурсів з урахуванням наявної та
невизначеної потреби на короткостроковому періоді (рис. 1). Висновок про наибільш
впливові елементи соціально-економічного розвитку, серед яких безперечно є
соціально-економічна система розвитку підприємства (вплив на рівні 35%), технікотехнологічна система (30%) та інформаціина система (25%) є очевидним і походить із
даних, що представлені на рис. 1.
уточнення завдань, вибір методів, засобів, інструментів та засобів досягнення поставленої мети,
визначення відповідності між цілями та можливостями підприємства, визначення критеріїв
раціонального розподілу ресурсів; адаптація до умов внутрішнього середовища і зовнішнього оточення
Стратегічне планування
ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКОТРУДОМІСТКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Оперативне планування
виконання оперативних завдань ефективного
функціонування із урахуванням дії фінансових
інструментів, своєчасного прогнозування можливих
модифікацій та запобігання їх негативному впливу,
адаптація до змінних природно-кліматичних умов.

Тактичне планування
реалізація визначеної стратегії у процесі
виробничо-збутової діяльності з урахуванням
світового та вітчизняного досвіду та реалізація
інноваційного потенціалу в умовах інтенсивних
змін у зовнішньому середовищі

Рис. 1. Перспективні заходи активізації діяльності підприємств з вирощування
високо трудомістких сільськогосподарських культур в Харківській області*
*Джерело: сформовано авторами на основі проведення власних наукових
досліджень та наукових праць [4, 10]
Відповідно гарантування досягнення конкретного рівня ефективності управління розвитком аграрних підприємств вимагає підпорядковування керівництву, що пропонує заходи протидії негативним чинникам впливу та ґрунтуються на впровадженні
інноваціи.
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інтелектуальна та кадрова система
політико - правова та екологічна система
здійсненння функціонального аналізу рівня розвитку
інформаційна система
техніко - технологічна система
соціальна та економічна система

20%

30%
35%
45%
75%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Рис. 2. Складові системи соціально–економічного розвитку аграрних підприємств
Харківської області з вирощування високотрудомістких сільськогосподарських
культур, %*
*Джерело: розраховано і сформовано авторами на основі обстеження підприємств
і їх фінансових документів
Подальшии методичнии розвиток і вдосконалення переліку показників оцінки
системи управління чинниками впливу на соціально-економічнии розвиток підприємства та, відповідно, наслідки був здіиснении на основі SWOT-аналізу и факторного
аналізу. Саме такии вибір і поєднання методів дозволив виявити сильні та слабкі
сторони аграрних підприємств, можливості та труднощі на ринку, продемонструвати їх
взаємозв’язок і взаємозалежність, що являють собою систему індикаторів розвитку
підприємств в цілому і окремих структурних елементів (підрозділів), що методологічно
було розроблено і запропоновано нами у [16].
Реалізація принципів комплексності та системності була проведена шляхом
оцінки и аналізу показників фінансово-виробничого стану досліджуваних аграрних
підприємств за допомогою інструментів математичного аналізу, якии ґрунтується на
розрахунку системи показників активності підприємницької діяльності: показники
рентабельності загальної, активів, виробничих фондів і реалізованої продукції;
коефіцієнт маси прибутку на одиницю посів різних культур (табл. 1).
Таблиця 1. Показники виробничо–фінансового стану аграрних підприємств
Харківській області з вирощування високотрудомістких сільськогосподарських
культур у 2016-2020 рр. *
СТОВ
«Славутич»

ДП «ДГ
«Пархомівське» ІОБ
НААН У

Рівень рентабельності підприємства
Рівень рентабельності активів
Рівень рентабельність виробничих фондів
Рівень рентабельності реалізованої продукції
Коефіцієнт маси прибутку на гектар посіву пшениці
Коефіцієнт маси прибутку на гектар посіву соняшнику
Коефіцієнт маси прибутку на гектар посіву сої
Коефіцієнт маси прибутку на гектар вирощування плодів
зерняткових и кісточкових
Коефіцієнт маси прибутку на гектар вирощування ягід
Коефіцієнт маси прибутку на гектар вирощування овочевих та
баштанних культур

КДСС ІС
НААН У

Показники

ПА «Ватал»

Аграрні підприємства

52,72
38,78
110,52
28,66
8,08
13,38
3,01

14,97
7,19
29,84
115,02
6,48
8,4
5,02

12,98
7,16
18,66
113
13,06
16,38
18,4

32,56
18,76
35,12
6,9
5,52
7,28
7,82

45,55

22,04

-

-

166,04

44,68

-

-

-**

-

-

4

*Джерело: розраховано і сформовано авторами на основі фінансових документів
підприємств
Обґрунтування функціональних і цільових властивостеи структурних складових
системи управління розвитком аграрних підприємств було проведено на основі
комплексу математичних і соціально-економічних методів дослідження, на основі яких
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було проведено аналіз інформаціиних показників; визначення можливостеи
формування системи оцінки соціально-економічного розвитку; розроблено алгоритм
прииняття ефективних управлінських рішень щодо соціально-економічного розвитку
підприємства.
Вибір конфігурації вибору стратегії змін напряму розвитку діяльності аграрних
підприємств, яка характеризується стратегічною позицією, та вибір варіаціи раціонального розвитку наразі обумовлені низькими показниками имовірності и нестабільністю,
що виявилися ідентичними до тенденціи на світовому рівні в умовах економічної кризи.
Такии стан спричиняє спад рівня розвитку, іншими словами, знижує можливості забезпечити максимальнии та стабільнии розвиток. Можна порекомендувати запровадження
гіпотензивних заходів для формування механізму розвитку підприємств, обов’язковими
передумовами якого є реалізація інноваціиної політики.
Не менш важливим є формування ефективної репутації, що базується на результатах аналізу початкової позиції діяльності аграрних підприємств; розробці і впровадженні регулюючих заходів на умовах дотримання принципів ефективного управління,
кваліфікованості, приватності, підприємницької етики. Саме репутація як неекономічнии фактор сприяє збільшенню рівня економічної і соціальної відповідальності
діяльності аграрних підприємств (а саме економічних і соціальних показників), а також
зміцненню позиції у ринковому середовищі, що у свою чергу вимагає постіиного
контролінгу и адаптації до умов конкурентного середовища, психологічного і
економічного стану споживачів [17].
Висновки та перспективи подальших розвідок
Обґрунтування засад формування та забезпечення управління соціальноекономічним розвитком аграрних підприємств передбачають створення умов та
використання потенціиних можливостеи запровадження в їх структурі соціальноекономічної системи мотиваціиного механізму, базис якого становить організаціиноуправлінська складова, що дозволяє впливати на виробничу, фінансову, інноваціину,
маркетингову, логістичну складові, а також є орієнтованою на зростання показників
ефективності аграрних підприємств.
Відсутність чіткого формулювання поняття соціально–економічнии розвиток,
визначення иого сутності та змісту з конкретизацією на аграрні підприємства обумовило увагу до даних питань з метою вдосконалення и уточнення теоретичних і
практичних положень даної сфери. Запропоновано розглядати сутнісно-змістовні характеристики управління соціально-економічним розвитком аграрних підприємств як
систематичного, комплексного, безперервного, адаптаціиного и інноваціиного процесу,
спрямованого на створення умов та використання потенціиних можливостеи для
вирішення взаємопов’язаних і взаємозалежних економічних, соціальних і екологічних
завдань з метою досягнення довгострокових конкурентних переваг на ринку різних
видів сільськогосподарської продукції, зокрема, продукції трудомістких культур.
Обґрунтування основних показників функціонування та реагування аграрних
підприємств на зміни у побудові соціально-економічної системи було проведено з
урахуванням параметрів економічної, соціальної та екологічної результативності при
вирішені завдань кадрової та товарної політики.
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