
МІНІІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

У М А Н С Ь К И Й НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

ФАКУЛЬТЕТ Е К О Н О М І К И І П І Д П Р И Є М Н И Ц Т В А 

В П Ц «ВІЗАВІ» 

ІХВсеукраїнська наукова конференція 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ Е К О Н О М І К И 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

УМАНЬ 

22 грудня 2 0 17 р. 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

2030S, вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаська обл., тел. 8 (04744) 3-07-32,3-22-02 

Організаційний комітет конференції 

Непочатенко О.О. - д. е. н., професор , ректор Уманського нац іонального університе

ту садівництва, голова оргкомітету. 

Нестерчук Ю.О. - д .е .н. , професор , декан факультету економ іки і п ідприємництва 

Уманського нац іонального університету садівництва, заступник голови оргкомітету. 

Карпенко В.П. - д. с.-г. н . , професор , проректор з наукової та інноваційної діяльності 

Уманського нац іонального університету сад івництва; 

Кучеренко Т.Є - д. е. н., професор , завідувач кафедри обліку і оподаткування Уман¬ 

ського нац іонального університету садівництва. 

Мудрак Р.П. - д. е. н., професор , завідувач кафедри економіки Уманського націона¬ 

льного університету садівництва. 

Семенда Д.К. - к. е. н., професор , завідувач кафедри п ідприємництва , торгівлі та бір

жової д іяльності Уманського нац іонального університету садівництва. 

Пенькова О.Г. - д. е. н., професор , завідувач кафедри маркетингу Уманського націо¬ 

нального університету садівництва. 

Бечко П.К. - к. е. н . , професор , завідувач кафедри фінансів , банківської справи та 

страхування Уманського нац іонального університету садівництва. 

Мальований М.І. - к. е. н., доцент кафедри фінанс ів , банківської справи та страху¬ 

вання Уманського національного університету садівництва, секретар конференці ї . 

•ДВГ Тел . ( 04744 )3-53-64 

2 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

20305, вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаська обл., тел. 8 (04744) 3-07-32,3-22-02 

Учасники конференції: 

Wioletta Bienkowska-Gotasa Regional Development Diversity in Poland 

Kiforenko O. Social Security in Ukraine: a Historical Aspect 

Krystyna Krzyzanowska Trends in the field of effective information and promotion activities in 

rural tourism 

Siawomir Wawrzyniak Obesity as health and economic dysfunction 

Андрієнко M.M. Стратегія економічного розвитку контейнерних перевезень при використанні 

комбінованого транспорту 

Андрусів О. В., Кравець А. В., Криховець Н.В. Охорона праці як сегмент в економічній діяль¬ 

ності підприємства 

Ауезова К.Т., Бисембаев O.K. Роль и возможности видов интеграции в обеспечении устойчиво-

го функционирования бизнес-структур Украйни и Казахстана 

Бабій І.В., Бовкун Н.М. Коучинг як дієва складова концепції управління людськими ресурсами 

Барабані Л.В., Риженко Н.О. Основи посилення соціального значення пільг з податку на доходи 

фізичних осіб 

Бездітна Т.Ю. Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів у СТОВ «Нива» 

Бечко П.К. Фінансове забезпечення регулювання соціального розвитку села 

Бикова Т.О. Проблемні питання обліку виробництва сільськогосподарської продукції 

Бойченко О.І. Питання інноваційної сприятливості персоналу у сучасній промисловій компанії 

Бондаренко Д.О. Професії майбутнього в сфері інформаційних технологій 

Бондаренко Н.В., Бузиновська К.А. Особливості фінансової оцінки кредитоспроможності підп-

риємства-позичальника у комерційному банку 

Бондаренко Н.В., Лосінець М.В. Банківське кредитування підприємств та шляхи його вдоско

налення 

Бондаренко Н.В., Побережник В.В. Теоретичні основи майнового страхування в сучасних умо¬ 

вах 

Бондаренко Н.В., Поліщук О.Г. Моніторинг в системі банківського нагляду 

Браславський В.П. Проблеми децентралізації влади в Україні 

Булах І.І., Шиманська О.В. Досвід реалізації соціальної політики європейськими країнами 

Бурда А.І. Потенціал сталого розвитку просторових систем: моделювання та управління 

Бурляй А.П., Вишневський О.Р. Значення логістики для розвитку сільськогосподарських підп¬ 

риємств 

Бурляй О.Л., Смертенюк І.І. Деякі аспекти кліматично-енергетичної політики Європейського 

Союзу 

Бурляй А.П., Тарасюк А.А. Законодавчі основи ведення органічного агровиробшштва в країнах 

ЄС та Україні 

Бурляй А.П., Калагуряну Ю. Розвиток фермерських господарств Черкаської області 

Бурляй О.Л., Підопригора О. Стан розвитку галузі ягідництва в Україні 

З 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

20305, вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаська обл., тел. 8 (04744) 3-07-32,3-22-02 

Вдовенко І.С. Фінансова підтримка розвитку аграрного сектору економіки 

Власюк С.А., Шмакова В.В. Сучасний стан та перспективи розвитку майнового страхування 

Вовк Л.А., Каленська А.В. Соціально-економічні проблеми розвитку переробних підприємств 

України 

Волонтир Л. Моделі управлінні фінансовим розвитком підприємства 

Воронович Я.В. Трактування сутності поняття «економічна безпека підприємства» 

Гамідова Д.М., Дученко М.М. Аналіз податкової системи України в розрізі світових моделей 

оподаткування 

Гвоздєй Н.І. Складові та проблеми сучасного бюджетного процесу в Україні 

Гнатюк А.С. Розвиток міжнародного фінансового ринку 

Гончар Л., Чепка Л. Проблеми розвитку сільських територій та шляхи їх вирішення 

Горбатюк Т.О. Економічна сутність виробничої собівартості сільськогосподарської продукції в 

сучасних умовах та заходи щодо її зниження 

Граділенко Н.В. Шляхи збільшення прибутку підприємств в сучасних умовах 

Гузар Б.С., Гончар В.М. Напрями удосконалення казначейського обслуговування місцевих бю¬ 

джетів за доходами 

Гузар Б.С., Паламаренко Л.О. Державна фінансова підтримка аграрного виробництва 

Гузар Б.С., Акінчиц Д.Л. Проблеми удосконалення системи державного фінансового 

контролю в Україні 

Гузар Б.С., Литвинюк B.C. Збалансування місцевих бюджетів та шляхи його вдосконалення 

Гузар Б.С., Савченко К.П. Формування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації 

Гузар Б.С., Сивак В.Ю. Фінансове забезпечення розвитку аграрних підприємств України 

Дашкова К.В. Сутність та фактори конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських 

підприємств 

Дідківська О.М. Мерчендайзинг та Сейлз-Промоушн - підтримка або стимулювання продажу в 

підприємницькій діяльності ПАТ «Roshen» 

Дубина М.Ю. Забезпечення цінового паритету на сучасному етапі розвитку АПК України 

Дульська Д.В. Проблеми обліку витрат та оцінки продукції свинарства 

Жарун О.В. Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки 

Жижка Ю., Маліновська О.Я. Маркетинг взаємовідносин та його особливості в Україні 

Жученко Д.Б. Необхідність бюджетування витрат в бджільництві 

Заблоцька М.О. Забезпечення фінасової стійкості комерційних банків 

Загребельний Б.В. Ефективність застосування інноваційних технологій обробітку грунту при 

вирощуванні зернових культур 

Зайцева Н.І. Соціально-економічні проблеми вітчизняних підприємств 

Кирнична І.В. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств 

Кисіль Т.М. Прогнозування ризиків банкрутств комерційних банків 

Киш Л.М., Маркітан Ю.В. Перспективи розвитку електронних грошей в Україні 

Киш Л.М. Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством 

Ковіня B.C. Проблеми обліку розрахунків за виплатами працівникам 

Ковшун А.Ю. Напрями підвищення ефективності формування і використання фінансових ресу¬ 

рсів сільськогосподарських підприємств 

4 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

20305, вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаська обл., тел. 8 (04744) 3-07-32,3-22-02 

Кокоша В.М. Зарубіжний досвід формування ринку землі 

Коломієць Т.Є. Використання CRM - систем на українському ринку: особливості та перспекти¬ 

ви 

Колотій С.В., Пахалюк Л.В. Фактори впливу на розвиток венчурного інвестування в Україні 

Колотуха С.М., Коцуренко Ю.В. Вдосконалення безготівкових розрахунків в контексті сучас¬ 

них умов 

Колотуха С.М., Кравець А.П. Земля - як основний капітал сільськогосподарських товаровироб

ників 

Колотуха С.М., Тимощук М.І. Економічна ефективність використання земельних ресурсів агра¬ 

рної галузі в сучасних умовах 

Концеба С.М., Сольський О.С., Миколайчук ЯЛ . Інформаційні технології в банківській системі 

Кордонська А.В., Асмоловська Т.В., Байлюк Л.А. Виховання громадянина - стрижневе завдан¬ 

ня виховної системи в коледжі 

Костенюк К.С. Лізинг та факторинг- перспективні напрями банківської діяльності 

Костюк B.C. Екологічна компонента в контексті соціальної відповідальності бізнесу 

Котенко О.Ю. Класифікація нематеріальних активів як об'єктів бухгалтерського обліку 

Кривда О.В. Управління фінансами сільськогосподарських підприємств 

Крочак О І. Економічний зміст та класифікація витрат на виробництво продукції рослинництва 

Кугаренко Н.Я., Дмитрієва О.М. Потенціал промислових підприємств в сучасних умовах еко

номіки 

Лементовська В.А., Бурлаченко А.О. Прийоми рекламного впливу 

Лементовська В.А., Кобзар О.П. Маркетингові ризиків промислових підприємств 

Лесько О.Й., Причепа І.В., Малініна Н.М. Проблеми інноваційного розвитку національної еко¬ 

номічної системи за умов глобалізації 

Лесько О.Й., Ратушняк О.Г., Глущенко Л.Д. Теоретико-методичні аспекти кластерної взаємодії 

промислових підприємств 

Лесько О.Й., Адлер О.О. Моделювання економічного обгрунтування прийняття інноваційного 

рішення 

Лю Дж. Анапи прогнозованих показників фінансових результатів та виявлення межі банкрутст¬ 

ва підприємства 

Любарська А.О., Баша І.М. Реклама як засіб сучасної комунікації в ефективній діяльності вида¬ 

вництв 

Мазур Ю. П., Брагар В.В. Особливості маркетингу ринку зерна 

Майковська В.І. Філософські аспекти формування підприємницької компетентності молоді в 

умовах глобалізації 

Макар Н.М. Відповідальність аудитора за міжнародними та вітчизняними стандартами 

Макушок О.В., Гайдай З.Д. Маркетингова система формування конкурентоспроможності сіль¬ 

ськогосподарських підприємств 

Мальований М.І. Концептуальні підходи до удосконалення функціонування інститутів недер¬ 

жавного соціального страхування в Україні 

Манзій О.П., Гуртовенко Я.С. Становлення підприємницької діяльності в Україні 

Манзій О.П., Марчук П.О. Фактори забезпечення конкурентоспроможності діяльності підпри¬ 

ємства 

5 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

20305, вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаська обл., тел. 8 (04744) 3-07-32,3-22-02 

Манзій О.П., Титаренко О. Кластер як форма розвитку економіки 

Манзій О.П., Томенко Я .М. Нові форми підприємницької діяльності в умовах структурних змін 

в економіці України 

Мейш А.В., Яцюк Б.Г. "Зелена хімія - це майбутнє" 

Мельник К.М., Поліщук К.С. Управління проблемними кредитами вітчизняних банків 

Мельник К.М., Сторожук Д .С . Фінансові посередники та їх роль у розвитку фінансового ринку 

Мельник Ю.М. Тренінг як засіб розв'язання проблем спілкування 

Михайленко В.О. Сучасний стан та проблеми реформування пенсійної системи України 

Наталич О.С., Руденко Я.А. Класифікація банківського кредитування, як основний чинник уп¬ 

равління взаємовідносин банків з аграріями 

Недільська А.В. Проблемні аспекти обліку розрахунків з покупцями та замовниками 

Григораш М.С., Нечай Д.В. Аналіз впливу коливання долару на економічні результати підпри¬ 

ємства 

Ніколенко В.Є. Торговельний маркетинг. Місце і роль маркетингу в підприємницькій діяльнос¬ 

ті ТОВ «Національні алкогольні традиції» 

Оляднічук Н.В. Обліково-інформаційне забезпечення бухгалтерського обліку в Україні 

Остапенко Я.О. Особливості використання Інтернет-реклами 

Охріменко Л.С. Аналіз та перспективи молочної галузі України 

Очеретня А.К. Фінансове забезпечення підприємств України 

Панкратова Л.А. Особливість внутрібанківського контролю валютних операцій 

Парій Д.Ю. Шляхи протидії мінімізації оподаткування в Україні 

Паскал О.С., Сомик Т.І. Облік фінансування діяльності суб'єктів державного сектору та його 

відповідність кошторисним вимогам 

Пастер Ю.О. Управління бізнес-процесами як чинник розвитку підприємства 

Пенькова О.Г. Застосування міжнародних маркетингових стратегій стандартизації та адаптації 

Підгурський О.І. Математичне моделювання суперпозиції логістичних потоків з пуассонівсь-

ким та рівномірним законами розподілу 

Поліщук Н.Ю. Особливості формування ресурсного потенціалу аграрного виробництва 

Поліщук О.М. Удосконалення системи управління запасами на аграрних підприємствах 

Посудіна П.О., Баша І.М. Маркетингові комунікації в туристичній індустрії: інтегрований під¬ 

хід 

Прокопчук О.Т., Панщанна Л.М. Сутність страхування цивільно-правової відповідальності вла¬ 

сників автотранспортних засобів 

Пугаченко О. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю контролюючи¬ 

ми органами 

Ратушна О.П. Трансформація бухгалтерського обліку як вимога сучасних потреб в інформації 

Ратушна О.П., Павлішенко А.В. Етапи організації політики управління дебіторською заборго¬ 

ваністю 

Речка К.М. Узагальнюючі принципи побудови управління конкурентоспроможності аграрних 

підприємств 

Риженко Н.О. Соціальне страхування на випадок безробіття. Страховий випадок та необхід¬ 

ність страхування 

6 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

20305, вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаська обл., тел. 8 (04744) 3-07-32,3-22-02 

Ролінський О.В., Поліщук К.С. Проблеми удосконалення діяльності місцевого самоврядування 

в Україні 

Ролінський О.В., Щербина О.О. Децентралізаційні процеси у сфері місцевих фінан-

сів,проблеми, перспективи її розвитку та особливості застосування в Україні 

Ромащенко О.В. Фінансова система в економічних процесах України 

Руда М.Р. Конкурентоспроможність товару та методи її оцінки 

Руда Л.П. Основні підходи до визначення сутності сільських територій 

Руденко М.В., Шевченко Т.Г. Управління ефективністю використання внутрішнього потенціалу 

підприємства 

Рудковський О.В. Принципи мотивування персоналу агрохолдингу до активізації діяльності по 

перешкоджанню впливу загроз корпоративній безпеці 

Садова В.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах 

Свида І.В. Фінансові аспекти розвитку економіки. Теорії конвергенції й дивергенції в стійкому 

розвитку 

Селезень Л.О. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління витратми виробницт¬ 

ва продукції тваринництва 

Семенда О.Вс, Галицька А.О. Прибуток як економічна категорія 

Семенда О.В. Проблеми маркетингової діяльності в нових умовах господарювання 

Сливченко В.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками 

Слободяник І.С. Економічний зміст необоротних активів, їх облік та контроль 

Соковнніна Д.М. Як зберегти бренд за допомогою маркетинг-стратегії 

Соколюк СЮ . Забезпечення ефективного розвитку аграрного сектора економіки України. 

Соловей О., Петренко О. Реформа охорони здоров'я в контексті децентралізації 

Сопільняк І.С. Вибір оптимальних каналів та методів стимулювання збуту органічної продукції 

Сторожук Д.С. Закордоний досвід житлово-комунального господарства 

Стригун В.В. Обліково-економічні аспекти розрахунків підприємства з контрагентами: вимоги 

та шляхи удосконалення 

Сухомлінова І. Регіональний аспект соціального захисту населення 

Тернавська К.Г., Невлад В.Ф. Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності аграрних 

підприємств 

Усик І.М. Фінансове забезпечення стійкості банківської системи на сучасному етапі 

Ференчак ЯЛ., Шильвінська С.Р., Салдан Б.Р. Соціально-економічні заходи як інструмент під¬ 

вищення ефективності економічної діяльності та організації охорони праці на підприємстві 

Фицик Л.А., Грушко А.О. Трудова міграція з України: системний підхід 

Філіпенко Т.К. Особливості державного регулювання соціального страхування в Україні 

Харенко А.О. Підходи до формування збутових стратегій окремих видів продукції сільськогос¬ 

подарських підприємств 

Харчишина О.М. Практичні аспекти та шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів 

Хижняк А.Ю. Управління фінансовим капіталом підприємства в умовах кризи 

Худякова Л.К., Гнєдіч В.І. Модернізація сучасного бізнесу шляхом ефективного використання 

елементів маркетингу 

Цимбалюк Ю.А. Стан розвитку біржової інфраструктури аграрного ринку України 

Цоток А.А. Проблеми та розвиток медичного страхування в Україні 

7 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

20305, вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаська обл., тел. 8 (04744) 3-07-32,3-22-02 

Чемерись М.М. Переваги і недоліки в стягненні податку на додану вартість 

Чередник З.В. Характеристика угод в історії ІТ-індустрії 

Шевченко Н.О., Безніздра C O . Удосконалення обліку розрахунків за виплатами лікарняних 

працівникам в аграрних підприємствах 

Шевченко Н.О., Галамага О.В. Особливості бухгалтерського обліку в селянсько (фермерських) 

господарствах 

Шевченко Н.О., Гуцалюк Н.В. Зміни в організації аудиту діяльності селянського (фермерсь¬ 

кого) господарства 

Шевченко Н. О., Паламаренко О.П. Пільги фермерським господарствам 

Шевченко Н.О., Петріченко А.В. Земельні та майнові правовідносини у фермерському госпо¬ 

дарстві 

Шевченко Н.О., Слободяник І.С. Особливості оподаткування фермерських господарств в Укра¬ 

їні 

Шевченко Н.О., Стригун В.В. Проблеми фінансового забезпечення фермерських господарств 

Шевченко Н.О., Тихонюк Ю.В. Вибір форми бухгалтерського обліку в фермерських господарс¬ 

твах 

Шевченко Д.В. Стимулювання збуту продукції: зміст і заходи 

Шептицька А.В. Податок на додану вартість, його переваги та недоліки 

Щербина Н.С. Економічні засади та пріоритети фінансової політики органів місцевого самовря¬ 

дування 

Щербина О.О. Оподаткування податками роялті: важливі аспекти застосування 

Щурик М.В. Фінансування збереження, поліпшення та охорони земельних ресурсів аграрного 

сектора в Україні: нові засади 

8 





Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством 

Згідно з основними положеннями теорії систем, будь-який об'єкт, явище 

чи процес (включаючи підприємство) можна розглядати як систему. Під 

системою розуміють сукупність взаємозв'язаних в одне ціле елементів. Елемент 

системи - це частина цілого, яка в процесі аналізу не підлягає поділу на 

складові. Отже, для будь-якої системи характерно, що: 

1) вона складається з двох або більшої кількості елементів; 

2) кожний її елемент має властиві лише йому якості; 

3) між елементами системи існують зв'язки, за допомогою яких вони 

впливають один на одного; 

4) система не може існувати поза часом і простором. Вона має часову 

сутність (її склад може бути визначений у кожний даний момент), а також свої 

межі та навколишнє середовище. 

Особливість підприємства як системи полягає в тому, що підприємство -

це відкрита система, яка може існувати лише за умови активної взаємодії з 

навколишнім середовищем. Воно вибирає з проміжного та загального 

зовнішнього середовища основні фактори виробництва і, перетворюючи їх на 

продукцію (товари, послуги, інформацію) та відходи, передає знов у зовнішнє 

середовище. Умовою життєздатності системи є корисний (вигідний) обмін між 

«входом» і «виходом». 

Система управління підприємством є сукупністю трьох підсистем: 

власне системи управління, системи, що управляється, та інформаційної 

системи. 

Інформаційна система управління включає всі види обліку, що 

створюють масив управлінської інформації, який характеризує стан системи, 

що управляється, та виконання управлінських рішень. Уся управлінська 

інформація аналізується, і відповідно до результатів аналізу готуються проекти 

управлінських рішень, які передаються в систему управління. Аналіз 

господарської діяльності займає важливе місце в інформаційній підсистемі 



управління, дозволяє економічно обґрунтувати управлінські рішення і 

здійснювати їх моніторинг. 

У системі, що управляє, проекти управлінських рішень разом з іншою 

інформацією використовуються відповідно до загальних функцій управління 

для формулювання управлінських рішень, які передаються на об'єкт управління 

(систему, що управляється). В об'єкті управління управлінські рішення 

передаються у відповідні підрозділи та забезпечується контроль за їх 

виконанням. Щодо всіх операцій, які здійснюються в підрозділах, формується 

відповідна первинна інформація, яка в порядку зворотного зв'язку 

направляється в інформаційну систему управління. 

Система управління підприємством передбачає диференціацію та 

координацію управлінської діяльності за виконуваними функціями. Під 

функцією управління слід розуміти продукт поділу і спеціалізації управлінської 

праці, відокремлений напрямок управлінської діяльності, що дозволяє 

здійснювати управлінський вплив. За ознакою інваріантності розрізняють 

загальні (ключові) функції, що розкривають склад процесу управління, і 

специфічні (конкретні) функції, що вказують напрямок цілеспрямованого 

впливу на той чи інший вид виробничої діяльності. 

Система управління підприємством представляє собою сукупність 

підсистем, які відображають окремі аспекти управління: цілі, функції, 

принципи, методи, органи управління, персонал, техніку и технологію, та 

призначенням якої є розроблення та реалізація управлінського впливу на 

сільськогосподарському виробництві відповідно до об'єктивних законів 

загального розвитку. Отже, під системою управління мається на увазі система, 

вплив якої направлено на об'єкт управління з одночасною його 

трансформацією в бажаний стан відповідно до певних кількісних та якісних 

параметрів, та складається з елементів, які об'єднані загальною ціллю 

функціонування. 

Основними принципами системи управління підприємством є: 



- дотримання правової регламентації під час створення, функціонування 

та розвитку підприємства; 

- адаптація до змін зовнішнього середовища; 

- орієнтованість на споживача та клієнтів; 

- узгодження цілей керівництва та підлеглих; 

- стратегічне планування основних напрямків розвитку підприємства в 

перспективі; 

- мотивація поведінки та соціальна відповідальність; 

- системність та безперервність розвитку освіти персоналу; 

- орієнтація на міжнародні пріоритети (вихід на міжнародний ринок 

зерна, надання індивідуальних послуг,щодо ремонту сільськогосподарської 

техніки, співвідношення ціни та якості сільськогосподарської продукції та ін.); 

- цілісність системи управління, яка має вихід, зворотній зв'язок та 

зв'язок із зовнішнім середовищем; 

- та забезпечення взаємозв'язку із зовнішнім середовищем. 

Таким чином. застосування теорії систем та її принципів до управління 

дає змогу керівникам побачити підприємство в єдності складових його частин, 

які тісно пов'язані із зовнішнім середовищем. 
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