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Постановка проблеми. Розвиток окремих галузей сільськогосподарського виробництва в 

Україні здійснюється на підставі реалізації державних цільових програм. Впродовж останніх років 

розроблено низку державних та регіональних цільових програм розвитку сільськогосподарського 

виробництва, які базуються на чинних нормативно-законодавчих актах [1-3]. Однак, ці програми у 

повному обсязі невиконані через те, що їх формування та реалізація здійснюється без врахування 

наукових здобутків методології управління програмами (портфелями проектів).  

Аналіз останніх публікацій і  досліджень. Існуючі методології управління програмами та 

портфелями проектів не враховують того, що об’єктивність процесу управління ними досягається за 

умови оцінення стану «як є» та стану «як буде» тієї чи іншої системи-продукту [4-7]. Водночас, 

розроблена методологія Р2М управління програмами розвитку підприємств хоча і розглядає 

програму, як засіб реалізації стратегії, однак, не може повною мірою бути використаною для 

управління програмами розвитку сільськогосподарського виробництва, які відрізняються від іншим 

програм тим, що до їх складу входять окремі програми та портфелі проектів, які технологічно 

взаємопов’язані між собою. Іншими словами, визначення програмам розвитку 

сільськогосподарського виробництва вимагає удосконалення, яким би враховувалися взаємозв’язки 

між такими управлінськими сферами, як управління стратегією, визначення місії програмам розвитку 

сільськогосподарського виробництва, управління їх архітектурою та управління оцінюванням. У 

роботі [8] частково ці взаємозв’язки враховано, однак не передбачається чинникового аналізу систем-

продуктів для означення суперечностей у них, розгляду можливих сценаріїв стратегічних шляхів 

вирішення існуючих проблем та таких важливих управлінських операцій як оцінення параметрів та 

цінності систем-продуктів за стану «як є», встановлення зв’язків між цими параметрами та цінністю. 

Мета статті. Обґрунтування чинникової моделі цінності систем-продуктів державних 

цільових програм розвитку сільськогосподарського виробництва. 

Виклад матеріалу. Чинникове (системно-чинникове) моделювання систем-продуктів 

здійснюється з метою з’ясування наявних проблем щодо їх функціонування та розвитку, а також 

кількісного оцінення цінності від усунення цих проблем завдяки реалізації державних цільових 

програм розвитку галузі. Чинникові моделі систем-продуктів є сервісними. Ними у неявному вигляді 
розкривається цінність відповідних програм для усіх зацікавлених сторін. 

Не вдаючись до поглибленого аналізу цінності програм зазначимо, що вона є певною 

множиною { }Ц , кількісні показники складових якої є функцією множини чинників тих чи інших 
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систем-продуктів. Означення, з’ясування механізмів (причинно-наслідкових зв’язків) взаємодії та 

кількісне оцінення (вимірювання) цих чинників за різних станів систем-продуктів є основою 

розроблення відповідних моделей та їх математичного моделювання. Коли системний підхід 

відображає причинно-наслідкові зв’язки між зовнішніми впливами, параметрами та показниками 

функціонування систем-продуктів, то системно-чинниковий підхід розкриває системний підхід у 

чинниковій формі. Він деталізує системний підхід і дає змогу аналізувати системи-продукти на 

чинниковому рівні. 
Чинникова модель цінності систем-продуктів, як відомо, записується у неявному вигляді 

такою залежністю 

( ),  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  л н м с р е п еЦ f C Т Т П В А О У І Я М R З Р Ф= ,    (1) 

де ,  ,  ,  С П В А  – відповідно соціальна, предметна, виробнича та агрометеорологічна групи чинників; 

,  ,  л н мТ Т О  – відповідно технологічна, технічна та організаційно-масштабна групи чинників; ,  ,  сУ І Я  

– відповідно управлінська, інформаційна та стандартно-якісна групи; ,  р еМ R  – відповідно 

матеріально-ресурсна та ресурсно-енергетична групи чинників.  

Соціальна ( )С  група чинників стосується виконавців, які за допомогою відповідних 

технічних засобів забезпечують функціонування відповідних галузей. Предметна ( )П група чинників 

відображає у моделі предмети праці (рілля, пасовища тощо). Виробнича ( )В група характеризує 

виробничі умови, в яких функціонують системи (галузі). Агрометеорологічна ( )А  група чинників 

характеризує стан ґрунту, темпи процесів у ґрунті, температуру, вологість, опади, росу, заморозки, 

швидкість вітру тощо. Технологічна ( )лТ  та технічна ( )нТ  групи чинників відображають відповідно 

технології виробництва сільськогосподарської продукції та технічні засоби, які використовуються 

для цього. Організаційно-масштабна ( )мО  група чинників характеризує територію (адміністративні 
райони, області), на якій реалізовуються державні цільові програми розвитку сільськогосподарського 

виробництва. Управлінська ( )У  та інформаційна ( )І  групи чинників відображають систему 

управління та надходження інформації щодо функціонування систем (галузей). Стандартно-якісна 

( )сЯ  група чинників відображає наявні стандарти щодо кваліфікації виконавців, якості техніки, 

матеріалів та ресурсів, а також своєчасності виконання робіт. Матеріально-ресурсна ( )аМ  та 

ресурсно-енергетична ( )еR  групи характеризують відповідно матеріальні та енергетичні ресурси, які 

витрачаються у процесах функціонування галузі. Законодавчо-правова ( )пЗ  група чинників 

характеризує наявну законодавчо-нормативну базу, яка регулює діяльність у сільськогосподарському 

виробництві. Ринкова ( )Р  група чинників характеризує попит на сільськогосподарську продукцію, її 

ринкову вартість. Фінансово-економічна ( )еФ  група чинників відображає фінансовий стан 

сільськогосподарських підприємств, особливості  фінансування програм сільськогосподарського 

виробництва, кредитні можливості тощо.  

Кожну із зазначених груп чинників можна віднести до керованих, частково керованих або до 

некерованих. Такі групи чинників як соціальна, технічна, матеріально-ресурсна, ресурсно-

енергетична, управлінська, інформаційна та  стандартно-якісна належать до керованих. Предметна 

група відноситься до некерованих. Виробнича, та організаційно-масштабна групи належать до 

частково керованих. 

Керованість груп чинників цінності систем-продуктів є однією з найважливіших підстав змін 

їх стану. Водночас, невідповідність між чинниками є основою суперечностей та наявних проблем, що 

унеможливлюють ефективне функціонування систем-продуктів за стану «як є». З огляду на це, більш 

детально проаналізуємо причинно-наслідкові зв’язки між зазначеними групами чинників, 

удосконалення яких вимагає зміни стану систем-продуктів і уможливлює отримання додаткової 
цінності від реалізації державних цільових програм розвитку сільськогосподарського виробництва. 

Аналіз розпочнемо із предметної групи ( )П , яка є причиною створення та функціонування 

відповідних систем-продуктів. 

У аграрному секторі земельні ресурси, що наявні у окремих адміністративних районах та 

областях є тими основними ресурсами, які визначають потребу створення систем-продуктів 

аграрного виробництва. Наявність та стан земельних ресурсів відображають предметну групу 
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чинників, дію яких можна кількісно оцінити такими показниками: 1) кількість полів ( )оN ; 2) площа 

( )oS ; 3) конфігурація полів ( )oК ; 4) координатами (місцем) знаходження полів ( )оМ :  

o, o( ,  S ,  )о оП К М↔ .      (2) 

Зазначені показники предметної групи чинників є некерованими. Однак для кожної системи-

продукту сільськогосподарського виробництва вони мають певні відмінності, які зумовлюються 

відповідними характеристиками. До предметної групи чинників слід також віднести загальну 

кількість господарств, які здійснюють виробництво окремого виду сільськогосподарської продукції 
того чи іншого адміністративного району або області. Таким чином, предметна група чинників у 

моделях систем-продуктів сільськогосподарського виробництва адміністративних районів або 

областей відображає структуру та параметри земельних ресурсів на яких здійснюється виробництво 

сільськогосподарської продукції.  
Аналізуючи виробничу ( )В  групу чинників цінності систем-продуктів 

сільськогосподарського виробництва адміністративних районів або областей, приходимо до 

висновку, що їх модель має відображати таку складову як віддаль ( )noL  між розташуванням 

предмета праці та сільськогосподарським підприємством, видом та станом доріг ( )дС : 

( ,  )no дВ L С↔ .      (3) 

Предметна ( )П  група чинників є підставою для застосування у сільськогосподарському 

виробництві тих чи інших технологій, які відображаються у моделях систем-продуктів 

технологічною ( )лТ  групою чинників їх цінності. Водночас та чи інша технологія реалізується за 

допомогою певних технічних засобів, які відображаються технічною ( )нТ  групою чинників: 

л нП Т Т→ → .      (4) 

Означений причинно-наслідковий зв’язок між згаданими групами чинників цінності систем-

продуктів сільськогосподарського виробництва проявляється під час створення технологій та 

технічних засобів для виробництва сільськогосподарської продукції. Він є також важливим для 

функціонування систем-продуктів сільськогосподарського виробництва. 

Технологічна ( )лТ  та технічна ( )нТ  групи чинників цінності систем-продуктів 

сільськогосподарського виробництва визначають необхідні матеріально-ресурсні витрати (насіння, 

добрива, отрутохімікати тощо), які відображуються у системно-чинниковій моделі відповідною 

групою чинників ( )рМ : 

( )л н рП Т Т М→ → → .     (5) 

Окрім того технічна ( )нТ  група разом з іншими групами чинників зумовлюють витрати 

енергетичних ресурсів (обсяги паливно-мастильних матеріалів пального на пересування пожежних 

автомобілів та гасіння пожеж), які відображаються у моделі енергетично-ресурсною групою ( )eR : 

( )л н e
П Т Т R

                           
                         В

→ → →

.      (6) 

Що стосується управлінської ( )У  та інформаційної ( )І  груп чинників цінності систем-

продуктів сільськогосподарського виробництва, то їх прояв у відповідних модулях є специфічним – 

визначає своєчасність повідомлення управлінського персоналу про  потребу виконання робіт, а також 

оперативного прийняття рішень та здійснення управлінських дій щодо їх реалізації. 
Соціальна група чинників нероздільна від технічної. Кількість та кваліфікація виконавців 

узгоджується із наявністю технічних засобів та особливостями їх застосування:  

нТ С→ .       (7) 

 На особливу увагу заслуговує організаційно-масштабна група ( )мО  чинників. Ця група як 

було зазначено раніше, відображає масштаби систем-продуктів. Стосовно систем 

сільськогосподарського виробництва вона відображає у першу чергу площі територій окремих 

адміністративних районів та областей, число сільськогосподарських підприємств, а також площі їх 

територій. Тобто, організаційно-масштабна група чинників характеризує як площі територій, так і 
обсяги (параметри) земельних ресурсів, що використовуються для сільськогосподарського 
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виробництва у тому чи іншому адміністративному районі або області. Окрім того, ця група чинників 

характеризує число сільськогосподарських підприємств, що виробляють окремий вид 

сільськогосподарської продукції, а також їх територіальне розташування: 

( ) , , , , ,м a нп n cn сп спО S  N  Q  S  N  K ,     (8) 

де ,a cnS  S  – відповідно площа території адміністративного району чи області та їх окремих 

сільськогосподарських підприємств; ,нп спN  N  – число населених пунктів та сільськогосподарських 

підприємств адміністративного району чи області; nQ  – параметри населених пунктів; спK  – 

координати (місце знаходження) сільськогосподарських підприємств. 

Таким чином, організаційно-масштабна група чинників фактично відображає такі три 

складові систем-продуктів як площу територій, число населених пунктів та число 

сільськогосподарських підприємств адміністративних районів та областей. З огляду на це, 

організаційно-масштабна група чинників певним чином стосується предметної, виробничої,  
технічної та соціальної груп. Предметну групу чинників вона узагальнено характеризує з позиції 
кількості та площ окремих полів. Вона фактично визначає обсяги виробництва сільськогосподарської 
продукції в тому чи іншому адміністративному районі або області. З технічною групою чинників 

організаційно-масштабна група пов’язана у частині числа технічних засобів, що знаходяться у 

сільськогосподарських підприємствах. З виробничою групою чинників ця група пов’язана таким 

чином, що розширює, або ж звужує різноманіття виробничих умов, які завжди стосуються двох 

системних складових – кожного населеного пункту та окремого сільськогосподарського 

підприємства.  

З огляду на структуру організаційно-масштабної групи чинників, вона є частково керованою. 

Зміна числа та місця розташування сільськогосподарських підприємств змінює міру впливу цієї 
групи чинників на цінність систем-продуктів сільськогосподарського виробництва того чи іншого 

адміністративного району чи області. 
Чинникова модель систем-продуктів сільськогосподарського виробництва адміністративного 

району чи області є основою для виявлення та поглибленого аналізу проблем функціонування даної 
системи.  Загалом   проблеми функціонування систем-продуктів сільськогосподарського виробництва 

можуть стосуватися будь-якої керованої або частково керованої групи чинників, а також їх 

поєднання. Зокрема, однією з основних проблем є проблема своєчасності виконання робіт. Її 
вирішення досягається одночасною зміною технічної, соціальної та організаційно-масштабної груп 

чинників цінності систем-продуктів сільськогосподарського виробництва адміністративного району 

чи області. 
Висновки 1. На підставі проведеного аналізу чинних методологій управління програмами 

встановлено, що їх використання для формування державних цільових програм розвитку 

сільськогосподарського виробництва є обмеженим через те, що ними не передбачається чинникового 

аналізу систем-продуктів для означення суперечностей у них, які лежать в основі визначення 

можливих сценаріїв стратегічних шляхів вирішення існуючих проблем та оцінення цінності систем-

продуктів за стану «як є».  

2. Запропонована чинникові модель базується на аналізі п’ятнадцяти груп чинників і є 
основою для виявлення та поглибленого аналізу проблем функціонування окремої системи.  

3. Встановлено, що проблеми функціонування систем-продуктів сільськогосподарського 

виробництва можуть стосуватися будь-якої керованої або частково керованої групи чинників, а також 

їх поєднання.  

4. Подальші дослідження слід виконувати стосовно розроблення моделей для кількісного 

оцінення причинно-наслідкових зв’язків між окремими чинниками, що лежить в основі прийняття 

управлінських рішень стосовно стратегічних шляхів вирішення існуючих проблем та оцінення 

цінності. 
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РЕФЕРАТ 

Сидорчук О.В. Чинникова модель цінності систем-продуктів державних цільових програм 

розвитку сільськогосподарського виробництва / О.В. Сидорчук, А.М. Тригуба // Управління 

проектами, системний аналіз і логістика. Науковий журнал: в 2 ч. Ч. 1: Серія: „Технічні науки” – 

К. : НТУ, 2014. – Вип. 13. 
У статті запропоновано чинникову модель цінності систем-продуктів та удосконалено 

структуру процесу управління державними цільовими програмами розвитку сільськогосподарського 

виробництва. 

Об’єкт дослідження – процес управління державними цільовими програмами розвитку 

сільськогосподарського виробництва. 

Мета роботи – обґрунтування чинникової моделі цінності систем-продуктів державних 

цільових програм розвитку сільськогосподарського виробництва.    

Метод дослідження – означення причинно-наслідкових зв’язків між чинниками цінності 
систем-продуктів програм розвитку сільськогосподарського виробництва. 

Чинникова модель систем-продуктів сільськогосподарського виробництва адміністративного 

району чи області є основою для виявлення та поглибленого аналізу проблем функціонування цих 

систем. Загалом проблеми функціонування систем-продуктів сільськогосподарського виробництва 

можуть стосуватися будь-якої керованої або частково керованої групи чинників, а також їх 

поєднання. Однією з основних проблем у аграрному виробництві є проблема своєчасності виконання 

робіт. Її вирішення досягається одночасною зміною технічної, соціальної та організаційно-

масштабної груп чинників цінності систем-продуктів. 

Результати статті можуть бути використаними для формування державних цільових програм 

розвитку сільськогосподарського виробництва. 
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Прогнозовані припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – підвищення якості процесу 

управління державними цільовими програмами розвитку сільськогосподарського виробництва на 

основі чинникової моделі їх цінності. 
Ключові слова: модель, чинники, цінність, системи-продукти, програми, 

сільськогосподарське виробництво.  

 

ABSTRACT 

O. V. Sydorchuk, A. M. Tryguba Factor model of system-products value of the state target program 

of agricultural production development . Project management, systems analysis and logistics.  Science 

journal: In Part 2. Part 1: Series: "Technical sciences" - Kyiv: NTU, 2014. - Vol. 13. 
In the article the factor model of system-products value is proposed and structure of management 

process by the state target program of agricultural production development is improved. 

Object of research - of management process by the state target program of agricultural production 

development.  

Purpose of research – grounding the factor model of system-products values of the state target 

programs of agricultural production development.  

The method of research - define the causality among the factors of system-products values of 

agricultural production development programs. 

The factor model of system-products of administrative area or region agriculture is the basis for the 

identification and in-depth analysis of the problems of the system. In general, problems in the functioning of 

agriculture may relate to any of controlled or partially controlled groups of factors as well as their 

combination. One of the main problems in the agriculture is the timeliness of the work. The problem is 

resolved by simultaneous changes of the technical, social and organizational-scale groups of factors of 

system-products value model. 

The results of the article can be implemented during form the state target program of development of 

agricultural production.  

Estimated assumptions as to research object development – rise the quality of the management by 

the state target program of agriculture development on the base of factor model of their value. 

KEY WORDS: MODEL, FACTORS, VALUE, SYSTEM-PRODUCTS, PROGRAMS, 

AGRICULTURE. 

 

РЕФЕРАТ 

Сидорчук А.В. Факторная модель ценности систем-продуктов государственных целевых 

программ развития сельскохозяйственного производства / А.В. Сидорчук, А.М. Тригуба // 

Управление проектами, системный анализ и логистика. Научный журнал: в 2 ч. Ч. 1: Серия: 

„Технические науки” – К. : НТУ, 2014. – Вип. 13. 
В статье предложена факторная модель ценности систем-продуктов и усовершенствована 

структура процесса управления государственными целевыми программами развития 

сельскохозяйственного производства.  

Объект исследования - процесс управления государственными целевыми программами 

развития сельскохозяйственного производства.  

Цель работы - обоснование факторной модели ценности систем-продуктов государственных 

целевых программ развития сельскохозяйственного производства.  

Метод исследования – определение причинно-следственных связей между факторами 

ценности систем-продуктов программ развития сельскохозяйственного производства.  

Факторная модель систем-продуктов сельскохозяйственного производства 

административного района или области является основой для выявления и углубленного анализа 

проблем функционирования данной систем. Вцелом проблемы функционирования систем-продуктов 

сельскохозяйственного производства могут касаться любой управляемой или частично управляемой 

группы факторов, а также их сочетания. Одной из основных проблем в аграрном производстве 

является проблема своевременности выполнения работ. Ее решение достигается одновременным 

изменением технической, социальной и организационно-масштабной групп факторов ценности 

систем-продуктов сельскохозяйственного производства.  

Результаты статьи могут быть использованы при формировании государственных целевых 

программ развития сельскохозяйственного производства.  
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Прогнозируемые предположение по развитию объекта исследования - повышение качества 

процесса управления государственными целевыми программами развития сельскохозяйственного 

производства на основании факторной модели их ценностей.  
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