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Досліджено особливості інформаційного менеджменту на сільськогосподарських підприєм-

ствах–виробниках зерна. Інформаційне забезпечення є сукупністю документів, даних, методів і 
способів їх одержання, організації зберігання та обробки. Обґрунтовано напрями удосконалення 
управління виробництвом та реалізацією зерна сільськогосподарськими підприємствами з ураху-
ванням ефективного інформаційного менеджменту. 
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Вступ. Важливою складовою управління ви-
робництвом та реалізацією зерна сільськогоспо-
дарськими підприємствами є інформаційне за-
безпечення – сукупність документів, даних, ме-
тодів і засобів їх одержання, організації зберіган-
ня та обробки. Розвиток сільськогосподарських 
підприємств передбачає управління їх фінансо-
вими ресурсами, прийняття обґрунтованих кон-
кретних заходів щодо впливу на джерела їх фор-
мування, що неможливо без ефективного інфор-
маційного менеджменту. 

Дослідженню проблеми інформаційного за-
безпечення управління підприємствами та авто-
матизованих інформаційних систем в економіці 
присвятили наукові праці такі вчені як 
Ю.О. Багаєва, В.П. Божко, Є.А. Дронь, 
Г.Г. Куликов, А.А. Усольцев, М.А. Шиліна [1, 4, 5]; 
напрямам розвитку сільського господарства 
України – В.М. Бутенко, Р.П. Косодій, 
Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель–Веселяк, 
Є.В. Мішенін та ін. [2, 3]. Однак проблеми, 
пов’язані з розвитком інформаційне забезпечен-
ня управління сільсько-господарськими 
підприємствами, потребують додаткового до-
слідження. 

Метою статті є обґрунтування напрямів 
інформаційного управління виробництвом та 
реалізацією зерна сільськогосподарськими 
підприємствами. Для проведення дослідження 
необхідно вирішити такі завдання: 

– з’ясувати роль інформаційного менедж-
менту для здійснення ефективного управління 
сільськогосподарськими підприємствами – ви-
робниками зерна; 

– обґрунтувати складові механізму управлін-
ня інформацією, необхідною для виробництва та 
реалізації зерна сільськогосподарськими 
підприємствами при вирішенні стратегічних і так-
тичних завдань; 

– проаналізувати складові моніторингу еко-
лого–економічних параметрів якості природних 
ресурсів у сільськогосподарському виробництві 
для підвищення їх якості. 

Результати дослідження. Інформаційне за-
безпечення управління виробництвом на 

підприємстві можна порівняти з нервовою систе-
мою, що забезпечує функціонування живого ор-
ганізму. Завдяки обміну інформацією між систе-
мою, якою управляють, інформацію про стан за-
даних параметрів виробляє команда управління і 
знову передає її до системи, якою управляють, 
для виконання, що є прямим зв’язком. Надход-
ження інформації про результати управління є 
зворотним зв’язком. До інформації належать усі 
види відомостей, повідомлень і знань, потрібних 
для реалізації функцій менеджменту. 

В сучасних умовах ефективність управління 
значною мірою залежить від інформаційного за-
безпечення та повноти інформації. До важливих 
характеристик, які відзначають якість економічної 
інформації, належать безперервність і система-
тичність її надходження. Інформація має надхо-
дити постійно, оскільки завжди виникає потреба у 
розробці та корегуванні управлінських інфор-
маційних рішень. 

Більшість помилкових рішень обумовлені 
дефіцитом інформації. Наявність інформації – як 
предмету самого рішення, так і його наслідків – 
може значно знизити імовірність помилки. Однак 
інформація має свою вартість, яку необхідно 
сплачувати. Саме тому, щоб визначити кількість 
дійсно необхідної інформації для прийняття 
обґрунтованого рішення, необхідно порівняти 
очікувані від неї максимальні вигоди з очікувани-
ми витратами на її одержання. Невідповідність 
фактичних результатів прийнятого рішення тим, 
що планувалися, у багатьох випадках пояснюєть-
ся обмеженістю наявної інформації. Більш повна 
інформація дозволяє прийняти більш обґрунто-
ване рішення, наслідки якого будуть близькими 
до розрахункових. Оскільки інформація є цінним 
товаром, то зацікавлені в ній особи готові за неї 
платити [5, с. 53]. 

Дефіцит інформації має два аспекти: кіль-
кісний та якісний. У кількісному аспекті дефіцит 
має об’єктивну сторону, коли йдеться про пара-
метри, обчислення яких не фінансується стати-
стичними службами (наприклад, економічні по-
казники природокористування) і які потребують 
трудомістких економічних досліджень. Однак 
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поруч з цим, існує інформація, яка систематично 
не обробляється і не аналізується в повному 
обсязі у зв’язку із значним її обсягом. Проблема 
може бути вирішена шляхом створення автома-
тизованих банків регіональної інформації, які 
виконують функції акумуляторів даних. 

Аналіз даних та їх обробка за допомогою су-
часних інформаційних технологій відкривають 
нові можливості у встановленні зв’язків між різ-
ними елементами і показниками обстежень. Цей 
ефект застосовується для оцінки об’єкта до-
слідження за узагальненими показниками – інте-
гральними, універсальними, а також показниками 
стану економіки за певний період. Такий підхід 
дозволяє розраховувати найважливіші макроеко-
номічні показники розвитку сільської місцевості, 
визначаючи напрями розвитку підприємств–
виробників зерна. 

Подолання невизначеності потребує значно-
го удосконалення методичного апарату, викори-
стання адекватних методів дослідження про-
блем. На сучасному етапі об’єкти управління 
доцільно розглядати в межах системно–
статистичного підходу, що ґрунтується на аналізі, 
який починається із застосування методів до-
слідження операцій. Вони передбачають вста-
новлення цілей і зосередження уваги на побудові 
цілого, на відміну від побудови компонентів або 
підсистем, тобто дозволяє чітко сформулювати 
основну задачу. У результаті використання сис-
темного підходу до дослідження проблеми і сис-
темно–статистичного аналізу антропогенного 
впливу визначаються глобальні шляхи вирішення 
завдань для одержання найвищого ефекту. 

Системно-статистичний підхід дозволяє 
вирішити проблему підвищення достовірності 
передачі та обробки інформації, відкриває пер-
спективи оптимізації таких важливих параметрів 
складної системи, як надійність, розподіл надмір-
ного інформаційного потоку під час передачі та 
обробки інформації. Автори деяких сучасних 
робіт з теорії інформації використовують завдан-
ня без достатнього системного аналізу їх на до-
стовірність інформації, припускаючи абсолютну 
надійність системи, а в роботах з дослідження 
надійності мається на увазі інша ідеалізована 
ситуація: відмови і перебої в апаратурі, незва-
жаючи на економічні та інформаційні процеси, які 
в ній здійснюються [1, с. 168; 4, с. 75]. Однак ре-
альна ситуація є значно складнішою: недостовір-
на інформація передається і обробляється у не 
абсолютно надійних системах, що наносить пев-
ний збиток. Виявлення причин цього збитку через 
недостовірність інформації і ненадійність регіо-
нальної економічної системи стають все більш 
актуальним. 

Управління інформацією, необхідною для 
сільськогосподарського підприємства при 
вирішенні стратегічних і тактичних (оперативних) 
завдань, може здійснюватись системою інфор-

маційного забезпечення. Ця система створюється 
як засіб прийняття рішень на кожному рівні, кожній 
ланці управління і сприяє виявленню виробничих 
особливостей даної ділянки, зайнятої вирішенням 
конкретної проблеми. 

Інформаційний менеджмент охоплює різні 
стадії обробки інформації – від надання і збиран-
ня до збереження, виправлення і розповсюджен-
ня, інформація може увійти у будь-який формат і 
з будь-якого джерела. Інформаційний менедж-
мент є об’єднуючою складовою загальної струк-
тури управління. Інформаційне управління 
здійснюється за допомогою інформаційних 
комп’ютерних технологій, без яких неможливе 
прийняття більшості управлінських рішень. 

При розробці інформаційного забезпечення 
уніфікуються (з дотриманням стандартів і правил) 
понятійний апарат, мова запису даних, алгоритми 
і програми обробки, класифікації всіх видів ін-
формації, форми документообігу, обліку і звіт-
ності, вихідні дані, нормативи і стандарти тощо; 
забезпечується оперативність і надійність гори-
зонтальних та вертикальних зв’язків між співви-
конавцями і керівниками робіт; досягається наоч-
ність відображення кінцевих і проміжних резуль-
татів робіт і витрачених коштів для своєчасного 
контролю за їх виконанням на всіх рівнях і в усіх 
ланках служб; забезпечується відповідність об-
сягів інформації можливостям її обробки і сприй-
няття на всіх рівнях управління; узгоджуються 
вихідні дані системи інформаційного забезпечен-
ня з системою показників статистичних управлінь; 
забезпечується багаторазове використання да-
них при одноразовому вводі. 

Дана система розробляється як система, що 
розвивається, та повинна оперативно відобража-
ти появу нових видів використання ресурсів (ре-
човин, матеріалів, енергії), видів впливу на сере-
довище, нових нормативів і правил, технічних 
засобів переробки, передачі, зберігання і видачі 
інформації. Система інформаційного забезпе-
чення виконує функції спостереження, зберіган-
ня, обробки, розподілу і видачі даних, а також 
оповіщення.  

Спостереження (моніторинг) забезпечує 
зняття, збір, передачу і прийом первинної інфор-
мації про стан навколишнього середовища і 
вплив на нього виробничих об’єктів, населення, 
природних процесів. Спостереження, залежно від 
призначення, цілей, можливостей системи може 
бути безперервним, періодичним, епізодичним. 
Воно припускає наявність методів і засобів спо-
стереження, джерел інформації, об’єктів і 
суб’єктів спостереження, каналів передачі, об-
робки інформації. 

Підвищення якості природних ресурсів у 
сільськогосподарському виробництві є найваж-
ливішим напрямом його інтенсифікації та еко-
логізації, умовою забезпечення екологічної без-
пеки існування людини і якості життя населення. 
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Важливим елементом системи управління якістю 
природних ресурсі визначено екологічний моніто-
ринг якісного й кількісного стану всіх компонентів 
агробіогеоценозів. 

Під моніторингом якості природних ресурсів 
у сільськогосподарському виробництві розуміємо 
багатоцільову інформаційну систему, що охо-
плює комплекс наукових, технічних, інфор-
маційно–технічних, організаційно–фінансових й 
інших необхідних заходів, які забезпечують сис-
тематичне спостереження, включаючи контроль 
екологічних параметрів якості виробленої про-
дукції у взаємозв’язку з антропогенними чинни-
ками функціонування агробіогеоценозів й ор-
ганізаційно–технологічну сторони сільськогоспо-

дарського виробництва. Основна мета моніторин-
гу полягає в оцінці та контролі рівня екологіч-
ності; прогнозуванні впливів технологій, 
меліорації, забруднення та його зміни з точки 
зору соціально-еколого-економічної ефективності 
сільськогосподарського виробництва, збережен-
ня і поліпшення здоров’я людей. Його основні 
завдання передбачають спостереження за еко-
логічними параметрами якості природних ре-
сурсів; виявлення чинників і джерел антропоген-
ного впливу на нього. Моніторинг еколого–
економічних параметрів якості природних ре-
сурсів повинен включати види діяльності, зобра-
жені на рис. 1. 

 

МОНІТОРИНГ  
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ  
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 
ВИРОБНИЦТВІ 

1. Виявлення, відбір і спостереження чинників і 
процесів, що прямо або побічно вливають на 
показники екологічності природних ресурсів 

2. Оцінка і контроль екологічних 
параметрів якості природних ресурсів 
на всіх стадіях виробництва 
сільськогосподарської продукції  

3. Прогнозування 
показників якості 
природних ресурсів 
залежно від зміни рівня 
антропотехногенного, 
агротехнологічного 
навантаження на 
агробіогеоценози і 
здійснення процесу 
екологізації технології 
вирощування і переробки 
сільськогосподарської 
продукції 

4. Формування 
інформаційної бази 
даних, необхідної для 
встановлення 
логічного 
взаємозв'язку між 
екологічними 
параметрами якості 
природних ресурсів  

5. Підготовка інформаційної бази для проведення 
системного еколого-економічного аналізу якості 
природних ресурсів із метою подальшого 
обгрунтування оптимальних управлінських рішень 
організаційно-економічного, технологічного, 
екосоціального, природоохоронного характеру 

6. Формування екологічної свідомості і 
суспільної думки щодо необхідності 
підвищення якості природних ресурсів 

 
Рис. 1. Складові моніторингу еколого–економічних параметрів якості природних ресурсів  

у сільськогосподарському виробництві 
Джерело: власне дослідження автора 
 

Створення моніторингу еколого-економічних 
параметрів якості природних ресурсів є необхід-
ною умовою екологізації сільськогосподарського 
виробництва. З точки зору національних інтересів 
екологічної безпеки населення, підвищення якості 
життя людей необхідно розробляти концепції і 
науково–методологічні підходи до формування 
більш загальної (наприклад, регіональної) систе-
ми спостереження і контролю за якістю природ-
них ресурсів [2, с. 35]. Отже, створення системи 
інформаційного забезпечення потребує форму-
вання організаційної структури управління й ре-
гулювання цих процесів. 

Вирішувати проблему достовірності передачі 
й обробки інформації дозволяє системно–

статистичний підхід, який відкриває перспективи 
оптимізації надійності, розподілу інформаційного 
надлишку при передачі й переробці інформації. 
Сучасні темпи розвитку народного господарства 
сприяють істотному зростанню економіко-
організаційних і техніко-економічних 
взаємозв’язків, ускладнюють управлінські зав-
дання, пов’язані зі збільшенням обсягів інфор-
мації, яку потрібно опрацювати. Це вимагає роз-
ширення штату управлінського персоналу, який 
займається обробкою, передачею й аналізом 
техніко-економічної та еколого-економічної ін-
формації [3, с. 219]. 

При диференціації управлінських функцій й 
ускладненні управлінської діяльності постали зав-
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дання організаційно-управлінського та економіко-
організаційного характеру. Розв’язання завдань 
оперативного програмно-цільового управління, 
автоматизованої обробки і системно-
статистичного аналізу інформації неможливе без 
обчислювальної техніки. Доцільно й економічно 
вигідно використовувати обмін техніко-
економічною, еколого-економічною, фінансовою 
інформацією. 

Оперативна техніко-економічна інформація 
екологічного спрямування наноситься на елек-
тронні носії інформації. Для ефективного викори-
стання алгоритмів у задачах програмно-цільового 
управління регіональними та іншим еколого–
економічними системами потрібно виявити пере-
лік і періодичність робіт управлінського апарату, 
джерела необхідної для роботи інформації. 
Бізнес–план функціонування сільськогосподарсь-
кого підприємства розробляється на базі інфор-
мації про планові норми витрат на покращання 
якості природних ресурсів, які встановлюються 
відповідним управлінням, даних про фактичний 
стан природних ресурсів, які містяться в обліко-
вих документах. При комплексному системно–
статистичному дослідженні важливо враховувати 
специфіку регіональних систем: 

 вибір критеріїв оптимальності й адекват-
ності економіко-математичної моделі, які викори-
стовуються з метою наукового прогнозування та 
оптимального планування природоохоронних 
заходів; 

 формування методологій і методики 
вирішення завдань фінансового управління по-
кращання якості природних ресурсів; 

 вибір типів і побудова системи взаємо-
пов’язаних економіко-математичних моделей; 

 розробка методів системно-статистичного 
аналізу техніко-економічних та еколого-
економічних параметрів з метою оптимізації. 

Отже, підвищення надійності техніко-
економічної й еколого-економічної інформації 
досягається за рахунок реалізації заходів техніч-

ного та економіко-організаційного характеру, які 
спрямовані на покращання системи інфор-
маційного забезпечення природоохоронної 
діяльності. 

Забезпечення еколого-економічної ефектив-
ності використання, відтворення, покращання 
якості й охорони природних ресурсів зумовлює 
підвищення продуктивності праці, поліпшення 
використання устаткування, вивільнення оборот-
них засобів, збільшення обсягів виробництва, 
зниження собівартості продукції. Подальше 
підвищення економічного ефекту функціонування 
економічних систем охорони навколишнього при-
родного середовища можливе за умови успішно-
го розв’язання задач оптимізації економіко-
організаційних структур обробки екологічної ін-
формації, що важливо для сільськогосподарських 
підприємств – виробників зерна. 

Висновки. Створення системи інфор-
маційного забезпечення управління виробниц-
твом та реалізацією зерна сільськогоспо-
дарськими підприємствами потребує формуван-
ня організаційної структури управління та регу-
лювання цього процесу. Якість продукції є регу-
люючою взаємодії всіх суб’єктів виробництва, 
збуту і споживання. Для обґрунтування витрат на 
зниження забруднення продукції шкідливими для 
здоров’я споживачів речовинами необхідно знати 
фактичний стан справ, який забезпечує моніто-
ринг якості навколишнього середовища і його 
впливу на сільськогосподарську продукцію. 
Моніторинг повинен забезпечувати об’єктивну 
картину забруднення середовища всіма потен-
ційно небезпечними речовинами. При цьому 
необхідно розрізняти дві фази: безпосереднє 
(дистанційне) спостереження при вивченні стану 
природних ресурсів і систематизацію одержаних 
даних. Інформаційний менеджмент дозволить 
об’єднати складові загальної структури управлін-
ня сільськогосподарським підприємством–
виробником зерна.  
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АУТСОРСИНГ В ЛОГІСТИЦІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 
Я. В. Колодка, аспірант*, Сумський національний аграрний університет 
*Науковий керівник – д.е.н. професор Соколов М.О. 
 
В статті розглядаються загальні питання використання аутсорсингу в логістичній діяль-

ності підприємств. Визначені основні види аутсорсингу, які можуть бути застосовані в логістиці. 
Розглянуто переваги та недоліки аутсорсингу логістичних функцій. 

Ключові слова: логістика, аутсорсинг, підприємство, логістичні функції, оптимізація 
логістичних процесів, бізнес–процес. 

«Передоручайте іншим те,  
що вони зроблять простіше і дешевше» 

Філіп Котлер 
Постановка проблеми. За умови активіза-

ції конкурентних дій, непередбачуваності зовніш-
нього середовища, збільшення обсягів інформа-
ції, посилення інтеграційних процесів та розши-
рення глобальних ринкових кордонів успіх у кон-
курентній боротьбі визначається наявністю у під-
приємств стійких конкурентних переваг, які є ос-
новою конкурентоспроможності щодо конкурен-
тів, привабливості для партнерів та готовності 
споживачів до придбання продукції підприємств.  

У свою чергу, підтримання або досягнення 
високого рівня конкурентоспроможності вимагає 
від підприємств використання нових інструментів, 
які б забезпечували можливість адаптування до 
сучасних умов функціонування та здійснення 
своєї господарської діяльності найбільш ефекти-
вним способом, досягаючи зниження витрат при 
збереженні високої якості товарів і послуг. 

Однією з найбільш популярних на сучасному 
етапі моделей бізнесу є аутсорсинг. Використан-
ня аутсорсингу є ефективним способом зниження 
витрат на логістичні бізнес–процеси виробничих і 
торговельних компаній в рамках стратегії мінімі-
зації інвестицій в непрофільні функції компанії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні вітчизняними та закордонними нау-
ковцями розроблено методи оцінки аутсорсингу, 
які здебільшого базуються на розробці парамет-
рів (критеріїв) оцінки ефективності та визначенні 
основних показників ефективності розвитку аут-
сорсингових відносин. Причому для кожної галузі 

діяльності дані критерії та показники відрізняють-
ся, що пов’язано зі специфікою діяльності підпри-
ємств. Так, дослідженням проблем аутсорсингу 
присвячені праці таких учених:  

Анікін Б.А. [1], Хачатурова А.В. [2], Лит-
вак А.Г. [3], Прыбытков И. [3], Желінський Ю.А., 
Заводовська І.І., Захарченко Л.А., Календжян 
С.О., Котляров І.Д., Курбанов А.Х., Лігонен-
ко О.Л., Манжосов Г.П., Мухіна І.С., Овчарен-
ко А.В., Плахута Г.А., Плотніков В.А., Поболь-
нак Н.Ю., Рибіна Т.Н., Синяєв В.В., Соколова А., 
Титюхин Н.Ф., Цвєткова В.І., Чугунова Г.В., Шес-
топеров А.М., Фролова Ю.Ю., Філіпова І.  та інші.  

Однак відсутність єдиної думки щодо теоре-
тичного та практичного аспекту оцінки аутсорсин-
гу сприяє необхідності систематизації та визна-
чення груп підходів, які характеризувалися б спі-
льними рисами щодо методики її розрахунку.  

Крім того, потребує розроблення і методич-
ний підхід для оцінки логістичного аутсорсингу, 
який би враховував особливості реалізації інно-
ваційних процесів на промисловому підприємстві.  

Тому метою цієї роботи є розглянути загаль-
ні питання використання аутсорсингу в логістич-
ній діяльності підприємства. Визначити  основні 
види аутсорсингу, які можуть бути застосовані в 
логістиці. Розглянути переваги та недоліки аут-
сорсингу логістичних функцій. 

Постановка завдання. Проаналізувати по-
няття аутсорсингу, його основних видів та зв’язку 
із логістичною діяльністю підприємства. Досліди-


