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розмір ціни однієї булочки, кількості купівлі булочок. Коефіцієнти взаємного уз-
годження Крамера по даних питаннях складають відповідно 0,21, 0,12 та 0,37, χ2 
фактичний значно перевищує табличне значення. 

Висновки. Отже, покупець на сьогодні прагне купувати високоякісну хлі-
бобулочну продукцію широкого асортименту, різного вагового фасування та 
упакованої  відповідно до його вподобань. Результати маркетингових досліджень 
ринку хлібобулочних виробів по Миколаєву та Миколаївській області можуть 
бути використані хлібозаводами та пекарнями з метою стратегічного управління 
маркетинговою діяльністю. Перспективи подальших досліджень передбачають 
проведення сегментації ринку даного виду продукції з використанням сучасних 
методів математичного моделювання. 
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У статті розглянуто механізм формування логістичної системи на основі 

об’єднань сільськогосподарських підприємств. Визначено територіальне розміщення аг-
рологістичних центрів для Житомирської області. Розраховано можливий економічний 
ефект від функціонування логістичної системи. 

In the article the mechanism of logistics system based on the integration of agricultural 
enterprises is considered. The territorial distribution of agrilogistical centers in Zhytomyr region 
is defined. The potential economic effect from the functioning of logistics system is calculated. 

 

Постановка проблеми. У сільськогосподарському виробництві досить чі-
тко виражена галузева специфіка, що вимагає від керівництва підприємств воло-
діння інформацією про партнерів і конкурентів та її врахування при прийнятті як 
маркетингових, так і виробничих рішень. Менеджмент сільськогосподарських 
підприємств має вирішувати завдання забезпечення виробничого процесу на на-
лежному рівні матеріально-технічними ресурсами, орієнтація на виробництві тих 
видів продукції, що користуються найбільшим попитом, забезпечення максима-
льної реалізації виробленої підприємством продукції за вигідними цінами. Це по-
требує створення відповідних відділів, що здебільшого недоцільно, враховуючи 
розміри підприємств. Все це зумовлює необхідність об’єднання таких підпри-
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ємств у формі агрокорпорацій та агроторгових домів з формуванням на їх базі 
логістичної системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування логісти-
чних систем теоретиками і практиками приділяється багато уваги, зокрема 
В. Алькема [0], Б. Анікін [2], О. Тридід [3], питаннями об’єднань  підприємств 
займались В. Амбросов [4], В. Андрійчук [5], С. Воробйов [6]. Разом з тим, нау-
ковцями недостатньо уваги приділяється можливості формування логістичної 
системи  на основі об’єднань сільськогосподарських підприємств. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження механізму формуван-
ня логістичної системи на основі об’єднань сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На нашу думку, формування 
логістичної системи сільськогосподарських підприємств має відбуватись на ос-
нові об’єднань підприємств, зокрема малих та середніх, що забезпечувала б сис-
темність їх діяльності. Саме об’єднання  підприємств на основі такої системи до-
зволила б сільськогосподарським товаровиробникам отримати ряд переваг таких, 
як економія на масштабах виробництва, можливість залучення інвестицій та різ-
ного роду інновацій у виробництво та ін. 

Так, основою виробництва сільськогосподарської продукції в Житомир-
ській області виступають саме малі та середні підприємства. Протягом 
2011 року з загальної кількості підприємств області 86,37 % це підприємства, 
що мають земельні площі до 1000 га. Створення на таких підприємствах відді-
лів логістики не тільки не доцільне, а здебільшого не можливе, саме тому по-
стає необхідність об’єднання цих підприємств (рис. 1) та розробку на його базі 
логістичної системи. 

 

 
Рис. 1. Структура об’єднання сільськогосподарських підприємств 
Джерело: власні дослідження 
 

Це дозволить виробникам сільськогосподарської продукції зосередиться на 
виробництві якісної продукції, а такі функції як планування, дистрибуція, збері-
гання, матеріально-технічне забезпечення покладено саме на об’єднання на плат-
ній основі. При цьому має утворюватись дві форми таких об’єднань це агротор-
гові доми та агрокорпорації. На агрокорпорацію має бути покладена функція 
стратегічного управління та координації роботи агроторгових домів. 
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Агрокорпорація акумулюватиме в собі значну кількість інформаційних по-
токів, від якості яких буде залежати ефективність функціонування агроторгових 
домів. Для цього слід розробляти інформаційну підсистему, що стане частиною 
логістичної системи. Вона буде автоматично формувати оптові замовлення на 
ресурси, скажімо мінеральні добрива, та відправляти їх безпосередньо виробни-
кам цих ресурсів. Через такий механізм ланцюжок поставок максимально скоро-
титься, оскільки буде виглядати наступним чином «виробник ресурсу – розподі-
льчий центр корпорації – сільськогосподарське підприємство». Це, в свою чергу, 
дозволить зменшити собівартість виробництва сільськогосподарської продукції 
через скорочення витрат на ресурси та забезпечити зростання загальної ліквідно-
сті підприємства.  

Створення агрокорпорації буде завершальним етапом у формуванні логі-
стичної системи. Ще однією формою об’єднань виступають агроторгові доми, 
на які покладена функція інфраструктурного забезпечення діяльності сільсько-
господарських підприємств, що входитимуть до їх складу. При цьому утворю-
ватимуться кластери в основі яких лежатимуть агроторгові доми. Саме на їх ба-
зі мають будуватись елеватори, складські приміщення, підприємства по пер-
винній переробці сільськогосподарської продукції та розбудова мережі центрів 
роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією. 

Такий підхід, на нашу думку, дозволить створювати логістичні центри зі 
спеціалізованим технічним забезпеченням, що забезпечуватимуть функціону-
вання логістичної системи. В результаті стане можливим тривалий час зберігати 
сільськогосподарську продукцію з мінімальними втратами. Використання спе-
ціалізованої техніки дозволить швидше та більш якісно виконувати технологіч-
ні операції. 

Логістичні центри мають розміщуватись в комфортних зонах відносно 
сільськогосподарських підприємств. Тобто на таких відстанях від місць, де буде 
вирощуватись сільськогосподарська продукція, що дозволять мінімізувати ви-
трати на транспортування та будуть вигідними з точки зору транспортного спо-
лучення. Нами було здійснено розрахунок координат таких центрів для Жито-
мирської області (рис. 2). Таке територіальне розміщення дозволяє мінімізувати 
витрати на транспортування від підприємства до центру. Разом з тим, майже рі-
вновіддалене розміщення агрологістичних центрів один від одного дозволяє за 
необхідності, у пікові періоди, перенаправляти матеріальні потоки до сусідніх 
менш завантажених центрів. 

Отже, агроторговий дім забезпечить сільськогосподарські підприємства 
виробничою інфраструктурою, що сприятиме зростанню ефективності господа-
рювання. Разом з тим, він має відігравати ключову роль у формуванні ринкової 
інфраструктури, оскільки на ряду з іншими функціями агроторговий дім має за-
безпечувати реалізацію виробленої його членами продукції за найбільш вигід-
ними цінами. Це в свою чергу, вимагає створення в містах роздрібних точок з 
реалізації виробленої продукції та вихід зі сформованими партіями на аграрні 
біржі. В основі агроторгових домів мають бути сільськогосподарські підприєм-
ства, як вже зазначалось, в першу чергу, малі та середні. Саме на них буде по-
кладена основна функція – виробництво сільськогосподарської продукції. 
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Рис. 2. Територіальне розміщення агрологістичних центрів 

Джерело: власні дослідження 
Для того, щоб визначити можливий економічний ефект від формування 

логістичної системи на основі інтеграції сільськогосподарських підприємств на-
ми було побудовано математичну модель. При цьому, ми вважали, що об’єми 
виробництва сільськогосподарської продукції, як і об’єми її реалізації є сталими, 
тобто не залежать від того є підприємство учасником логістичної системи чи ні. 
За таких умов фактори, на які ми впливали,-  це собівартість товару та ціна реалі-
зації. Скориставшись програмою Oracle Crystal Ball та провівши 1 000 000 ви-
пробувань, можемо стверджувати, що із ймовірністю 97,43 % логістична система 
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дасть позитивний результат у вигляді збільшення прибутку підприємств Жито-
мирської області. При цьому, зростання розміру прибутку коливається в межах 
від 0 до 218977,89 тис. грн. 

Висновки. Формування логістичної системи на основі об’єднань сільсько-
господарських підприємств дозволить більш якісно вирішувати завдання, що по-
стають перед менеджментом підприємств. Так, агрокорпорація здійснюватиме 
стратегічне управління та координацію роботи агроторгових домів та визначати-
ме пріоритети у виробництві сільськогосподарської продукції. У свою чергу, аг-
роторгові доми вирішуватимуть завдання матеріально технічного забезпечення 
підприємств, переробки та реалізації виробленої продукції. Такий підхід дозво-
лить невеликим сільськогосподарським підприємствам отримати переваги, яки-
ми володіють великі агрохолдинги. Проведене нами моделювання підтвердило 
доцільність формування логістичної системи на основі об’єднання сільськогос-
подарських підприємств. Зокрема ймовірність того, що прибуток підприємств від 
участі  в такому об’єднанні зменшиться складає 2,57 %. Таким чином, розгляну-
тий нами механізм формування логістичної системи сільськогосподарських під-
приємств сприяє економії витрат та раціоналізації в управлінні матеріальними та 
фінансовими потоками, і, як результат, відбувається зростання прибутків.  
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У статті проаналізовано використання аутсорсингу кадрових ресурсів у процесі 
управління персоналом. 

This article analyzes the use of outsourcing human resources in HR. 
 
 

Постановка проблеми. Процеси глобалізації та посилення конкуренції 
вимагають від товаровиробників підвищення рівня ефективності виробництва 
шляхом оптимізації та мобілізації внутрішніх ресурсів: обладнання, сировини, 
технологій, фінансів, людського потенціалу та багатьох інших чинників. 

Складна макроекономічна ситуація в країні призвела до значного ско-
рочення чисельності персоналу багатьох  підприємств. Застосування прогре-


