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ВСТУП
Контролювання діяльності підприємств у

галузі сільського господарства сьогодні забез�
печує необхідний в економіці України зворотній
зв'язок, систематичне порівняння запланованих
та фактично отриманих результатів, що, в свою
чергу, зумовлює прийняття ефективних управ�
лінських рішень при керуванні організацією. У
попередніх публікаціях нами було встановлено,
що влучно організована система контролюван�
ня сприяє активному залученню як національ�
ного, так і іноземного капіталу у вітчизняні
підприємства [1, с. 303]. Більш того, контролю�
вання в межах агрофірм не повинно мати над�
звичайний характер, виступати у якості тимча�
сових заходів, спрямованих на усунення вияв�
лених недоліків, а, навпаки, має бути сформо�
ване як безперервно функціонуюча, добре ви�
важена та науково обгрунтована система спос�
тереження й перевірки процесів, що відбувають�
ся в сільськогосподарських підприємствах. Саме
тому мережеве планування виступає тим інстру�
ментом, який допомагає влучно оптимізувати
виконання певних заходів, що сприяють функ�
ціонуванню системи контролювання у сільсько�
господарських підприємствах.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Питанням економіко�математичного моде�

лювання із застосуванням мережевого плануван�
ня управління присвячені праці таких вчених, як:
Ф.Г. Ващук [2, с. 284—315], М.М. Глушик [3, с. 84—
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94], Н. В. Ліпчіу [4, с. 134—137], О.Є. Лугінін [5, с.
78—90], В.М. Нелеп [6], М.Є. Рогоза [7, с. 58], М.В.
Руснак [8], А.А. Скляр [7, с. 58], М. А. Федотова
[9, с. 76—79] тощо. Проте й досі науковцями не
виведено методику побудови економіко�матема�
тичної моделі ефективного контролювання діяль�
ності сільськогосподарських підприємств на ос�
нові мережевого планування. Саме тому метою
даної статті є впровадження економіко�матема�
тичної моделі ефективного контролювання діяль�
ності підприємств у галузі сільського господар�
ства застосовуючи метод інструментального ме�
режевого планування.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасний рівень економічного розвитку

вітчизняних сільськогосподарських підприємств
характеризується збільшенням ролі інформацій�
них технологій як ключового фактора забезпе�
чення конкурентоспроможності, при якому може
мати місце автоматизація управління інформа�
ційними потоками внутрішнього контролювання
діяльності організації [7, с. 58]. Проте таким
підприємствам не вистачає належних теоретич�
них та практичних навичок, тому доречним вис�
тупає процес моделювання, який передбачає за�
стосування кардинально нових методів побудо�
ви моделей стосовно керування сільськогоспо�
дарськими підприємствами. Застосування мере�
жевого планування управління (тобто методу оп�
тимізації виконання комплексу робіт, що скла�
дається з окремих, пов'язаних між собою ланок,
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реалізація яких має бути підпорядкована чітко
визначеній логічній послідовності) з метою забез�
печення ефективного контролювання діяльності
сільськогосподарських підприємств передбачає
проведення наступного алгоритму розрахунків.

1 етап. Ідентифікація робіт, що характеризу�
ють граф переходів системи контролювання
діяльності сільськогосподарських підприємств,
проведення їх формалізації шляхом введення
умовних позначень, які дозволять надати
кількісну оцінку розглянутим складовим ланкам,

а також групування
комплексів робіт з
метою надання які�
сної інтерпретації.

2  е т ап .  Д ос �
лідження системи
конт ролюва ння
діяльності сільсько�
господарських під�
приємств з метою
подальшого фор�
мування вхідних да�
них у розрізі визна�
чення часу виконан�
ня та витрат на про�
ведення комплексу
робіт (табл. 1).

Результати про�
ведення 1�го та 2�го
етапів даного під�
ходу представлено
у табл. 1 для конк�
ретного сільсько�
госп одарсь кого
підприємства ТОВ
"Стандарт�Агро"
Гадяцького району
Полтавської об�
ласті.

3 етап. Впоряд�
кування за рангами
комплексу робіт
графу переходів си�
стеми контролю�
вання діяльності сі�
льськогосподар�
ських підприємств
пропонується від�
образити у табл. 2.

4 етап. Надання
наочної інтерпре�
тації системи кон�
тролювання діяль�
ності сільськогос�
подарських під�

приємств шляхом побудови графу переходів
мережевого планування управління. Реалізація
4�го етапу науково�методичного підходу до
здійснення ефективного контролювання ді�
яльності сільськогосподарських підприємств
на основі мережевого планування вимагає по�
переднього визначення подій та робіт. Події по�
значаються великими літерами, в той час як ро�
боти — малими літерами. Крім того, на мере�
жевому графіку комплексу робіт структурної
табл. 2 контролювання діяльності сільськогос�

Джерело: власна розробка автора.
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Таблиця 1. Комплекс робіт графу переходів системи
контролювання діяльності сільськогосподарських підприємств

(на прикладі ТОВ "Стандарт2Агро")
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подарських під�
приємств події зо�
бражують у виг�
ляді круга, а робо�
ти — направленої
стрілки, початок
та закінчення яких
визначають від�
повідні події. Та�
ким чином, граф
переходів системи
контролювання
діяльності сіль�
ськогосподарсь�
ких підприємств
набуває вигляду
рис. 1, де B0 висту�
пає початковою
подією, а B19 —
завершальною.

5 етап. Прове�
дення кількісної
оцінки елементів
мережевого графіку комплексу робіт контролю�
вання діяльності с�г підприємств, тобто зазначен�
ня тривалості робіт над стрілками та часу почат�
ку (закінчення) відповідно підкресленими числа�
ми над подіями. Крім того, в рамках даного етапу
особливу увагу необхідно звернути на визначен�
ня критичного шляху мережевого графіку, тоб�
то такої послідовності виконання робіт комплек�
су, яка має найбільшу тривалість. Наочно впро�
вадження 5�го етапу пропонується зобразити
шляхом побудови графу на рис. 2. Так, на основі
аналізу рис. 2 можна зробити висновок про те,
що контролювання діяльності ТОВ "Стандарт�
Агро" Гадяцького району здійснюється неефек�
тивно, підтвердженням чому
виступає значення критичного
шляху на рівні 1672 год, що
значно перевищує гранично
встановлену величину 1420 год.
Саме тому виникає необхідність
корегування поточного стану
контролювання діяльності да�
ного сільськогосподарського
підприємства, що пропонується
здійснити на наступному етапі.

6 етап. Забезпечення ефек�
тивного контролювання діяль�
ності сільськогосподарського
підприємства на основі мереже�
вого планування залежно від
тактичних планів та стратегічно�
го управління шляхом застосу�
вання методу СРМ (Critical Path

Method — метод критичного шляху). Реалізація
даного підходу передбачає проведення наступно�
го комплексу дій.

Проект здійснення контролювання діяль�
ності сільськогосподарських підприємств пред�
ставимо мережевим графіком. Для кожної ро�
боти відома її тривалість ti і мінімально мож�
ливий час виконання di. Термін виконання про�
екту відповідає рівню t0, а розраховуване зна�
чення критичного шляху (максимально можли�
вої тривалості здійснення всього комплексу
робіт) — tкр > t0. Крім того, тривалість виконан�
ня роботи лінійно залежить від суми додатко�
во вкладених коштів і виражається співвідно�

Таблиця 2. Впорядкування за рангами комплексу робіт графу переходів
системи контролювання діяльності сільськогосподарських підприємств

Джерело: власна розробка автора.

Рис. 1. Мережевий графік комплексу робіт структурної табл. 2
контролювання діяльності сільськогосподарських

підприємств
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шенням: t'i = ti — kixi. Технологічні коефіцієнти
ki та вхідні дані представимо в табл 3.

Ефективне контролювання діяльності
сільськогосподарських підприємств на основі
мережевого планування пропонується охарак�
теризувати в розрізі наступних двох аспектів у

залежно від тактичних планів
та стратегічного управління:

1) шляхом мінімізації
витрат на проведення комп�
лексу робіт в межах контро�
лювання діяльності сільсько�
господарських підприємств:

a. час виконання всього
комплексу робіт не повинен
перевищувати заданої вели�
чини t0;

b. сумарна кількість до�
датково вкладених засобів
має бути мінімальною;

c. тривалість виконання
кожної роботи t'i повинна
бути не менше заданої вели�
чини di;

2) шляхом мінімізації
часу виконання комплексу
робіт щодо здійснення кон�
тролювання діяльності сіль�

ськогосподарських підприємств:
a. час виконання всього комплексу робіт

має бути мінімальним;
b. кількість використовуваних додаткових

засобів не має перевищувати B грош. од.;
c. тривалість виконання кожної роботи по�

винна бути не менше заданої величини di.
Математична формалізація здійснення конт�

ролювання діяльності сільськогосподарських
підприємств на основі мережевого планування
передбачає, по�перше, визначення цільової
функції, яка надасть можливість кількісно охарак�
теризувати обрану стратегію забезпечення ефек�
тивності. Так, у випадку прагнення керівництва
досліджуваного сільськогосподарського підприє�
мства ТОВ "Стандарт�Агро" мінімізувати сумар�
ну кількість додатково вкладених засобів функ�
цію мети пропонується представити у вигляді на�
ступного аналітичного співвідношення:

19

1
min

i
ixF (1).

Здійснення контролювання діяльності
сільськогосподарського підприємства як і будь�
якого суб'єкта господарювання супроводжуєть�
ся певними обмеженнями, які не лише пере�
шкоджають його ефективному впровадженню,
але й впливають на результативність функціо�
нування організації. Саме тому при побудові
економіко�математичної моделі ефективного
контролювання діяльності сільськогоспо�
дарського підприємства ТОВ "Стандарт�Агро"
Гадяцького району Полтавської області на ос�
нові мережевого планування необхідно зверну�
ти увагу на конкретні обмеження.
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Рис. 2. Визначення критичного шляху мережевого графіку
комплексу робіт контролювання діяльності

сільськогосподарських підприємств (на прикладі ТОВ
"Стандарт2Агро" Гадяцького району)

Джерело: власна розробка автора.
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b1 24 17 0,72 
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b2 276 193 0,60 
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b12 96 67 0,15 
b13 8 6 0,26 
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b16 156 109 0,13 
b17 504 353 0,90 
b18 96 67 0,81 
b19 112 78 0,91 
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Таблиця 3. Інформаційна база здійснення
контролювання діяльності ТОВ "Стандарт2

Агро" на основі мережевого планування

Джерело: власна розробка автора.
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Реалізацію 6�го етапу запропонованого
підходу для ТОВ "Стандарт�Агро" на основі ме�
режевого планування пропонується провести,
застосовуючи можливості інструментального
засобу "Пошук рішення" MS Excel. Таким чи�
ном, оптимізація (мінімізація додатково вкла�
дених коштів) мережевого графіка ефективно�
го контролювання діяльності сільськогоспо�
дарського підприємства методом СРМ (Critical
Path Method — метод критичного шляху) надає
можливість отримати наступні результати
(табл. 4).

Продовжуючи реалізацію 6�го етапу побу�
дови економіко�математичної моделі ефектив�
ного контролювання діяльності сільськогоспо�
дарських підприємств на основі мережевого пла�
нування, розглядаючи в якості мети досліджен�
ня, зокрема для ТОВ "Стандарт�Агро", другий
аспект — мінімізацію часу виконання комплек�
су робіт, цільова функція приймає вигляд:

tкр = tо19  (min) (2).
У свою чергу, система обмежень формується

на основі побудови математичних співвідношень
та аналогічно приведеному вище підходу до
мінімізації суми додатково вкладених коштів.

7 етап. Якісна інтерпретація отриманих резуль�
татів оптимізації мережевого графіка ефективно�

го контролювання
діяльності сільсько�
господарського
підприємства як в
розрізі мініміза�
ції часу виконання
комплексу робіт,
так і в межах мі�
німізації витрат на
його проведення.

Так, маючи на
меті забезпечити
ефективне контро�
лювання діяльності
сільськогосподарсь�
кого підприємства,
зокрема ТОВ "Стан�
дарт�Агро" Га�
дяцького району
Полтавської об�
ласті, за рахунок
мінімізації витрат
на виконання ком�
плексу робіт та ви�
к о р и с т о в у ю ч и
табл. 4, побудуємо
оптимальний мере�
жевий графік дано�
го процесу (рис. 3).

Крім того, розглядаючи забезпечення ефек�
тивного контролювання діяльності сільсько�
господарського підприємства, зокрема ТОВ
"Стандарт�Агро", за рахунок мінімізації часу
виконання комплексу робіт та використовую�
чи табл. 5, побудуємо оптимальний мережевий
графік даного процесу (рис. 4).

Алгоритм побудови економіко�математич�
ної моделі ефективного контролювання діяль�
ності сільськогосподарських підприємств на
основі мережевого планування управління
представимо на рис. 5.

Апробація розробленого методичного
підходу на конкретних сільськогосподарських
підприємствах Полтавщини, які були обрані
нами для поглибленого дослідження, показа�
ла, що залежно від тактичних планів та стра�
тегічного управління керівники підприємств
мають можливість власноруч обирати заходи
щодо мінімізації витрат або щодо мінімізації
часу на проведення контролюючих заходів у
межах організацій. Так, наприклад, нами було
встановлено, що на ТОВ "Стандарт�Агро" Га�
дяцького району за рахунок мінімізації часу
виконання загальний час на проведення всьо�
го комплексу робіт з контролювання діяль�
ності підприємства необхідно визначити на

Таблиця 4. Результати оптимізації мережевого графіка ефективного
контролювання діяльності сільськогосподарського підприємства (на

прикладі ТОВ "Стандарт2Агро" Гадяцького району Полтавської області)

Джерело: власна розробка автора.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0 t 1 0 to1 24 24 24 0 0,00 
4 0 t 4 24 to4 192 168 168 0 0,00 
5 0 t 5 192 to5 372 180 180 0 0,00 
2 0 t 2 0 to2 276 276 276 0 0,00 
3 0 t 3 0 to3 84 84 84 0 0,00 
6 428,57 t 6 372 to6 378 6 60 54 90,00 
7 225 t 7 372 to7 378 6 48 42 87,50 
8 533,33 t 8 372 to8 378 6 96 90 93,75 
9 1500 t 9 372 to9 378 6 96 90 93,75 
10 544,44 t 10 372 to10 378 6 104 98 94,23 
11  t 11 372 to11 378 6 576 570 98,96 
12 6401838,7 t 12 372 to12 378 6 96 90 93,75 
13 7,6923 t 13 372 to13 378 6 8 2 25,00 
14 771,43 t 14 372 to14 378 6 60 54 90,00 
15 225 t 15 372 to15 378 6 96 90 93,75 
16 0 t 16 378 to16 506 128 156 28 17,95 
17 0 t 17 378 to17 504 126 504 378 75,00 
18 0 t 18 506 to18 605 99 96 -3 -3,13 
19 0 t 19 605 to19 717 112 112 0 0,00 
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рівні 809 год., що на 51,90% менше від критич�
ного шляху та на 43,03% менше від мінімально
встановлених вимог. Даний захід в межах ТОВ
"Стандарт�Агро" можна здійснити за рахунок
скорочення часу виконання робіт групи "Про�
ведення перевірок окремих об'єктів внутріш�
нього контролювання", причому найбільше
скорочення припадає на "Проведення пере�
вірок виконання вимог податкового законо�
давства (податку на додану вартість)" (87,33%)
та "Внутрішнє контролювання результатів
діяльності (витрат)" (88,29%); в той же час ро�
боти "Контроль за діями працівників та без�
пекою робочого місця", "Контроль роботи си�

стем і технологій", "Проведен�
ня перевірок виконання вимог
податкового законодавства
(податку з доходів фізичних
осіб)", "Проведення перевірок
виконання вимог податкового
законодавства (земельного
податку (орендної плати за
землю))" потребують збіль�
шення часу виконання. Варто
також зазначити, що економія
часу здійснення контролюван�
ня пропонується за рахунок
додатково залучених коштів,
мінімальна сума яких 3000
грн.,  й найбільшу суму в
розмірі 1622,60 грн. необхідно
залучити до виконання робо�
ти "Внутрішнє контролювання
процесів (інвестиційної діяль�
ності підприємства)".

Що стосується ТОВ ІПК
"Полтавазернопродукт" Глобинського району
та ТОВ "Савинці" Миргородського району, то в
межах запропонованої методики нами було об�
раховано, що для мінімізації додаткових витрат
на заходи з контролювання діяльності, даним
сільськогосподарським підприємствам необхід�
но залучити мінімальну суму в розмірі 8924,43
грн. та 5169,12 грн. відповідно. Зазначимо, що
найбільше коштів обом підприємствам доціль�
но виділити для виконання робіт "Проведення
перевірок виконання вимог податкового зако�
нодавства (податку на додану вартість)" (1400
грн. і 1250 грн. відповідно) та "Внутрішнє конт�
ролювання процесів (інвестиційної діяльності

підприємства)" (1748,24 грн. і
1251,37 грн. відповідно).

ВИСНОВКИ
Таким чином, на прикладі

окремих підприємств Пол�
тавської області ми показали,
що розроблена економіко�ма�
тематична модель ефективно�
го контролювання діяльності
сільськогосподарських під�
приємств на основі мережево�
го планування управління є
адекватною. Більш того, було
доведено, що реалізація запро�
понованого науково�методич�
ного підходу щодо здійснення
ефективного контролювання
діяльності сільськогосподар�
ських підприємств на основі
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 Рис. 3. Визначення оптимального мережевого графіка
ефективного контролювання діяльності

сільськогосподарського підприємства ТОВ "Стандарт2Агро"
за рахунок мінімізації додатково вкладених коштів

Джерело: власна розробка автора.
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Рис. 4. Визначення оптимального мережевого графіка
ефективного контролювання діяльності ТОВ "Стандарт2Агро"

Гадяцького району за рахунок мінімізації часу виконання
Джерело: власна розробка автора.
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використання мережевого
планування управління доз�
волить керівникам підпри�
ємств у галузі сільського
господарства впроваджува�
ти раціональну систему
контролювання діяльності
організацій на практиці, а
також скоротити кількість
витрат і часу на проведення
даних заходів.
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