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В ринкових умовах формування конкурентоспроможного потенціалу 

сільськогосподарського підприємства є важливим завданням. 

Коли підприємства є повноцінними, незалежними учасниками бізнес-процесів, і вони 

«працюють самостійно, керівництво несе відповідальність перед державою, партнерами по 

виробничо-фінансовій діяльності, від менеджменту підприємства вимагається 

обґрунтованість організаційно-економічних заходів, постійний контроль за витратами і 

результатами діяльності підприємства та його окремих підрозділів, запровадження методів 

мотивації працівників до високопродуктивної праці, постійне виявлення резервів 

виробництва, що ведуть до зростання прибутку як на поточні витрати, так і на 

функціонуючий капітал» [1]. Усе зазначене у комплексі формує конкурентоспроможний 

потенціал сільськогосподарського підприємства. 

У зв'язку з дією нового механізму господарювання, багатоукладністю економіки в АПК, 

розвитком селянських (фермерських) господарств, сільськогосподарських орендних 

колективів і кооперативів, а також з підвищенням вимог до своєчасності, асортименту 

задоволення потреб у засобах виробництва особливого значення набувають питання 

розвитку та зміцнення виробничої інфраструктури ринку засобів виробництва. Всі елементи 

цієї інфраструктури мають розвиватись на такому рівні, який би в перспективі дав змогу 

механізувати й автоматизувати навантажувально-розвантажувальні і транспортні роботи, 

повністю звільнити споживачів всіх категорій від невластивих їм постачальницьких функцій 

і взяти на себе всю відповідальність за пошук і доставку необхідних споживачеві 

матеріальних ресурсів, надання їм комплексу інших сервісних послуг з матеріально - 

технічного забезпечення [2].   

Забезпечення сільгоспвиробників технікою для виконання робіт з оброки землі та з 

догляду за тваринами є нагальним завданням для усіх ланок керівництва країною, галуззю, 

підприємством. При цьому необхідні значні реформи, побудовані у відповідності до потреб 

аграріїїв, виробників сільгосптехніки, а також на основі наукових доробок. При цьому є 

потреба у збереженні цілісної інфраструктури у сфері експлуатації технологій та інженерно – 

технічного забезпечення, а також у створенні орагнізацій певної форми власності відкритого 

типу, до складу яких можуть входити усі організації, які мають відношення до 

агропромислового виробництва, тобто, як самі виробники сільгосппродукції, так і ті, хто 

забезпечують цей процесс (виробники, торгівці, ремонтні фірми). Основними учасниками 

таких об’єднань, «організаторами» мають стати саме виробники сільгосптехніки та ті фірми, 

які які професійно займаються   продажем.  Такі організації покликані поєднати інтереси 

виробників сільгосптехніки та її користувачів [2-4].   

Висновки. Формування конкурентоспроможного потенціалу сільськогосподарського 

підприємства у сучасних умовах господарювання потребує докладання значних зусиль, як 

менеджерів найвищої ланки, так і кожного з персоналу, хто має відношення до планування та 

здійснення його діяльності. 
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Перехід національної економіки України на ринкові принципи функціонування та 

розвитку обумовлює необхідність кардинальних змін в системі управління, в тому числі, в 

плануванні діяльності підприємства. Планування на підприємстві є одним з головніших 

аспектів діяльності організації, тому пропонуємо розглянути в чому саме проявляється його 

необхідність. 

Мета статті – проаналізувати аспекти планування на підприємстві та визначити його 

необхідність у розрізі сучасних ринкових відносин. 

В умовах командно-адміністративної системи, коли Україна була у складі СРСР, було 

жорстке директивне планування. Підприємство одержувало від органів державного 

планування і управління завдання щодо майже всієї сукупності показників діяльності, 

господарських зв'язків. Це не давало йому змоги розробляти оптимальні плани, приймати 

найкращі рішення виходячи із реальних локальних умов. 

В нових умовах господарювання та переходу до ринкового регулювання підприємство 

самостійно здійснює весь комплекс планової роботи. 

Процес планування на підприємстві має передбачати всебічне вивчення дійсності, 

тенденцій та закономірностей розвитку об'єкту планування та середовища його діяльності. 

Тобто визначення загроз і можливостей з боку зовнішнього середовища та аналіз сильних і 

слабких сторін підприємства. 

Також велике значення для діяльності підприємства мають такі принципи планування, як: 

цільова направленість, системність,  безперервність,  збалансованість, оптимальність 

використання ресурсів,  адекватність об'єкту та предмету планування [3]. 

Принцип цілеспрямованості означає, що чітко визначені кінцеві цілі є вихідним пунктом 

планування. В загальному випадку виокремлюють п'ять основних цілей підприємства: 

господарсько-економічну, виробничо-технологічну, науково-технічну, соціальну, екологічну. 

Пріоритетність тієї чи іншої мети змінюється в залежності від економічної політики 

держави, історичного періоду, екологічного становища в регіоні та світі тощо. 

Принцип системності вимагає, щоб планування охоплювало всі сфери діяльності 

підприємства, усі тенденції, зміни та зворотні зв'язки в його системі. Системний підхід 

повинен мати місце щодо обґрунтування та вирішення планових завдань на будь-якому рівні 

управління. 
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