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Досліджено сутність та уточнено з позицій системного підходу визначення поняття інформа�
ційного забезпечення автоматизованих інформаційних систем обліку. Визначено структуру та
завдання інформаційного забезпечення підсистеми обліку оплати праці. На основі проведено�
го дослідження виділено основні функції інформаційного забезпечення підсистеми обліку опла�
ти праці. Сформовано вимоги до інформаційного забезпечення підсистеми обліку оплати праці
автоматизованої інформаційної системи обліку з урахуванням інформаційних потреб зовнішніх
і внутрішніх користувачів. Підкреслено, що формування ефективного інформаційного забез�
печення підсистеми обліку праці та її оплати передбачає використання сучасних інформацій�
них технологій.

Розроблено концептуальну модель інформаційного забезпечення підсистеми обліку оплати
праці у комп'ютерній системі обліку.

Запропоновано уточнену методику формування інформаційного забезпечення підсистеми
обліку оплати праці аграрних підприємств у комп'ютерному середовищі відповідно до рівнів
управління, яка відображає його завдання, функції, складові і порядок формування інформа�
ційної бази, що уможливлює точність, повноту і правильність відповідних управлінських рішень,
чіткість постановки завдань виконавцям, дієвість контролю і досягнення ефективності госпо�
дарської діяльності підприємства.

The essence and clarity from the point of view of the system approach to the definition of information
provision of automated information systems of accounting are considered. The structure and tasks
of the information support of the payroll accounting subsystem are determined. Based on the
research, the main functions of information support of the payroll subsystem were identified.
Requirements for information support of the subsystem of the payroll accounting system of the
automated information system of accounting are formed taking into account the information needs
of external and internal users. It was emphasized that the formation of effective information support
for the subsystem of accounting and remuneration foresees the use of modern information
technology.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ускладнення ринкової кон'юнктури і загострення

конкуренції зумовлюють необхідність управління ресур+

сами підприємств. Конкурентоспроможність аграрних

підприємств визначається внутрішніми і зовнішніми чин+

никами. До зовнішніх факторів конкурентоспромож+

ності відносяться конкурентна політика держави; полі+

тика формування платоспроможного попиту в країні;

державна політика в галузі інвестування, оподаткуван+

ня, кредитування, фінансування, спрямована на знижен+

ня собівартості продукції товаровиробників тощо. Істот+

ними внутрішніми факторами є фінансова стійкість

підприємства; його активна маркетингова діяльність;

раціональна організація та ефективне управління вироб+

ництвом з акцентом на ресурсозбереження та викорис+

тання інновацій.

У сучасних умовах господарювання сільськогоспо+

дарських підприємств вирішення проблеми обмеженості

ресурсів потребує дослідження та регулярного аналізу

ресурсного потенціалу підприємства. Ефективність та

раціональність його використання визначає успіх роз+

витку підприємства в майбутньому та дозволяє не тільки

утримати та закріпити позиції в конкурентному середо+

вищі, а й забезпечити вихід на нові перспективні ринки.

Ефективне використання ресурсного потенціалу аграр+

них підприємств є запорукою та ключовим фактором

розвитку економіки сільського господарства [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням вивчення конкурентоспроможності при+

свячено праці Л.В. Балабанової, М.М. Галелюк, М.Й. Ма+

ліка, О.І. Нужної, В. Месель+Веселяка, О. Нісходовсь+

кої, М. Портера, А. Сміта. Теоретичні й практичні аспек+

ти управління ресурсозбереженням досліджували Во+

ляк Л.Р. [8], Гончарук І.В. [1], Єршова О.О. [3], Мі+

севич М.А. [6], Рибалко Л.П. [2], Сотник І.М. [4], Фатху+

дінов Р.А. [9].

Проте комплексні дослідження ресурсозбережен+

ня як передумови зростання конкурентоспроможності

аграрних підприємств висвітлені недостатньо.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, автоматизована інформаційна система обліку, автома#

тизація обліку, підсистема обліку оплати праці, інформаційні системи і технології, модель.

Key words: competitiveness, competitiveness management, resource saving, resources, resource management,

resource potential of the agrarian enterprise, model.

The conceptual model of information support of the payroll accounting subsystem in the computer
accounting system is developed.

This method of formation of information support of the subsystem of labor remuneration of agrarian
enterprises in the computer environment in accordance with the levels of management, reflecting
its tasks, functions, components and the order of formation of the information base that allows the
accuracy, completeness and correctness of the corresponding management decisions, clarity of
the statement of the tasks of the performers, efficiency control and achievement of the efficiency of
the economic activity of the enterprise.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження ресурсозбереження в

системі управління конкурентоспроможністю аграрних

підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні ресурсозбереження є визначальними фак+

торами підвищення конкурентоспроможності аграрних

підприємств.

Власне дефініцію поняття "ресурсозбереження"

було введене до наукової лексики в середині 80+х років.

Рибалко Л.П. [2] виділяє два підходи до трактування

терміна "ресурсозбереження":

Перший підхід під ресурсозбереженням передбачає

будь+яку діяльність, спрямовану на охорону навколиш+

нього середовища. Передбачає орієнтацію на "консер+

вування" природних ресурсів.

За другим підходом ресурсозбереження передба+

чає раціональне використання усіх без винятку ресурсів

(не лише природних).

Перший підхід визначає ресурсозбереження на ос+

нові концепції охорони природних ресурсів. Приєднує+

мося до науковців [2; 3], що пропонують застосовувати

другий підхід, адже він комплексно визначає сутність

ресурсозбереження.

Сотник І.М. пропонує під ресурсозбереженням ро+

зуміти наукову, виробничу, організаційну, комерційну,

інформаційну та іншу діяльність, спрямовану на забез+

печення мінімальної витрати речовини й енергії на всіх

стадіях життєвого циклу в розрахунку на одиницю кінце+

вого продукту, виходячи з існуючого рівня розвитку тех+

ніки і технології і з найменшим впливом на людину і при+

родні системи [4].

Набатова Ю.О. визначає ресурсозбереженням як

прогресивний напрям використання ресурсного потен+

ціалу підприємства, безперервний процес економії на

всіх етапах виробничо+господарської діяльності, який

забезпечить зменшення витрат виробництва, зростан+

ня виробництва продукції, зменшення собівартості при

тій самій кількості використання ресурсів, сировини та

палива. Також слід зазначити, що ресурсозбереження —
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це наукова, комерційна, організаційна та інформаційна

діяльність, яка спрямована на раціональне та комплек+

сне використання всіх видів ресурсів підприємства з

врахуванням існуючого стану НТП та стану навколиш+

нього природного середовища [5].

Проблему формування ефективної системи управ+

ління ресурсним забезпеченням високотоварного

сільського господарства необхідно розглядати в без+

посередньому зв'язку з наявним рівнем розвитку ма+

теріально+технічної бази, політикою ресурсозбере+

ження і оптимізації використання ресурсного потенці+

алу.

Питання ресурсозбереження охоплюють техніку,

технологію, і організацію виробництва, пов'язані з

формуванням нового типу господарського мислення,

яке базується на ефективному використанні підприє+

мницьких й інтелектуальних ресурсів. Необхідні по+

шуки і адаптація якісно нових методичних підходів до

дослідження системи ресурсного забезпечення, виз+

начення ефективності її функціонування і, у першу

чергу, з точки зору ресурсозбереження. Необхідний

системний підхід у дослідженнях і оцінці ресурсного

потенціалу й визначення критеріїв ефективності його

використання. Вирішення цієї проблеми значно зале+

жить від керівництва, рівня планування і управління

високотоварними сільськогосподарськими підприєм+

ствами [6].

Ступінь використання ресурсів аграрними підприє+

мствами характеризується сукупністю показників, що

характеризують виробництво продукції на одиницю ви+

трат ресурсів, витрати на одиницю реалізованої про+

дукції, прибуток на одиницю загальних витрат, рента+

бельність реалізованої продукції тощо.

Передумовою розвитку економіки аграрної галузі

є конкурентоспроможність і ефективність сільськогос+

подарських підприємств.

На рисунках 1 і 2 представлено динаміку рівня рен+

табельності сільськогосподарської продукції.

Динаміка рівня рентабельності виробництва про+

дукції рослинництва в аграрних підприємствах,

свідчить що виробництво основних видів продукції рос+

линництва є рентабельним, але має нестабільну тен+

денцію. Так, найвищий рівень рентабельності за основ+

ними видами продукції рослинництва спостерігався у

2015 р., найнижчий у 2012—2013 рр. У 2016 р. рівень

рентабельності рослинницької продукції знизився по+

рівняно з 2015 р., але залишався на досить високому

рівні (за винятком картоплі, виробництво якої було не+

рентабельним).

Виробництво продукції тваринництва аграрними

підприємствами є нерентабельним. Лише виробництво

молока та яєць є рентабельною галуззю тваринництва.

Виробництво яєць у 2011—2015 рр. було високорен+

табельним (від 38,8 % до 60,9 %) та характеризувало+

ся позитивною тенденцією, але у 2016 р. відбулося різке

падіння рівня рентабельності до 0,5 %. Таке зниження

прибутковості є наслідком зниження цін на яйця у 2016 р.

при зростанні витрат, в тому числі на основні види ре+

сурсів.

Забезпечення конкурентоспроможності виробниц+

тва сільськогосподарської продукції надалі залежати+

ме від цінової кон'юнктури та стримування зростання

собівартості продукції, зокрема витрат на виробничі

ресурси.

Проблема українських підприємств, а особливо

підприємств АПК у тому, що сьогодні більшість з них

функціонує за принципом витратного, а не ресурсоз+

берігаючого методу. Ще з тих пір, коли абсолютно всі

ресурси були державною власністю і по суті їх можна

було витрачати за вказівкою адміністративно+коман+

дної верхівки влади в необмеженій кількості, не піклу+

ючись про раціональність, багато сучасних управлінців

дотепер не може відійти від такої політики викорис+

тання ресурсів.

Інша проблема полягає в тому, що чомусь у бага+

тьох українських підприємців трактування ресурсів до+
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Рис. 1. Динаміка рівня рентабельності виробництва продукції рослинництва
в аграрних підприємствах у 2011—2016 рр.

Джерело: складено та розраховано автором на підставі даних Державної служби статистики України [7].
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волі обмежено і асоціюється зазвичай з грошовими

коштами. Лише кошти, лише фінанси — і більш нічого.

В якості панацеї від усіх бід говорять про бюджетуван+

ня в різних іпостасях і максимум — про контролінг. При

цьому забувають про те, що фінанси — це тільки один

з ресурсів, яким потрібно управляти на підприємстві, а

фінансові показники діяльності лише відображають

стан підприємства, рівень керованості ресурсами і їх

поліпшення однієї постановкою фінансового обліку не

досягнеш.

Ресурси підприємства — це вся сукупність ціннос+

тей, якими оперує підприємство: люди, машини, матер+

іали, інструменти, і звичайно гроші. Більшість українсь+

ких фірм скаржаться на брак оборотних коштів, і серед

них чимало таких, хто навіть не знає, що у них лежить

на складах і чи знадобиться їм це, забуваючи, що неза+

вершене виробництво і матеріали на складі — це кош+

ти, вилучені з обігу і заморожені, це неможливість оно+

вити обладнання, купити життєво необхідні комплекту+

ючі і заплатити вчасно зарплату робітникам і податки.

Це той прибуток, про який не знаєш, але який можна

отримати.

Таким чином, ресурсозбереження це метод управ+

ління підприємством, заснований на впровадженні ре+

сурсозберігаючих технологій, прийнятті ефективних

управлінських рішень стосовно ресурсозбереження, а

також постійному вдосконаленні знань і професійних

навичок відповідних управлінців [3].

На відміну від традиційних технологій, використан+

ня в сільськогосподарському виробництві ресурсо+ та

енергозберігаючих технологій забезпечує економію

виробничих витрат у середньому в п'ять разів, у тому

числі витрати на добрива — на 30—40%, паливно+мас+

тильні матеріали — на 60—70%, придбання сільсько+

господарської техніки — на 80—90% [8].

Фатхуднінов Р.А. виділяє наступні основні завдан+

ня ресурсного забезпечення розробки і реалізації стра+

тегії підвищення конкурентоспроможності підприєм+

ства:

— забезпечення високого наукового рівня робіт і

процесів з ресурсозбереження;

— ретельне обгрунтування напрямів витрачання ре+

сурсів і ресурсоспоживаючих об'єктів як усередині си+

стеми (у підприємстві), так і в зовнішньому середовищі,

за рахунок інноваційних проектів;

— застосування науково обгрунтованих методів

прогнозування, оптимізації, економічного обгрунтуван+

ня, нормування потреб в різних видах ресурсів;

— знаходження джерел і форм ресурсного забез+

печення з різних джерел;

— стиковка в стратегії, інноваційно+інвестиційних

проектах цільових завдань, об'єктів, витрат ресурсів,

місця, термінів, виконавців, ефективності та інших ком+

понентів;

— вибір прогресивних логістичних технологій орга+

нізації матеріальних потоків;

— вибір сучасних інформаційних технологій норму+

вання, планування, обліку і контролю витрачання ре+

сурсів;

— аналіз ефективності використання ресурсів;

— стимулювання підвищення ефективності викори+

стання ресурсів;

— організація навчального персоналу прогресив+

ним технологіям, методам, моделям та інструментам

ефективного використання ресурсів [9].

Моделювання механізму управління ресурсозбере+

женням аграрних підприємств в системі управління кон+

курентоспроможністю грунтується на методології струк+

турного системного аналізу (рис. 3).

Регулятори механізму управління ресурсозбере+

женням забезпечують адаптивність структури і функ+

ціонального поведінки для збереження ефективності

управління конкурентоспроможністю. Декомпозиція си+

стеми управління конкурентоспроможністю підприєм+
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2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

м’ясо великої рогатої худоби м’ясо свиней м’ясо овець та кіз м’ясо птиці молоко яйця

Рис. 2. Динаміка рівня рентабельності виробництва продукції тваринництва в аграрних
підприємствах у 2011—2016 рр.

Джерело: складено та розраховано автором на підставі даних Державної служби статистики України [7].
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ства і механізму управління ресурсозбереженням повин+

на враховувати ієрархію об'єкту і рівень прийняття

рішень. Поведінка системи описується дискретними ха+

рактеристиками у вигляді множини показників та їх ве+

личин на усіх рівнях управління.

Формування і реалізації стратегії ресурсозбережен+

ня на всіх рівнях управління — одне з найважливіших

питань управління конкурентоспроможністю, оскільки,

по+перше, ресурсоємність є другою стороною товару

(перша — якість), по+друге, Україна за ефективністю ви+

користання ресурсів в кілька разів відстає від розвине+

них країн.

Перспективним напрямом розвитку ринку ресурсоз+

берігаючої продукції є використання нових можливос+

тей, що відкривають перед суб'єктами господарюван+

ня. До них належать:

— поліпшення якості уже існуючої продукції та по+

слуг шляхом адаптації їх до природоохоронних вимог,

вимог міжнародних стандартів ресурсоефективності,

що дає можливість значно підвищити конкурентоспро+

можність підприємств на внутрішньому та зовнішньому

ринках;

— розроблення принципово нової ресурсозберіга+

ючої продукції та створення для цього спеціалізованих

компаній (наприклад, виробництво нових продуктів з

відходів, розроблення техногенних родовищ корисних

копалин);

— залучення іноземного капіталу та створення

спільних підприємств з представниками країн, де роз+

винений ринок ресурсозбереження. Це дозволяє вико+

ристовувати провідні технології, методи управління ре+

сурсозберігаючою діяльністю, підвищуючи її ефек+

тивність в Україні;

— подальший розвиток спеціалізованих компаній з

надання консультаційних, інжинірингових, освітніх та

інших послуг з ресурсозбереження тощо [8].

Розглянуті напрями здебільшого стосуються дер+

жавного, регіонального та місцевого рівнів господарю+

вання. Водночас на мікроекономічному рівні доцільно

активізувати роботу з:

— сприяння з боку суб'єктів інфраструктури ре+

сурсозбереження підвищенню обізнаності населення

та підприємств з новинками ресурсозберігаючих тех+

нологій, їх еколого+економічними і соціальними пе+

ревагами та недоліками шляхом проведення вистав+

кової діяльності, рекламних акцій, особистого про+

дажу і т.д.;

— формування для громадськості іміджу енерго+,

водосервісних та інших компаній сфери ресурсозбере+

ження як економічно ефективних та екологічно сприят+

ливих через випуск прес+релізів та інформаційних ма+

теріалів про діяльність підприємств, статей на замовлен+

ня, складання звітів, проведення прес+конференцій і

презентацій;

— розроблення та впровадження у практичну

діяльність суб'єктами інфраструктури гнучких фінан+

сових схем, перфоманс+контрактингу, що дозволяють

працювати навіть з низьколіквідними підприємства+

ми;

— проведення роз'яснювальної роботи з керівни+

ками та працівниками підприємств різних галузей і видів

діяльності щодо доцільності ресурсозбереження, прин+

ципів діяльності аудиторських фірм у сфері ресурсоз+

береження з метою формування сприятливого ставлен+

ня до роботи аудиторів на підприємстві;

— розширення спектру послуг, що надаються су+

б'єктами інфраструктури ресурсозбереження, зокрема,

надання практичної допомоги замовникам при скла+

данні поетапного плану реалізації ресурсозберігаючих

заходів на основі їх "самофінансування", навчання пер+

соналу підприємств замовників основам ресурсо+ та

енергоменеджменту [8; 10; 11].

Рис. 3. Концептуальна модель управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства
з використанням механізму управління ресурсозбереженням

Джерело: розроблено автором.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Цілі ефективного функціонування і стійкого розвит+

ку аграрних підприємств в довгостроковому періоді мо+

жуть бути досягнуті зі стабільним підвищенням конку+

рентоспроможності продукції, що зумовлює формуван+

ня і реалізацію стратегії ресурсозбереження господа+

рюючими об'єктами. При комплексному застосуванні

запропонованого механізму управління ресурсозбере+

женням можна також знизити рівень антропогенного на+

вантаження на природні ресурси. Таким чином, ресур+

созбереження має стати неперервним процесом при

кожному виробничому циклі.

Перспективою подальших досліджень можна вва+

жати детальніше розкриття системи показників оцінки

якості управління ресурсозбереженням.
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