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У статті досліджено теоретичні положення процесно-орієнтованого під-

ходу до управління витратами сільськогосподарських підприємств. Ро-

зроблено модель оптимізації витрат бізнес-процесів у сільськогоспо-

дарських підприємствах. 
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На сучасному етапі розвитку для вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств значною мірою характерні стихійність і непередбачуваність 
процесів формування витрат. Потребують пильнішої уваги взаємозв’язки та 
взаємообумовленість витрат із кількістю та якістю бізнес-процесів, що про-

тікають на підприємстві. Більшість підприємств у своїй діяльності викорис-
товують ресурси для здійснення кожної функції окремо, не володіючи про-

цесом загалом, стикаються з комунікативними проблемами всередині орга-
нізації. Існуючі недоліки в управлінні витратами бізнес-процесів ведуть до 
появи зайвих витрат. Тому проблеми розробки методичної бази і накопи-

чення практичного досвіду застосування процесного управління на вітчиз-
няних сільськогосподарських підприємствах залишаються актуальними.  

Питання процесно-орієнтованого управління вивчали такі вчені, як 
М. Данилюк, В. Лещій [1], Дж. Дейлі [2],  Р. Каплан, Д. Нортон. [3]  Р. Купер 
[15; 16], Д. Ураков [9], М. Хаммер [10], К. Цайнінгер [13], Р. Чейз [14] та ба-
гато інших. Вони зробили значний внесок у розробку теорії й методології 
процесного управління підприємством. Водночас  вивчення й аналіз опуб-

лікованих за цією проблемою робіт свідчать, що всі вони стосуються зазви-

чай  промислових підприємств. Вивченню бізнес-процесів в сільськогоспо-

дарських підприємствах, зокрема в рослинництві  не приділено належної 
уваги.  

Подальших досліджень потребують теоретичні положення управління 
витратами з позиції процесно-орієнтованого підходу, методика формування 
показників оцінки витрат бізнес-процесів у рослинництві, розширення спе-
ктра ознак їх класифікації, формулювання процедури інформаційного та ор-

ганізаційного забезпечень системи управління витратами, оптимізація ви-

трат бізнес-процесів на всіх етапах виробництва.  
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Метою статті є поглиблення теоретичних засад управління витратами 

бізнес-процесів сільськогосподарських підприємств та обґрунтування мето-

дичних і прикладних  рекомендацій щодо їх удосконалення в рослинництві. 
Для досягнення визначеної мети в роботі поставлені і виконані такі за-

вдання: 
- з’ясувати та розвинути теоретичні положення процесно-

орієнтованого підходу до управління витратами сільськогосподарських під-

приємств; 
- розробити методику визначення результативності діяльності сільсь-

когосподарських підприємств на основі побудови моделі оптимізації ви-

трат.  
Функціональна модель підприємства містить безліч бізнес-процесів, 

кожен з яких відіграє конкретну роль у загальному механізмі його функціо-

нування. У будь-якій організації існують як основні, так і допоміжні проце-
си. Основні процеси – це процеси поточної діяльності, результатом яких є 
створена цінність як для зовнішніх, так і для внутрішніх споживачів. Допо-

міжні процеси забезпечують існування первинних процесів. 
Впровадження на вітчизняних підприємствах формування витрат бізнес-

процесів передбачає прогнозування й визначення потреби в усіх видах ре-
сурсів, оптимізацію виробничих запасів, вибір перспективного постачаль-
ника з огляду на динаміку товарних ринків, дає змогу підвищити якість ви-

бору посівних площ під відповідні культури, зміцнити конкурентоспромо-

жність сільськогосподарських підприємств на світовому ринку, сприяє зро-

станню прибутку, тобто результативності діяльності. Для досягнення ефек-
ту від впровадження управління цими витратами необхідно оптимізувати їх 
на всіх етапах виробництва. Оптимізація сприятиме росту фінансових ре-
зультатів діяльності сільськогосподарського підприємства.  

Для оптимізації витрат бізнес-процесів доцільно скористатись моделлю 

максимізації прибутку Х. Якоба (H. Jacob). Ця модель, на відміну від моде-
лей мінімізації змінних витрат, дозволяє уникнути субоптимальних 
розв’язків. Недоліком її у контексті досліджуваної проблематики є те, що 

вона розрахована для промислового підприємства, виробництво на якому 
проходить певні стадії, відмінні від сільськогосподарського виробництва. 
Для розрахунку максимального прибутку необхідно врахувати реальні умо-

ви функціонування сільськогосподарського підприємства. Для цього можна 
застосувати оптимізаційні моделі з визначеними цільовою функцією й об-

меженнями. Мета оптимізації, у нашому випадку, полягає в плануванні ви-

робничої програми (тобто обсягу виробництва сільськогосподарської про-

дукції при повному використанні земель сільськогосподарського призна-
чення та наявних виробничих потужностей). Цільовою функцією економі-
ко-математичної моделі у нашому випадку буде прибуток від збуту продук-
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ції за плановий період (1). 

Формалізована модель задачі в загальній постановці матиме такий ви-

гляд: забезпечити максимальний прибуток за мінімальними витратами:  
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де Y – плановий прибуток; 

    jC – ціна одиниці продукції j -го виду продукції (культури), 

nj ,1=  ,  

де j  – вид продукції, n – кількість видів продукції; 

ijX – обсяг продукції j -го виду (валовий збір у вазі після дороб-

ки), отриманий з насіння i -ї якості , li ,1=  , 

де l – кількість сортів насіння; 

kjiV – витрати на одиницю ( 1 цнт) продукції j -го виду, mk ,1= ,  

де k – витрати відповідного бізнес-процесу; 

jN – плановий обсяг продукції, nj ,1= ,    li ,1= ; 

дZ – ціна державних закупівель; 

j
S – площа посіву j - го виду продукції; 

загS – загальна площа сільськогосподарських  угідь (ріллі); 

CBAk ++= ; 

A  – витрати  основних бізнес-процесів; 
B  – витрати допоміжних бізнес-процесів; 
C  – витрати обслуговуючих бізнес-процесів; 

гV – витрати пов’язані з обробітком ґрунту та посівом (амортиза-

ційні відрахування, оплата праці трактористів, нарахування на заробі-
тну плату тощо); 

constVг = , 

дV – витрати пов’язані з внесенням добрив та системою інтегрова-

ного захисту культури  j - го виду;  

дС – ціна добрив; 
д

sа – норма внесення добрив на одиницю площі; 

nV – витрати на насіння; 
j

iа – норма витрачання ( висіву) насіння  на 1 га; 

irC – ціна i -го виду насіння, r – ціна p -го постачальника, 
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pr ,1= ; 

мV – витрати на паливо та мастильні матеріали; 

м

sмм аCV ⋅= , 

мC – ціна палива та мастильних матеріалів 

м

sа –  норма витрат паливо-мастильних матеріалів на одиницю 

площі; 

cV – витрати на агротехнічні та агрохімічні послуги сторонніх ор-

ганізацій; 

B – витрати допоміжних бізнес-процесів; 

зV – витрати на зберігання (паливо, енергія, будівельні матеріали, 

заробітна плата працівників зайнятих ремонтними та будівельно-

монтажними роботами, відрахування на соціальні заходи, амортизація 
основних засобів); 

zV – витрати z-го виду, що належать до витрат допоміжних бізнес-

процесів. 

осV – витрати на роботи і послуги сторонніх організацій: технічне 

обслуговування і поточний ремонт сільськогосподарської техніки, вар-

тість послуг електро-, тепло-, водо- та газопостачання. 
C – витрати обслуговуючих бізнес-процесів            

збопфаот VVVVVC ++++= , 

отV – витрати на утримання та обслуговування тракторів, комбай-

нів, іншої сільськогосподарської техніки, автотранспорту, гужового 

транспорту, витрати токового господарства;               

аV  – адміністративні витрати;            

фV  – витрати на сплату відсотків за користування кредитами   бан-

ків;       

опV  – витрати на охорону праці та техніку безпеки;           

збV – витрати на збут.   

Апробацію оптимізаційної моделі здійснено у ряді  сільськогоспо-

дарських підприємств Волинської області. Результати свідчать, що, 

виконуючи всі обмеження, досліджувані підприємства не досягнули 

умов оптимальності. Проведені розрахунки співвідношення між опти-
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мальним значенням прибутку та витратами дозволили встановити, що 

впровадження управління витратами бізнес-процесів забезпечить ріст 
прибутку від реалізації продукції рослинництва до 15 %. Зростання 
прибутку забезпечить оптимізація змінних витрат, скорочення транс-
портних витрат і витрат на ремонт. Визначальними складовими управ-
ління бізнес-процесів у рослинництві, що сприятимуть максимізації 
прибутку, є якість продукції рослинництва, капітальні витрати на фор-

мування та оновлення технологічної бази, рівень кваліфікації персона-
лу підприємства. 

Отже,  управління витратами бізнес-процесів на сучасному сільсь-
когосподарському підприємстві є складним і важливим процесом, що 

потребує спеціального інструментарію та технології. Система управ-
ління витратами бізнес-процесів має забезпечувати тісний зв'язок витрат 
із кількістю продукції та ефективністю робіт, а також впливати на об'єкти 

управління на всіх стадіях виробництва, реалізації продукції рослинниц-

тва і рівнях господарського керівництва. Вона повинна бути економіч-

ною, забезпечувати мінімальні витрати за максимальної ефективності 
виробництва. Застосування запропонованої нами оптимізаційної моделі 
витрат бізнес-процесів у сільськогосподарських підприємствах дозво-

лить плановим службам розробити виробничу програму за повного 

використання земель сільськогосподарського призначення та інших 

виробничих ресурсів. 
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