
 97

ритетними при виборі продуктів харчування для споживачів (ціновий попит і 
пропозиція є нееластичними). 
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У статті розкрито сутність аналітичної системи управління відтворенням біо-
логічного капіталу скотарства, обґрунтовано методичні та практичні положення її ор-
ганізації в сільськогосподарських підприємствах.  

In article the essence of an analytical control system is opened by reproduction of the 
biological capital of cattle breeding, reasonably methodical and practical positions of its or-
ganization in the agricultural enterprises. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах становлення ринкової еко-
номіки в Україні, все більшого значення набувають питання перегляду та 
вдосконалення теоретико-методологічних засад управління, в першу чергу 
його інформаційно-аналітичного забезпечення, яке в сьогоднішніх умовах є 
недостатньо сформованим. Однак, як показує дослідження, ефективність 
управління стримується відсутністю єдиної чітко злагодженої аналітичної 
системи управління, що повною мірою позначається як на якості прийняття 
управлінських рішень, так і на кінцевому результаті діяльності сільськогос-
подарського підприємства. Саме тому існує необхідність розробки і практич-
ного впровадження такої аналітичної системи, яка б була зорієнтована на ви-
рішення нових завдань, які стоять перед суб’єктами господарювання в сучас-
них умовах, зокрема підвищення конкурентоспроможності продукції, оптимі-
зація рівня рентабельності, поліпшення їх соціально-економічного розвитку. 

На сьогодні аналітична система не сформована як цілісна система, вона 
більшою мірою зорієнтована на виконання функцій звітності. Крім того, об-
лікова інформація переважно обслуговує потреби зовнішніх користувачів (в 
першу чергу – податкових органів). Не розвинута і сервісна функція аналізу, 
що знижує обґрунтованість управлінських рішень в реалізації стратегічної 
місії сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування ана-
літичної системи управління присвячено праці багатьох вчених-економістів, 
зокрема: Ф.Ф. Бутинця, Б.Й. Валуєва, О.Д. Гудзинського, Г.Г. Кірейцева, 
В.Г. Лінника, В.Ф. Палія, П.Т. Саблука, В.К. Савчука, В.В. Сопка, Л.К. Сука, 
Л.С. Шатковської та інших науковців. Однак, незважаючи на значні здобутки 
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дослідників, досі залишаються невирішеними та потребують поглибленої 
розробки окремі теоретичні та методичні аспекти аналітичного забезпечення 
управління діяльністю сільськогосподарських підприємств та формування 
аналітичної системи управління відтворенням їх біологічного капіталу, в то-
му числі скотарства. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка теоретичних та мето-
дичних підходів до формування цілісної аналітичної системи управління від-
творенням біологічного капіталу скотарства та обґрунтування її необхідності 
і основних напрямів запровадження в практику управління діяльністю сіль-
ськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах госпо-
дарювання прийняття мобільних та ефективних управлінських рішень мож-
ливе виключно за наявності своєчасної, об’єктивної та найбільш повної ін-
формації як про фінансово-майновий стан підприємства, так і про процеси 
його формування. Тож, саме від рівня інформаційного забезпечення залежа-
тиме не лише ефективність та ступінь реалізованості управлінських рішень, а 
й ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємства. 

Першоосновною категорією системи аналітичного забезпечення управ-
ління сільськогосподарськими підприємствами (в т.ч. відтворенням біологіч-
ного капіталу) виступає інформація – це будь-які відомості та/або дані, які 
можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електро-
нному вигляді [3, с. 1]. Дехто з дослідників закладає у категорію «інформа-
ція» нові знання, прийняті, усвідомлені й оцінені як корисні для вирішення 
тих чи інших управлінських завдань [6, с. 163].  

У системі управління науковці виділяють такі ланки аналітичного за-
безпечення, як: інформаційне, облікове, аналітичне, інформаційно-
аналітичне, пов’язуючи це з виконанням різних функцій менеджменту. Голо-
вне місце у системі управління належить загальному інформаційному забез-
печенню, що підтверджується розглядом тлумачення його сутності. 

У сутність поняття «забезпечення» покладено: 1) безпосередню здат-
ність забезпечувати та задовольняти (постачати щось у достатній кількості) 
[5, с.424], 2) те, чим саме забезпечують (зокрема, матеріальні цінності, кош-
ти) [10, с. 309]. 

Розглядаючи інформаційне забезпечення у своїх дослідженнях, В. Іва-
нова наголошує, що під ним варто розуміти: 

- процес постачання інформації будь-якого виду (структурована або не-
структурована) та створення умов для доступу до неї;  

- засіб (цінність), яким забезпечується користувач для задоволення своїх 
потреб та здійснення будь-якої діяльності, а саме інформація як ресурс [4, с.61]. 

Продовжуючи дослідження в цьому напрямку, О.В. Пархоменко наго-
лошує на справедливості використання терміну «інформаційно-аналітичне 
забезпечення системи управління», під яким варто розуміти поєднання всієї 
використовуваної в ній інформації, специфічних засобів і методів її аналітич-
ної обробки, а також діяльності фахівців з її ефективного удосконалення та 
використання [7, с. 8]. 
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У своїй науковій праці, О.Д. Гудзинський та Т.М. Пахомова, дослі-
джують сутність та значення поняття «обліково-аналітичне забезпечення», 
яке є системою, яка має свою місію, структуру, складові елементи, механізми 
реалізації місії, основним призначенням якої є сервісне обслуговування сис-
теми управління, яке здійснюватиметься шляхом реалізації певних 
функції [2, с. 90]. 

Всі ці поняття є різними за своєю суттю, оскільки розкривають різні 
аспекти (грані) процесу управління. Загальним (основотворчим) поняттям є 
«інформаційне забезпечення», на яке покладено функцію забезпечення всіх 
ланок і рівнів управління необхідною інформацією для прийняття ефектив-
них та обґрунтованих управлінських рішень.  

На сьогодні своєчасність, повнота та достовірність інформації є визна-
чальними чинниками не лише для прийняття управлінських рішень, а й для 
вироблення обґрунтованих цілей, напрямів та стратегій діяльності суб’єктів 
господарювання. Однак, враховуючи сучасні великі та багатогранні потоки 
інформації, наголос варто робити на оперативності та повноті аналізу наявної 
інформаційної бази, а не на її формуванні.  

Зазначене вказує на необхідність та актуальність розробки системи 
аналітичного забезпечення управління сільськогосподарськими підприємст-
вами, в основу якої має бути закладено збір вихідних даних і первинної інфо-
рмації, її узагальненні, встановлення причинно-наслідкових зв’язків впливу 
одних фактів на інших, на підставі отриманих результатів аналізу і наявного 
досвіду – агрегація даних, підготовка аналітичних довідок, звітів, прогнозу-
вання розвитку підприємства, галузі, регіону тощо.  

Формуючи систему аналітичного забезпечення управління сільськогос-
подарським підприємством особливої уваги заслуговує процес відтворення 
біологічного капіталу, який є віддзеркаленням стану та перспектив розвитку 
господарюючого суб’єкта.  

Досліджуючи етимологію значення процесу відтворення можемо виді-
лити два основних, що це є: 

- постійне повторення процесу виробництва; 
- виробництво, що взяте не як одноразовий акт, а як процес безперерв-

ного динамічного і послідовного повторення усіх його елементів [8]. 
Відтворенню капіталу, економічна енциклопедія дає наступне визна-

чення – це безперервне його відновлення, яке забезпечує постійне повторен-
ня процесу виробництва [8]. 

Основними чинниками впливу при побудові системи аналітичного за-
безпечення відтворення біологічного капіталу скотарства є: специфіка діяль-
ності підприємства, форма його власності, місце розташування (віддаленість 
від промислових або економічно-розвинутих центрів), поголів’я тварин, на-
дої молока, відтворювана здатність та інші фактори, які у своїй сукупності 
створюють своє мікросередовище де відбуваються господарські процеси, 
властиві виключно цій економічній одиниці. 

Враховуючи сучасні умови господарювання, під відтворенням біологі-
чного капіталу скотарства можна вважати безперервний біологічний процес, 
який забезпечує відновлення, розвиток та покращення якісних характеристик 
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структурних складових біологічного капіталу та замкнутий цикл виробницт-
ва в сільськогосподарському підприємстві (рис. 1). 
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Рис. 1. Процес відтворення біологічного капіталу скотарства 
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Для забезпечення всіх ланок менеджменту інформацією велике значен-
ня має зіставність інтересів користувачів інформації, планування та прогно-
зування показників і параметрів господарських ситуацій, які спрямовані на 
формування ефективних господарських рішень, коригування показників, по-
дання інформації на всі рівні управління економічної системи сільськогоспо-
дарської підприємства.  

Погоджуючись з Авер’яновим В.Б., вважаємо, що основними підхода-
ми формування оптимальної системи аналітичного забезпечення управління 
відтворенням біологічного капіталу скотарства є:  

1) орієнтація на реалізацію аналітичних потоків (в основі – традиційна 
теорія управління);  

2) орієнтація на обґрунтування рішень і вдосконалення процесів їх прийн-
яття, на побудову мережевих моделей (в основі – аналіз прийняття рішень);  

3) орієнтація на поділ інтегрованої аналітичної системи на ряд локаль-
них підсистем, кожна з яких зорієнтована на прийняття одного чи групи 
управлінських рішень (системно-аналітичний підхід) [1]. 

Поділяючи думку, В.К. Савчука [1, с. 12], який переконливо доводить 
виконання функціями менеджменту таких завдань, як: координація, регулю-
вання, стабілізація, активізація та стимулювання процесу управління, варто 
підкреслити, що саме від належної організації та постійного керівництва 
процесом управління відтворенням біологічного капіталу скотарства зале-
жить ефективність всієї аналітичної системи. 

Наведене схематичне зображення аналітичного забезпечення управлін-
ня відтворенням біологічного капіталу скотарства дає змогу виокремити його 
основні функції та напрями їх реалізації. Нами виділено п’ять основних фун-
кцій, які забезпечують формування та обробку інформаційної бази про гос-
подарські процеси діяльності аграрного підприємства, з метою забезпечення 
ефективного відтворення біологічного капіталу скотарства. 

Аналітична система управління відтворенням біологічного капіталу 
скотарства в сучасних умовах ефективна лише в межах дії п’яти площин ме-
неджменту: організація і керівництво, облік, аналіз, контроль, планування та 
прогнозування (рис. 2). 

Функція «організація і керівництво» забезпечує створення методичних 
засад діяльності суб’єкта господарювання та регулювання напрямів їх досяг-
нення (реалізації), використовуючи прийоми стимулювання, координації та 
стабілізації. Облік, у загальній аналітичні системі управління відтворенням 
біологічного капіталу скотарства, виступає джерелом формування інформа-
ційної бази та створює необхідні умови для реалізації функцій аналізу (на 
який покладено обробку та формування інформації для оптимізації управлін-
ських рішень), контролю, планування та прогнозування подальших стратегі-
чних напрямів розвитку. 

Дослідження сучасних наукових праць показує, що роль аналітичної 
функції у системі менеджменту нівелюється, при однозначному розумінні, 
що без аналітичного осмислення сутності будь-якого процесу (об’єкту або 
явища), неможливо забезпечити виконання інших функцій управління.  
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Рис. 2. Схематична модель аналітичного забезпечення управління 

відтворенням біологічного капіталу скотарства 
 
На сьогодні, більшість дослідників, на перший план виводять облікове 

забезпечення, яке ґрунтується виключно на фактично зафіксованій інформа-
ції, не враховуючи динамічні зміни розвитку економіки,що вимагає операти-
вного прийняття управлінських рішень. 

Це дає підстави для переорієнтації напрямів управління та розробки 
моделі управління відтворенням біологічного капіталу скотарства, яка ґрун-
тується на аналітичному розумінні сутності біологічних процесів галузі, вра-
хуванні впливу дії соціально-економічних та екологічних факторів, а також 
рівня забезпеченості ресурсами (земельними ділянками, кормами тощо). 

Замикають нашу модель аналітичного забезпечення управління відтво-
ренням біологічного капіталу скотарства два визначальних елементи – зов-
нішнє і внутрішнє середовища, які стають фундаментом для реалізації всіх 
складових системи управління. Адже, у процесі формування аналітичної сис-
теми управління необхідно враховувати, що у зв'язку з ускладненням умов 
функціонування підприємств (наслідок впливу політичних, соціально-
економічних та інших чинників) підвищуються вимоги до координації діяль-
ності підприємства та його структурних підрозділів, від узгодженості дій 
яких визначається ефективність функціонування підприємства і економічна 
безпека розвитку галузі в цілому.  

Таким чином, формування чітко злагодженої аналітичної системи 
управління відтворенням біологічного капіталу скотарства дає можливість: 

- дослідити й удосконалити кожний із елементів загальної структури 
для оптимізації процесу прийняття управлінських рішень;  

- визначити послідовність (поетапність) виконання робіт із формування 
інформаційної бази аналітичної системи, враховуючи особливості функціо-
нування сільськогосподарського підприємства та розглядаючи роботу струк-
турних елементів у тісному взаємозв’язку;  
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- врахувати всі рівні деталізації інформації відповідно до рівнів управ-
ління підприємством.  

Висновки. Отже, аналітична система управління відтворенням біологі-
чного капіталу скотарства, яка здатна забезпечити користувачів необхідною 
інформацією для прийняття адекватних до поточних господарських потреб 
управлінських рішень, включає в себе сім підсистем: організація і керівницт-
во, облік, аналіз, контроль, планування та прогнозування, внутрішнє й зовні-
шнє середовища господарювання. Для успішної організації та виконання об-
ліково-аналітичних робіт у загальній системі аналітичного забезпечення 
управління відтворенням біологічного капіталу скотарства необхідно врахо-
вувати: 

- склад і динаміку кількісних та якісних змін структурних складових 
біологічного капіталу скотарства; 

- особливості процесу відтворення у даній галузі; 
- вплив факторів (внутрішніх і зовнішніх) як на структуру біологічного 

капіталу, так і на його відтворювальну здатність. 
Таким чином, запропонована аналітична система дає можливість опти-

мізувати процес управління відтворенням біологічного капіталу скотарства. 
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