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Желєзняк А., Іваницький І. Управління ресурсами аграрних підприємств на основі оптимізації бізнес-

процесів 
Наведені результати дослідження перспектив управління ресурсами аграрних підприємств за опти-

мізації бізнес-процесів у сільському господарстві та їх інформаційного забезпечення.  

Задіяно загальні й спеціальні наукові методи, які ґрунтуються на об’єктивних законах економіки: метод 

теоретичного узагальнення та аналізу і синтезу – для вивчення теоретичних аспектів управління ресур-

сами аграрних підприємств на основі оптимізації бізнес-процесів; розмаїті прийоми економіко-

статистичного методу – для наочної ілюстрації досліджуваних явищ; монографічний метод – для об-

ґрунтування необхідності оптимізації бізнес-процесів у сільському господарстві; абстрактно-логічний – 

для узагальнення результатів досліджень, формулювання висновків і пропозицій. 

Розглянуто основні бізнес-процеси в сільському господарстві. Проаналізовано основні обмеження, пов’я-

зані з реалізацією допоміжних та обслуговуючих процесів у сільському господарстві. Виділено «вузькі» 

місця бізнес-процесів в аграрній сфері на прикладі рослинництва. Узагальнено основні дослідження з 

теорії обмежень систем і виділено основні можливі наслідки її практичного застосування в аграрному 

бізнесі, спрямовані на підвищення ефективності управління ресурсами підприємства. Запропоновано ос-

новні результати оптимального поєднання системи планування господарської діяльності та впрова-

дження автоматизованої системи управління операційною діяльністю, спрямованого на підвищення 

прибутку підприємства. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що набули подальшого розвитку наукові підходи до пи-

тань ефективного управління ресурсами аграрних підприємств на основі оптимізації бізнес-процесів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх реалізація дасть змогу аграрним під-

приємствам отримати додатковий дохід за використання наявних ресурсів через поетапне подолання 

обмежень та оптимізацію бізнес-процесів у господарській діяльності.  

Ключові слова: ресурси, сільське господарство, бізнес-процеси, оптимізація. 

 

Zhelyeznyak A., Ivanitskii I. Resource management the agricultural enterprises based on optimization of 

business process  

The objective of the study is the results of research perspectives of resource management of agricultural enter-

prises, optimizing business processes in agriculture and their information support. 

General and special scientific methods was used to study objective laws of economics: the method of theoretical 

generalization   and   analysis and synthesis – to study  the theoretical  aspects of resource    management of  

agricultural enterprises through business process optimization; various economic and statistical techniques 

metodu – during clear explanations of the phenomena  studied; monographic method – to justify the   need to  
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optimize business processes in agriculture; abstract logical - to summarize research findings, draw conclusions 

and proposals. 

Characterized main business processes in agriculture. The basic restrictions related to the sale of subsidiary and 

obsuhovuyuchyh processes in agriculture. Highlight «narrow» places of business processes in the agricultural 

sector for example crop. Overview basic research on the theory of constraints and highlights the main conse-

quences of its practical application in the agricultural business, aimed at improving the efficiency of enterprise 

resources. The basic results of the optimal combination of system planning of economic activities and introduc-

tion of the automated system of operational activities aimed at increasing profits. 

The scientific novelty of the research is the further development of scientific approaches for the effective man-

agement of resources agricultural enterprises through business process optimization. 

The practical significance of the results of this study is that their implementation will agribusinesses receive ad-

ditional income from the use of resources by gradual overcoming limitations and optimization of business pro-

cesses in business. 

Keywords: resources, agriculture, business process, optimization. 

 

Железняк А., Иваницкий И. Управление ресурсами аграрных предприятий на основе оптимизации 

бизнес-процессов 

Представлены результаты исследования перспектив управления ресурсами аграрных предприятий пу-

тем оптимизации бизнес-процессов в сельском хозяйстве и их информационного обеспечения. 

Использованы общие и специальные научные методы, основанные на объективных законах экономики: 

метод теоретического обобщения и анализа и синтеза – для изучения теоретических аспектов управле-

ния ресурсами аграрных предприятий на основе оптимизации бизнес-процессов; разнообразные приемы 

экономико-статистического метода – для наглядной иллюстрации исследуемых явлений; монографи-

ческий метод – для обоснования необходимости оптимизации бизнес-процессов в сельском хозяйстве; 

абстрактно-логический – для обобщения результатов исследований, формулирования выводов и пред-

ложений. 

Рассмотрены основные бизнес-процессы в сельском хозяйстве. Проанализированы основные ограниче-

ния, связанные с реализацией вспомогательных и дополнительных процессов в сельском хозяйстве. Вы-

делены «узкие» места бизнес-процессов в аграрной сфере на примере растениеводства. Обобщены ос-

новные исследования по теории ограничений систем и выделены основные возможные последствия ее 

практического применения в аграрном бизнесе, направленные на повышение эффективности управления 

ресурсами предприятия. Предложены основные результаты оптимального сочетания системы плани-

рования хозяйственной деятельности и внедрения автоматизированной системы управления операци-

онной деятельностью, направленной на повышение прибыли предприятия. 

Научная новизна исследования заключается в том, что получили дальнейшее развитие научные подходы 

к вопросам эффективного управления ресурсами аграрных предприятий на основе оптимизации бизнес-

процессов. 

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что их реализация позволит аграр-

ным предприятиям получить дополнительных доход при использовании имеющихся ресурсов путем по-

этапного преодоления ограничений и оптимизации бизнес-процессов в хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: ресурсы, сельское хозяйство, бизнес-процессы, оптимизация. 
 

остановка проблеми. Останніми роками 

в українській економіці все частіше ви-

никають ситуації обмеженості ресурсів, що 

зумовлено як загальним станом економіки, 

так і кризовими явищами в окремих її галу-

зях. Незважаючи на перспективи аграрного 

бізнесу з позиції розвитку внутрішнього та 

зовнішніх ринків збуту сільськогосподарсь-

кої продукції, аграрні підприємства все час-

тіше зіштовхуються з проблемами забезпе-

ченості ресурсами в окремі часові періоди, 

що зумовлено як сезонністю виробництва 

сільськогосподарської продукції, так і особ-

ливостями її збуту. З огляду на це через де-

фіцит ресурсів в окремі проміжки часу зни-

жується ефективність господарської діяль-

ності, а дефіцит сільськогосподарської про-

дукції призводить до втрати значних доходів 

сільськогосподарських товаровиробників.  

Основна проблема полягає у дослідженні 

припущення, яких змін може зазнати система 

управління ресурсами аграрних підприємств 

в сучасних умовах на основі оптимізації 

управління бізнес-процесами. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Вагомий внесок у дослідження пробле-

матики управління ресурсами та витратами 

на основі бізнес-процесів зробили такі зару-

біжні і вітчизняні вчені як, Л. Ліпич, О. Ми-

ронова, М. Хаммер, Дж. Чампі, Т. Давенпорт, 

П 
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В. Тупкал та ін. В їх працях проаналізовано 

суть бізнес-процесів, наведені основні фор-

мулювання й тлумачення, розкрито пробле-

матику управління ресурсами на основі біз-

нес-процесів. Особливості формування біз-

нес-процесів у сільськогосподарських підпри-

ємствах неодноразово досліджували Л. Лі-

пич, Л. Ющишина, які акцентували увагу на 

виокремленні та класифікації бізнес-процесів 

сільськогосподарських підприємств, зокрема 

в рослинництві. Значну увагу в дослідженнях 

науковців приділено і процесоорієнтованому 

управлінню, що має своє відображення в пра-

цях М. Данилюка, В. Лещій, Р. Каплан, 

А. Полянської та ін.  

Однак у більшості публікацій, присвяче-

них проблематиці управління ресурсами аг-

рарних підприємств на основі оптимізації 

бізнес-процесів відсутній аналіз системи ін-

формаційної підтримки та забезпечення цих 

процесів, що потребує додаткового дослі-

дження. 

Постановка завдання. Нашим завданням 

було з’ясування перспектив управління ре-

сурсами аграрних підприємств через оптимі-

зацію бізнес-процесів у сільському господар-

стві та їх інформаційне забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. Неефек-

тивне прийняття управлінських рішень в аг-

рарних підприємствах може призвести до 

зниження рівня конкурентоспроможності під-

приємства, його ефективності та фінансової 

стійкості. Значну роль у цьому процесі віді-

грає механізм ефективного використання 

внутрішніх ресурсів підприємства, оскільки 

від нього залежать завантаженість виробни-

чих потужностей, своєчасне виконання тех-

нологічних операцій, швидкість опрацюван-

ня замовлень, частота простою, рівень втрат 

від дефіциту тощо. Тому підвищення ефек-

тивності управління ресурсами аграрних під-

приємств є першочерговим завданням, що 

стоїть перед управлінським персоналом в 

сільському господарстві. Значна роль у цьо-

му процесу відведена інформаційному забез-

печенню та системі підтримки прийняття 

управлінських рішень з ефективного управ-

ління ресурсами.  

Світова практика використання інтегро-

ваних рішень, внесених до пакета SAP 

Business Suite, показує, що впровадження па-

кета прикладних програм дає змогу організа-

ціям ефективніше виконувати ключові біз-

нес-процеси, орієнтовані на конкретну га-

лузь, оптимізувати й реалізувати стратегії 

розвитку бізнесу та інформаційних техноло-

гій. Це допомагає виконувати ключові за-

вдання бізнесу, пов’язані з реалізацією як 

основних, так і допоміжних бізнес-процесів 

підприємства (див. рис.). 

Організації та відділи, незалежно від галу-

зевої належності, загалом можуть розгортати 

бізнес-додатки поетапно, що дає змогу до-

тримуватися певних графіків, керуватися по-

требами бізнесу і заощаджувати кошти на 

усіх етапах. 

Структура рішення SAP Business Suite на 

підприємствах сприяє підвищенню прозорос-

ті інформації, що надходить з різних відділів 

та бізнес-груп, в результаті чого може зрости 

частка прийняття правильних рішень та мо-

жуть бути усунуті вузькі місця в роботі під-

приємства. Яскравим прикладом посиленої 

роботи над вузькими місцями є політика аг-

рохолдингів щодо виконання поточних і 

стратегічних завдань управління підприємст-

вами: ефективне використання автопарку 

сільськогосподарської техніки, фінансове уп-

равління логістичними ланцюжками, раціо-

налізація опрацювання замовлень на сільсь-

когосподарську продукцію, вдосконалення 

контролю потоків коштів і скорочення обо-

ротного капіталу. 

Взявши за основу концепцію теорії обме-

жень систем Е. Голдратта [1] (Theory of 

Constraints, TOC), виділимо вузькі місця в 

реалізації бізнес-процесів в аграрних підпри-

ємствах на прикладі рослинництва, сутність 

якої полягає в концентрації організаційних 

ресурсів на усунення обмежень (конфліктів), 

які заважають реалізувати повністю потенці-

ал підприємства (див. табл.). 

Якщо розглядати ефективність управління 

в рослинництві загалом, необхідно проаналі-

зувати обмеження, пов’язані з допоміжними 

та обслуговуючими процесами в цій галузі.  

Теорія обмежень Е. Голдратта виходить з 

того, що в кожен конкретний момент часу в 

системі є тільки одне обмеження, а пошук 

«вузьких» місць та їх розширення дасть змо-

гу збільшити прибутки підприємств уже в 

короткостроковій перспективі. 

Побудова ефективної моделі управління 

аграрним бізнесом на основі використання 

методології теорії обмежень може допомогти 

виконати основні завдання управління наяв-

ними ресурсами аграрних підприємств без 

додаткових капіталовкладень. Підтверджен-
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ня цьому знаходимо в рекомендаціях 

Є. Пенцака, який стверджує, що основними 

завданнями агробізнесу на сьогодні є підви-

щення операційної ефективності, освоєння 

нових технологій вирощування аграрної про-

дукції, а також використання нових фінансо-

вих інструментів для досягнення високих 

фінансових показників [2]. 

 

 
 

Рис. Групи бізнес-процесів у сільському господарстві. 

 

Таблиця 

Перелік бізнес-процесів та «вузьких місць» у виробництві продукції рослинництва 

 

Бізнес-процес «Вузьке» місце бізнес-процесу 

Вирощування  

сільськогосподарських  

культур 

Несвоєчасний обробіток ґрунту  

Недостатнє внесення мінеральних та органічних добрив 

Обмеження, пов’язані з фізичним розташуванням  

земельних ділянок 

Недостатня кількість сільськогосподарської техніки та  

простої, пов’язані з ремонтом техніки 

Втрати, пов’язані з погодними умовами 

Некваліфікований агротехнічний догляд за посівами 

Неякісний насіннєвий та садивний матеріал 

Втрати врожаю через незадовільний стан доріг 

Переробка та зберігання  

продукції рослинництва 

Низька пропускна спроможність обладнання 

Незадовільний стан складських приміщень 

Низька якість фізіологічних властивостей сировини 

Допоміжні бізнес-процеси Основні бізнес-процеси 

Виробництво сільськогосподарської 

продукції 

Проектування структури посівних площ 

і поголів’я великої рогатої худоби 

Управління запасами підприємства 

Формування системи збуту та  

маркетингової політики  

Матеріально-технічне забезпечення 

Управління інфраструктурою  

сільського господарства 

Управління персоналом 

Управління ризиками господарської 

діяльності 

Впровадження системи контролю за 

якістю сільськогосподарської продукції 

Управління інформаційним 

забезпеченням 

Управління ресурсами підприємства 

Управління юридичним супроводом 

тощо 

Управління фінансами підприємства 
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Узагальнивши основні дослідження, виді-

лимо можливі наслідки їх практичного засто-

сування в аграрному бізнесі: 

1) підвищення пропускної спроможності 

виробництва та переробки сільськогосподар-

ської продукції; 

2) мінімізація запасів і зменшення витрат 

на зберігання сільськогосподарської продук-

ції, кормів, добрив, насіння та паливно-

мастильних матеріалів; 

3) зменшення операційних витрат госпо-

дарської діяльності; 

4) поліпшення якості сільськогосподарсь-

кої продукції; 

5) зниження собівартості та ціни; 

6) пришвидшення термінів виконання за-

мовлення споживачів та підвищення якості 

обслуговування; 

7) зростання прибутковості аграрного бі-

знесу. 

На сьогодні в Україні практику ТОС реа-

лізовано в таких компаніях, як: ВАТ «Дніп-

ротехсервіс» (машинобудування), ЗАТ «Га-

личина» (виробник молочної продукції), 

Carlsberg Ukraine (виробник пива), ЗАТ «Чу-

мак» (виробник продуктів харчування) 

(FMCG), ВАТ «Фармація» та ТОВ «Аптеки 

гормональних препаратів» (фармрітейл), 

Cisco Ukraine (мережеві технології та облад-

нання), Elit Group (дистрибуція запчастин 

для легкових автомобілів), корпорація «Аг-

ро-Союз» (агропромисловий холдинг і один з 

найбільших дистриб’юторів запчастин для 

сільгосптехніки), компанії «Рудь», «Луцьк 

Фудз» та ін. [3].  

Управління життєвим циклом сільського-

сподарської продукції в аграрних підприємс-

твах із використанням рішення SAP Product 

Lifecycle Management, SAP PLM може сприя-

ти виконанню практичних завдань не лише з 

успішної розробки і виведення на європейсь-

кий ринок української продукції, а й органі-

зувати ефективну й злагоджену роботу з 

впровадження нових стандартів якості сіль-

ськогосподарської продукції стосовно умов 

Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зо-

ну вільної торгівлі з Європейським Союзом 

[4] і технічних регламентів у виробництво 

згідно з новими вимогами [5]. 

В умовах неналежного фінансового стану 

аграрних підприємств, що спостерігається 

останніми роками, оптимізація бізнес-про-

цесів передусім повинна базуватися на опти-

мальному плануванні ефективного викорис-

тання наявних ресурсів підприємства: трудо-

вих, земельних, матеріальних, фінансових. У 

цих умовах однією зі стратегій ефективного 

управління ресурсами аграрного підприємст-

ва може стати розробка політики управління 

запасами, причому альтернативою традицій-

ному підходу до реалізації може бути саме 

політика управління запасами, побудована на 

основі теорії обмежень.  

Оскільки першим кроком за умови засто-

сування теорії обмежень до формування по-

літики управління запасами є безпосереднє 

визначення обмежень, в подальшому науко-

вці виділяють такі етапи:  

1) визначення обмежень підприємства; 

2) використання жорстких обмежень; 

3) підпорядкування всіх дій рішенням, 

прийнятим під час задіяння жорстких обме-

жень; 

4) підвищення рівня жорстких обмежень; 

5) повторення процесу [6, с. 91]. 

Під жорсткими обмеженнями слід розумі-

ти наявні ресурси, які використовуються по-

вністю. В аграрному бізнесі сюди можна від-

нести земельні ресурси, окремі види сільсь-

когосподарської техніки в сезонний період, 

трудові ресурси тощо.  

На думку І. Ковальчука, агропромислові 

підприємства для визначення оптимальної 

структури виробництва продукції мають кла-

сифікувати та розрахувати кількість кожного 

обмеженого ресурсу, задіяного у виробничо-

му процесі [6, с. 92].  

Характерними рисами розвитку великото-

варного аграрного виробництва останніми 

роками, на нашу думку, були:  

1. Створення вертикально інтегрованої 

структури з повним циклом виробництва; 

2. Стратегічний напрям на збільшення 

ефективності виробництва та обсягів бізнесу; 

3. Тенденція до постійного зростання, 

скорочення частки збиткових підприємств. 

Трансформація економічних систем укра-

їнського аграрного бізнесу загалом взаємо-

пов’язана системно з організаційними пере-

твореннями на рівні підприємства і могла  

бу-ти представлена як процес здійснення си-

стемних організаційно-управлінських змін 

(реструктуризація, реорганізація, ревіталіза-

ція тощо). 

Сам процес доведення організації за посе-

редництвом організаційної трансформації до 

сучасних ринкових вимог мав враховувати 

той факт, що раніше ефективна організація 
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була функцією розміру фірми й корисності 

масштабу. Однак у сучасних умовах навіть 

великі агрохолдингові структури змушені 

вирішувати проблеми та виконувати завдан-

ня організації за рахунок вибору одного зі 

шляхів розвитку: 

 активно здійснювати інвестиції у виро-

бництво (що більшість компаній і робить, 

шукаючи щось «нове» в технологіях, вироб-

ництві, методах управління); 

 продавати нерентабельний бізнес, зда-

вати в оренду невикористовувані або мало-

прибуткові технологічні потужності, елева-

тори тощо, що вивільняє кошти на модерні-

зацію виробництва (наприклад, агрохолдинг 

Sintal Agriculture через низьку рентабельність 

позбувся за $1,7 млн від одного цукрового 

заводу).  

Оскільки бізнес-процеси пов’язані з вико-

ристанням чинників виробництва, то витра-

ти, наявні в процесі їх фактичного викорис-

тання, деякі науковці виокремлюють як ви-

трати бізнес-процесів [7]. Оптимізація біз-

нес-процесів на основі запропонованого під-

ходу може позитивним чином вплинути на 

формування ресурсів аграрного підприємст-

ва, а також через поступову ліквідацію «ву-

зьких» місць привести до зниження витрат 

усієї системи та зростання прибутків госпо-

дарств.  

Відчутними ці процеси можуть бути і на 

шляху підвищення ефективності викорис-

тання ресурсного потенціалу в сільському 

господарстві, підтвердження чому знаходимо 

в дослідженнях науковців О. Петренко та 

А. Македонського [8, с. 45]. Погоджуємося з 

думкою В. Ткачук та О. Кільніцької, що еко-

номічні ресурси і виробничі можливості 

сільськогосподарського підприємства мо-

жуть бути використані для досягнення цілей 

диверсифікації його діяльності [9, с. 151], 

однак вважаємо, що першим етапом на цьо-

му шляху має бути усунення обмежень. 

На думку науковців, розмір землекорис-

тування, технічна оснащеність виробництва, 

виробнича програма, технології виробницт-

ва, інноваційність, обсяг товарної продукції, 

частка на ринку, застосування промоційних 

заходів є основними слабкими сторонами 

малих фермерських господарств [10, с. 103]. 

Тому для цієї категорії аграрних підприємств 

оптимізація бізнес-операцій повинна перед-

бачати такі модулі: 

1. Закупівля-логістика: управління ком-

плексними бізнес-процесами закупівлі і логі-

стики протягом усього бізнес-циклу, почи-

наючи зі самостійної подачі заявки і закін-

чуючи фактуруванням й оплатою; 

2. Планування і виробництво продукції, 

розширення асортименту: планування виро-

бництва загалом для підприємства та в розрі-

зі окремих галузей, організація виробництва 

з інтегрованими системами виробничих ді-

лянок, управління даними життєвого циклу 

сільськогосподарської продукції, згладжу-

вання сезонності виробництва тощо; 

3. Продажі та обслуговування: впровад-

ження системи, орієнтованої на споживача, 

включаючи продаж сільськогосподарської 

продукції і надання послуг, інформаційний 

супровід і керування внутрішніми процесами. 

Висновки та перспективи подальших 

наукових пошуків. Застосування основних 

положень і принципів моделі управління ре-

сурсами, побудованої на теорії обмежень, на 

нашу думку, дає змогу мінімізувати запаси та 

операційні витрати аграрних підприємств, 

що в подальшому повинно привести до зни-

ження втрат від операційної діяльності та 

підвищення економічної ефективності госпо-

дарської діяльності.  

На основі поетапної реалізації заходів з 

оптимізації бізнес-процесів господарської 

діяльності аграрні підприємства можуть 

отримати додатковий дохід від раціональні-

шого використання наявних ресурсів через 

поетапне подолання обмежень та ліквідацію 

«вузьких» місць в усіх галузях сільського 

господарства. Впровадження рішення управ-

ління ресурсами SAP Enterprise Resource 

Planning сприятиме зменшенню витрат на 

систему управління запасами, а зниження 

дефіциту і днів простою виробничих потуж-

ностей й сільськогосподарської техніки – 

підвищенню прибутку аграрного підпри-

ємства в короткостроковому періоді. 
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