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Abstract. 
Danko Y.I., Lagodiienko N.V., Turlenko N.V. Investment mechanism for sustainable development of ag-

ricultural production. 
Introduction. The lack of investment is one of the most essential problems, which slows down the progressive de-

velopment of domestic agricultural production, reduces its competitiveness in the domestic and foreign markets, causes 
unjustifiably low share of the added value and raw materials of foreign trade in agri-food products. Finally, without suffi-
cient investment, Ukrainian agricultural production is unable to enter the stage of sustainable development. However, the 
accumulation of destructive environmental and social factors, provided the use of traditional industrial technologies, may 
lead to catastrophic consequences in the field of agricultural production in the future. 

The purpose of this article is to study the institutional mechanism for ensuring the sustainable development of 
agricultural production. 

Results. Granting the status of free economic zones for agricultural production to depressed rural areas of Steppe 
and Polissya agroclimatic zones can create a positive investment motivation for both small and large organizational forms 
to invest in agricultural production in the area. State programs of food aid to the poor, as well as replenishment and renewal 
of state material food reserves, can stimulate investment demand in the agricultural sector of the economy. The development 
of transport infrastructure will help reduce the cost and reduce the time of transportation of agri-food products. This will 
help attract investment in agriculture and industrial processing, and increase household amenities, cultural and medical 
services, transport links to the nearest administrative center and other similar transformations, can create favorable condi-
tions for reviving the demographic potential of rural areas. 

Conclusions. Investment policy in the framework of public-private partnership is a powerful tool for restoring con-
fidence in the state and the implementation of large-scale infrastructure projects. In the order of priority, in our opinion, in 
the first place is the revival and development of social infrastructure in rural areas as well as the provision of advisory, 
consultative, informational and other training services to villagers.  

Key words: agricultural production, investments, investment mechanism, sustainable development, investment 
deficit, State Land Bank. 
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Сеник Ю. І. Методи матеріальної мотивації працівників молокопереробних підприємств. 
Вступ. З огляду на загальну інформованість щодо розробки КРІ для працівників різних сфер зайнятості 

левова частка наукових розробок спрямована на аналіз і впровадження даної системи в автомобілебудуванні, ме-
талургії та у сфері обслуговування, і вкрай мало публікацій присвячених харчовій промисловості, а точніше – 
молокопереробній. Тим не менш, харчова промисловість представляє особливий інтерес, оскільки вона одночасно 
намагається впоратися з низкою факторів, які не притаманні  іншим галузям, наприклад, короткий термін збе-
рігання сировини і готової продукції, жорсткі гігієнічні правила, сезонність, а також високий рівень поставок і 
невизначеність попиту. 

Метою статті є висвітлення одного з елементів поступу у розв’язанні проблеми ефективного управління 
трудовим потенціалом підприємств молокопереробного спрямування на основі використання ключових показни-
ків ефективності (КРІ) для дільниці фасування готової продукції. 
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Результати. У статті викладено загальну характеристику поняття мотивація працівника й ключові 
показники ефективності, які все частіше використовують у свої практиці підприємства для підвищення власної 
продуктивності при мінімальних затратах.   

На сьогоднішній день одним з ключових етапів виробництва молочних продуктів є процес їх фасування у 
тару для споживання. Незважаючи на автоматизацію цього процесу, центральне місце у забезпеченні продуктив-
ної роботи фасувального станка займає людина. Також у процесі фасування беруть участь люди, які упаковують 
готову продукцію на піддони, швидкість роботи яких, найчастіше, і визначає загальну продуктивність станка. 
У зв’язку з цим розроблено алгоритм інтенсифікації роботи цієї ланки виробництва, як етапу, що лімітує випуск 
молочної продукції на підприємстві. 

Висновки. Таким чином, КРІ є ефективним інструментом керівника, який дозволяє побудувати виробни-
цтво так, що поставлені цілі будуть досягнуті при використанні оптимального рівня ресурсів. Керівник, вико-
ристовуючи КРІ, визначає цілі для підрозділу й працівників на певний період, забезпечуючи ці підрозділи необхід-
ними ресурсами, і на основі цього вимагає досягнення узгоджених цілей. За допомогою цього інструменту не лише 
забезпечується досягнення бізнес-цілей, але й контролюється раціональне використання ресурсів компанії, отри-
мується необхідна статистична інформація, на основі якої можуть бути прийняті рішення щодо подальшого 
розвитку компанії, створюється інструмент управління ефективністю бізнесу. 

Ключові слова: мотивація, ключові показники ефективності, ефективність процесів, молокопереробне 
підприємство. 

 
 

Вступ. Незважаючи на автоматизацію 
виробничих процесів на багатьох ланках тех-
нологічного процесу головним елементом ді-
яльності виступає людина. Саме від персо-
налу у більшій мірі залежать термінальні 
показники готового продукту, якість обслуго-
вування обладнання, виконання поставлених 
цілей і планів. Таким чином, одним з першо-
чергових завдань вищого керівництва кож-
ного суб’єкта господарювання є розробка від-
повідної системи мотивації персоналу, яка 
забезпечить формування внутрішньої пот-
реби якісного виконання своїх обов’язків. Фо-
рмування системи винагород стимулює пра-
цівника до саморозвитку, забезпечує 
зростання як індивідуальних результатів, так 
і колективних показників і досягнення стра-
тегічних цілей [5]. На сьогоднішній день для 
досягнення описаної вище мети кожна ком-
панія визначає основні ключові показники 
ефективності - KPI, які в подальшому розпо-
діляються від керівництва компанії до рівня 
рядового співробітника. Все частіше пріори-
тетним показником стає творче, продукти-
вне, інтелектуальне ставлення працівника, 
спрямоване на досягнення високих показни-
ків діяльності підприємства [4].  

З огляду на загальну інформованість 
щодо розробки КРІ для працівників різних 
сфер зайнятості левова частка наукових роз-
робок спрямована на аналіз і впровадження 
даної системи в автомобілебудуванні, металу-
ргії та у сфері обслуговування [9] і вкрай мало 
публікацій присвячених харчовій промисло-
вості, а точніше – молокопереробній. Тим не 
менш, харчова промисловість представляє 
особливий інтерес, оскільки вона одночасно 
намагається впоратися з низкою факторів, які 
не притаманні іншим галузям, наприклад, 
короткий термін зберігання сировини й гото-
вої продукції, жорсткі гігієнічні правила, 

сезонність, а також високий рівень поставок і 
невизначеність попиту [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематику мотивації працівників 
підприємств за допомогою матеріальних і не-
матеріальних методів піднімали у своїх нау-
кових дослідженнях науковці, зокрема: 
Aramyan L.H., Lansink A.G.O., Van Der Vorst 
J.G. [1], Setijono D. і Dahlgaard J.J. [2], Ахмедов 
А.Е., Ахмедова О.І. [3], Вишнякова М. [4], За-
харченко В. [5], Миша В.П. [6], Ми-
чка С.Ю. [7], Панов М.М. [9] та інші. Розгля-
нуто загальні принципи формування КПІ 
для працівників компаній фінансового спря-
мування та сфери надання послуг, проте ґру-
нтовнішого дослідження потребують пи-
тання мотивації персоналу у молокопе-
реробному сегменті економіки нашої країни. 

Метою статті є висвітлення одного з 
елементів поступу у розв’язанні проблеми 
ефективного управління трудовим потенціа-
лом підприємств молокопереробного спря-
мування на основі використання ключових 
показників ефективності (КРІ) для дільниці 
фасування готової продукції. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Однією з ключових вимог до розви-
тку сучасного підприємства є екстенсивний 
спосіб збільшення ефективної продуктивно-
сті, що забезпечить розвиток компанії, збіль-
шить її прибутки при мінімальних матеріаль-
них затратах. Одним з інструментів 
досягнення цього є забезпечення мотивації 
персоналу до професійного розвитку й підт-
римання високопродуктивного темпу виго-
товлення продукції, що забезпечує ефекти-
вне використання ресурсів і організацію 
діючого кадрового резерву. Саме тому процес 
мотивування забезпечує отримання максима-
льного результату від використання наявних 
трудових ресурсів, що дозволяє збільшити 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Djoko%20Setijono
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jens%20J.%20Dahlgaard
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загальну результативність і прибутковість ді-
яльності виробничої системи [8, 10]. 

Мотивація - це основа трудового потен-
ціалу співробітника, а тому є одним з важли-
вих чинників ефективності праці [10]. У пси-
хології виділяють позитивну й негативну 
мотивацію. Позитивна мотивація полягає у 
прояві свідомої активності і працездатності і з 
паралельним розвитком позитивних емоцій і 
почуттів. Ці стимули допомагають праців-
нику покращити показники своєї трудової ді-
яльності, при цьому формується прагнення 
усвідомлено вирішувати поставлені завдання 
з метою отримання заслуженого заохочення. 
З огляду на світову практику багато організа-
цій застосовують саме такий стимул до ро-
боти, бо така мотивація найефективніше пра-
цює на благо підприємства [7]. 

Негативна мотивація спрямована на 
осуд роботи й ініціативності працівників, що 
веде до однієї з форм покарання не тільки в 
матеріальному плані, але й в психологічному 
або адміністративному. Співробітник боїться 
покарання, він прагне уникнути невдачі, що 
зумовлює виникнення негативних емоцій, які 
проявляються у небажанні працювати в цій 
організації або страхом перед відповідальні-
стю і, відповідно, її уникнення. Такі зміни у 
психологічному стані працівників знижують 
рівень їхньої ініціативності та загалом обме-
жують розвиток підприємства. 

В умовах ринку зростає роль праців-
ника як особистості, у зв'язку з цим модифі-
кується пропорція стимулів і потреб, на які 
впливає мотивація персоналу. Будь-яка сис-
тема мотивації працівників компанії опира-
ється на матеріальні (фінансові) і нематеріа-
льні (не фінансові) механізми заохочення, 
хоча чіткої межі між ними немає [3]. 

На сьогоднішній день одним з ключо-
вих етапів виробництва молочних продуктів 
є процес їх фасування у тару для споживання. 
Незважаючи на автоматизацію цього про-
цесу, що дозволяє випускати продукт з відпо-
відними показниками безпеки та з регламен-
тованими значеннями ваги, людина займає 
центральне місце у забезпеченні продуктив-
ної роботи фасувального станка. Адже, окрім 
самого процесу фасування оператор здійс-
нює ряд інших процесів, які не відносяться до 
продуктивного часу роботи станка, але вхо-
дять у загальний час роботи обладнання: 

• встановлення дати маркування проду-
кту; 

• налаштування чи переналаштування 
лінії фасування під  тару для споживання; 

• встановлення пакувального матеріалу 
– HDPE пляшка чи РЕ плівка; 

• встановлення термозбіжної плівки для 
формування групової упаковки;  

• процес санітарної обробки. 
Також у процесі фасування беруть уч-

асть люди, які упаковують готову продукцію 
на піддони, швидкість роботи яких, найчас-
тіше, є лімітуючим фактором у загальній про-
дуктивності станка. Це обумовлено фізіологі-
чним аспектом – фізичною втомою, 
психологічним аспектом – монотонністю ро-
боти і економічним аспектом – рівень заробі-
тної плати цих працівників є найнижчим у 
виробничій дільниці. 

Для будь-якої компанії є два визначаль-
них фактори: якість роботи та її продуктив-
ність. Будь-який керівник завжди ставить собі 
за мету підвищити цих два показники з міні-
мальною затратою ресурсів і максимальним 
кінцевим результатом. Незважаючи на сві-
тову практику у використанні як нематеріа-
льних, так і матеріальних методів мотива-
ції, [6] запропонована нами модель ґрунту-
ється лише на матеріальній винагороді. 

Побудова системи мотивації працівни-
ків дільниці фасування готової продукції має 
такий алгоритм: 

1. Аналіз наявної ефективності роботи фа-
сувального станка. Для цього необхідно прове-
сти збір інформації про час фасування кож-
ного продукту та, відповідно, кількість 
розфасованого продукту за цей час. 
Відповідно, продуктивність станка матиме 
розмірність шт./год. і становитиме: 

𝑊станка =
кількість продукції,шт

час фасування,год
        (1) 

2. Порівняння отриманих даних з паспорт-
ними показниками для цього фасувального станка. 
На цьому етапі відбувається порівняння даних 
і встановлення мінімальних і максимальних 
значень продуктивності роботи станка. Ці зна-
чення встановлюються, не лише ґрунтуючись 
на теоретичних даних, а й обумовлюються те-
хнічним станом обладнання, укомплектовані-
стю змін і видом продукту, а точніше його в’яз-
кістю. Так, для прикладу розглянемо станок 
Index 6, який забезпечує фасування продукції 
у різні види пляшки (табл. 1). 

3. Розробка преміальної частини для пра-
цівників виробничої дільниці відповідно до 
специфіки й відповідальності їхньої професії. 

3.1. Премія оператора фасувального 
станка за зміну визначається відповідно до 
показника продуктивності роботи станка згі-
дно формули 1. 
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Таблиця 1  
Теоретичні показники продуктивності роботи фасувального станка 

Продукт 
Продуктивність, шт./год. Паспортні показ-

ники роботи ста-
нка, шт./год. 

Продуктивність для 
1% премії 

мінімальна 
(min) 

максимальна 
(max) 

Кефір термостатний 0,9 кг 4600 5000 
6000 

4 
Йогурт 0,58 кг 3500 4000 5 
Йогурт 0,87 кг 3500 4000 5 

Відсоток премії розраховується за фор-
мулою із використанням показників, вказа-
них в таблиці вище: 

Р,премія % =
Пр−ть лінії за зміну –min значення пр−ті

кількість
штук

годину
 для 1% премії

  (2) 

Приклад розрахунку: 

 премія,% =
4200

шт

год
−4000

шт

год

4 
штуки

годину
 

= 50%     (3) 

При цьому розрахунок проводиться за 
кожним окремим продуктом, який виготов-
лявся на фасувальній лінії із визначенням 
його частки в загальному розмірі премії: 

𝑊 =
кількість окремого продукту,шт

загальна кількість розфасованої продукції,шт
     (4) 

Таким чином розрахунок кінцевого по-
казника кількості преміальної частини за 
зміну проводиться за формулою: 

𝛴𝑃премія,% =  (Р1,% × 𝑊1) +  (Р2,% × 𝑊2)+.. 

. + (Р𝑛,% × 𝑊𝑛) (5) 
Наприклад, 𝛴𝑃премія,% = (75% ∙ 0,27) +

(43% ∙ 0,33) + (56% ∙ 0,4) = 56,84%. 
3.2. Преміальна частина укладальника-

пакувальника фасувального станка за зміну 
також визначається відповідно до показника 
продуктивності роботи станка згідно фор-
мули 1, а її розмір визначатиметься форму-
лою 2. Якщо ж працівник впродовж зміни 
працював на декількох фасувальних лініях, 
тоді його премія буде пропорційна вкладу 
часу роботи на кожній лінії. Тоді цей показ-
ник встановлюється згідно формули: 

𝑊 =
час роботи на одній лінії,год

загальний час роботи на дільниці,год
         (6) 

Використовуючи формулу 5, розрахо-
вується премія працівника за всю зміну. 

3.3. Порядок розрахунку премії праців-
никам інших професій, таких як змінний 
бригадир, налагоджувальник устаткування у 
виробництві харчової продукції, старший 
оператор лінії у виробництві харчової проду-
кції, робітник з обслуговування устаткування 
лінії розливу молочної продукції, водій елек-
тровізка, комірник здійснюється шляхом усе-
реднення розміру премії операторів фасува-
льних станків за місяць згідно формули: 

Р,% =
ΣР,%операторів

𝑛кількість операторові
                    (7) 

4. Окрім преміальної частини КРІ по-
винно містити положення про депремію-
вання: 

4.1. При наявності скарги на зовнішній 
вигляд фасованої продукції чи її безпечність 
від складу готової продукції чи торгівлі, пре-
мія не нараховується по партії продукції, на 
яку отримано скаргу; 

Такий алгоритм розрахунку КРІ дозво-
ляє також ефективно оцінювати роботу як са-
мого фасувального станка - його технічне за-
безпечення, так і працівників на дільниці, а 
встановлення «опорних точок», наприклад, 
базовий показник – від 0 до 39%, норма – від 
40% до 79%, мета – від 80% до 100%, дозволить 
оперативніше проводити аналіз. Також вста-
новлення простих вимірних значень цілей 
допомагають працівникам розуміти, яких 
саме результатів від них очікують. 

Окрім цього, впровадження КРІ такого 
типу є хорошим інструментом для аналізу 
можливостей випуску продукції компанією, 
адже при збільшенні асортиментного ряду чи 
при зростанні кількості замовлень, перед під-
приємством постане питання щодо напрямку 
перебудови виробничих ліній. Маючи циф-
рові дані про ефективність роботи машини 
та, відповідно, спроможність працівників ді-
льниці виконати роботу, буде обраний інтен-
сивний або екстенсивний шлях розвитку [2]. 

Ще одними важливими наслідками 
впровадження КРІ такого типу будуть: 

• формування згуртованості колективу; 
• розвиток лідерських якостей опера-

тора фасувального станка; 
• самоаналіз своєї роботи кожним праці-

вником; 
• аналіз та, за потреби, коректування ро-

боти інших працівників зміни; 
• дисциплінованість в роботі; 
• створення і удосконалення алгоритму 

дій кожного працівника на дільниці;  
Висновки. Таким чином, КРІ є ефекти-

вним інструментом керівника, який дозволяє 
побудувати виробництво так, що поставлені 
цілі досягатимуться при використанні опти-
мального рівня ресурсів. Керівник, викорис-
товуючи КРІ, визначає цілі для підрозділу й 
працівників на певний період, забезпечуючи 
ці підрозділи необхідними ресурсами, і на ос-
нові цього вимагає досягнення узгоджених 
цілей. За допомогою цього інструменту не 
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лише забезпечується досягнення бізнес-ці-
лей, але й контролюється раціональне вико-
ристання ресурсів компанії, отримується не-
обхідна статистична інформація, на основі 

якої можуть бути прийняті рішення щодо по-
дальшого розвитку компанії, створюється ін-
струмент управління ефективністю бізнесу. 
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Abstract. 
Senyk Yu. Methods of material motivation of employees of dairy enterprises. 
Introduction. Given the general awareness of the development of KPI for workers in various fields of employment, 

the lion's share of research is aimed at analyzing and implementing this system in the automotive, metallurgy and service 
sectors and very few publications on the food industry, and more precisely - dairy. However, the food industry is of partic-
ular interest because it simultaneously tries to cope with a number of factors that are not specific to other industries, such 
as short shelf life of raw materials and finished products, strict hygiene rules, seasonality, and high supply and uncertainty 
of demand. 

The purpose of the article is to highlight one of the elements of progress in solving the problem of effective manage-
ment of labor potential of dairy enterprises based on the use of key performance indicators (KPI) for the area of packaging 
of finished products. 

Results. The article outlines the general characteristics of the concept of employee motivation and key performance 
indicators, which are increasingly used in the practice of enterprises to increase their own productivity at minimal cost. 

Today, one of the key stages of dairy production is the process of packing them in consumer packaging. Despite the 
automation of this process, the central place in ensuring the productive operation of the packing machine is occupied by 
man. Also, in the process of packaging involved people who pack the finished product on pallets, the speed of which, most 
often, determines the overall performance of the machine. In this regard, an algorithm has been developed to intensify the 
work of this stage of production as a limiting stage of dairy production at the enterprise. 

Conclusions. KPI is an effective management tool that allows you to build production so that the goals will be 
achieved using the optimal level of resources. The manager, using KPI, sets goals for the unit and employees for a certain 
period, providing these units with the necessary resources, and on this basis requires the achievement of agreed goals. This 
tool not only ensures the achievement of business goals, but also controls the rational use of company resources, obtains the 
necessary statistical information on the basis of which decisions can be made on the further development of the company, 
creates a business efficiency management tool. 

Key words: motivation, key efficiency indicators, process efficiency, milk processing enterprise. 
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Устік О. М., Гіржева О. М. Архітектоніка механізму інформаційної підтримки стратегічного 
управляння маркетингом і збутом в аграрному підприємстві. 

Вступ. Ефективність запровадження і використання в процесі маркетингу та збуту аграрного підприєм-
ства інформаційних систем і технологій є одними з основних чинників, що впливають на збільшення його конку-
рентоспроможності через підвищення рівня гнучкості та ступенів використання його маркетингового потенці-
алу, тобто через покращення маркетингової і збутової активності аграрного підприємства. 

Мета. Метою статті є формування принципів інформаційної підтримки стратегічного управління ма-
ркетингом і збутом в аграрному підприємстві та на їх основі розробки архітектоніки організаційно-економічного 
механізму даного процесу.  

Методологія дослідження. У статті використано метод аналізу й синтезу, абстрактно-логічний, мо-
нографічний, спостереження, вибірки та групування, узагальнення і порівняльного аналізу, логіко-структурного 
й графічного моделювання. 

Результати. Обґрунтовано принципи побудови системи інформаційного маркетингового забезпечення ді-
яльності підприємства. Запропоновано схему функціонування системи збору та використання маркетингової 
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