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МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 
З ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. У статті розглянуто концепцію мотиваційного механізму прийняття управлінського рішен-

ня з оновлення основних засобів аграрного виробництва, яка сприятиме підвищенню результативності ви-

робничої діяльності товаровиробників.

Ключові слова: оновлення, основні засоби, мотивація, управління, методи управління, цілі управління.

Summary. In the article the conception of motivational mechanism of acceptance of administrative decision is 

considered from updating of the fixed assets of agrarian production, which will assist the increase of effectiveness of 

productive activity of commodity producers.
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Постановка проблеми. Сучасне управління 

оновленням основних засобів аграрного вироб-

ництва демонструє неефективність використаних 

методів і принципів управління з відсутністю його 

мотиваційно-реалізаційних функцій. Головною 

причиною низької ефективності управління ви-

ступає невідповідність чи неузгодженість управ-

ління існуючим потребам господарства з його ре-

альними фінансовими можливостями.

Необхідність постійного відстеження стану за-

собів праці з визначенням їх факторного впливу, 

визначення резервів і прогноз тенденцій розвитку 

значень показника ефективності управління онов-

ленням основних засобів виробництва та моніто-

ринг за їх реалізацією значно розширює можливості 

комплексного мотиваційного механізму із систем-

ним підходом до управління. Це зумовлює потребу 

побудови і реалізації цілісної концепції мотивації 

управління оновленням основних засобів аграрних 

підприємств, яка сприятиме підвищенню результа-

тивності виробничої діяльності окремих товарови-

робників і агропромислової галузі в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тен-

денціям процесу оновлення основних засобі сіль-

ськогосподарського виробництва присвячені пра-

ці провідних вітчизняних і зарубіжних науковців: 

В. Г. Андрійчука, І. І. Лукінова, М. Я. Дем’яненка, 

О. В. Олійника, О. М. Шпичака, П. М. Макаренка, 

В. А. Борисової, Є. П. Островської, І. Г. Кириленка 

та інших. Головний зміст наукових праць зводиться 

до дослідження впливу організаційно-економічно-

го механізму на функціонування аграрного секто-

ру економіки із відпрацюванням методів і заходів 

управління процесами відтворення.

Проте залишаються дискусійними питання 

щодо впровадження сегменту мотивації при ви-

борі оптимальної стратегії оновлюючих процесів 

основних засобів виробництва з її адаптацією до 

мінливого ринкового середовища.

Метою статті є теоретико-прикладне дослі-

дження мотиваційного механізму у прийнятті 

управлінських рішень з оновлення основних за-

собів аграрного виробництва.

Виклад основного матеріалу. Мотивація, як при-

чина, що спонукає, цілеспрямовано формує зацікав-

лене відношення до її результатів. Мотивація (анг. 

мotivation) — процес спонукання людини або групи 

людей до досягнення цілей організації, що включає 

до себе мотиви, інтереси, потреби, захоплення, мо-

тиваційні установки або диспозиції [1, с. 126].

Якщо при визначенні цілей необхідно відпо-

вісти на питання «чого необхідно досягнути», то 

слід за цим виникає питання «як найбільш раці-

онально досягти мети». Таким чином, виникає 

потреба у застосуванні арсеналу засобів та інстру-

ментів, що забезпечать досягнення цілей управ-

ління — методів управління.

За своєю суттю і змістом методи управління 

належать до основних категорій теорії управління 

з отриманням бажаного результату через вплив ке-

руючого органу. Тому основою класифікації методів 

управління є внутрішній зміст мотивів управлін-

ського персоналу в процесі виробничої діяльнос-

ті — отримання економічних (матеріальних) вигід.

Економічні методи управління реалізують 

матеріальні інтереси підприємства, які є провід-

ними у виробничих процесах через використання 

товарно-грошових відносин [2, с. 249]. Ці методи 

мають два аспекти своєї реалізації:

1) орієнтація управління на використання 

створеного економічного сегменту зовнішнього се-

редовища (система оподаткування, дієвість аморти-

заційної політики в оновленні засобів виробництва, 

система оплати праці та соціальних гарантій);

2) управлінський процес з орієнтацією на ви-

користання економічних важелів (ціноутворення, 

фінансування, кредитування).

Реалізацію економічних методів управління 

необхідно розглядати через векторність мотивацій-

ного механізму — сукупності мотивів досягнення 

складної мети (результативна мотивація). Структу-

ра і складність мотиваційного механізму управління 
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адекватні структурі та складності цілей підприєм-

ства. Формування такого механізму, як і створення 

інших що складають комплексний механізм управ-

ління, доцільно здійснювати дотримуючись низки 

головних системних принципів мотивації (рис. 1).

одного з них неминуче вплине на зміни інших. 

Так, порушення взаємозв’язку між несвоєчасним 

отриманням виручки від реалізації і нарахуван-

ням амортизації та недієвістю заходів державної 

підтримки капіталовкладень щодо оновлення за-

собів виробництва зумовить зміну змісту одного з 

цих елементів і неминуче призведе до необхіднос-

ті зміни змісту інших елементів. У такому випадку 

мотиваційний механізм стає малоефективним. У 

той же час необхідна певна міра відособленості 

елементів з тим, щоб зміну змісту того чи іншо-

го елементу у відомій мірі компенсувати іншими 

елементами мотиваційного механізму, інакше 

його ефективність не буде надійною.

Мотиваційний механізм має включати еле-

менти з різною тривалістю їх життєвого циклу: з 

тривалим використанням засобів виробництва, 

що змінюється тільки зі зміною технології; корот-

ким — змінюється зі зміною соціально-економіч-

ної або виробничої ситуації; проміжним — між 

тривалим і коротким циклом. Такий склад моти-

ваційного механізму управління забезпечить його 

стійкість і динамічність розвитку шляхом заміни 

найбільш жвавих його елементів.

Таким чином, за нашим переконанням, на 

підприємстві мало сформувати систему цілей ді-

яльності, необхідно, щоб досягнення цих цілей 

стало найближчими намірами управлінського 

персоналу, і тільки в цьому випадку стає можли-

вим «зсув мотивів на мету».

Необхідною умовою здійснення складного і 

багатомірного процесу оновлення основних засо-

бів виробництва є формування не менш складного 

мотиваційного механізму активізації такого проце-

су. Концептуальною основою формування моти-

ваційного механізму є ринкова оцінка засобів ви-

робництва сільськогосподарських підприємств як 

матеріально-речовинний зміст основного капіталу, 

підвищення якої, у разі відновлення технологій та 

подолання структурних протиріч, виступає голов-

ною рушійною силою процесу оновлення.

Складовими елементами мотиваційного меха-

нізму виступають система цілей товаровиробника, 

критерії та принципи визначення ефективності 

відтворювальних процесів (капіталізація), фор-

ми та методи ринкової оцінки вартості основного 

капіталу, форми та методи управлінського впливу 

на фактори капіталізації з комплексом її ресурсів, 

організаційне забезпечення процесу формування й 

використання основних засобів виробництва.

Проведені нами дослідження свідчать, що гли-

бокі управлінські та структурні зміни в економічно-

му механізмі господарювання призвели до падіння 

процесів оновлення у сільському господарстві — це 

руйнування матеріально-технічної бази, зменшен-

ня обсягів інвестицій, зниження державної під-

тримки аграрного сектору, що має суттєвий вплив 

на формування цілей товаровиробників із відпра-

Рис. 1. Головні принципи мотиваційного механізму. 

Джерело: складено автором

Головні принципи мотивації полягають у ці-

лісному механізмі соціально-економічних відно-

син суспільства із визначенням складової ланки 

підприємства як господарської одиниці еконо-

мічної формації.

Дерево мотиваційного механізму управління 

на підприємстві має знаходитися у взаємній від-

повідності з деревом цілей розвитку суспільства, а 

значить — зі сфері діяльності [3, с. 26].

Тобто кожній меті на всіх рівнях системи ці-

лей має відповідати певний мотиваційний комп-

лекс (елемент мотиваційного механізму або його 

підсистема), що забезпечує досягнення цієї мети 

(від мети до засобу її досягнення). Цей процес має 

ітераційний характер, оскільки мотиви виступа-

ють засобом досягнення цілей. І якщо не можна 

на відповідному етапі суспільного розвитку сфор-

мувати достатній для досягнення певної мети 

мотиваційний комплекс — мета має бути пере-

глянута і приведена до відповідності з реальними 

можливостями мотивації (від засобу — до мети).

У вирішенні проблем обмежуються постанов-

кою цілей і вишукуванням ресурсів її досягнення, 

вважаючи, що існуючий мотиваційний механізм 

використання ресурсів ефективний для досягнен-

ня цілей розвитку підприємства. Але практика 

показує, що реальна різноманітність умов госпо-

дарської діяльності призводить до необхідності у 

розв’язанні будь-якої проблеми формувати специ-

фічний (господарський) мотиваційний механізм.

Мотиваційний механізм, як і будь-яка систе-

ма, повинен мати властивості раціональної ціліс-

ності й відособленості його елементів. Це означає 

взаємопов’язаність елементів між собою, і зміна 
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цюванням мотиваційного механізму, тобто неді-

євість макроекономічних інструментів мотивації 

обмежує рамки процесів, що їх оновлюють.

Передбачені урядом заходи з поетапним від-

новленням матеріально-технічної бази сільсько-

господарських підприємств не призвели до бажа-

них результатів [4, с. 13].

Так, на першому етапі проектувалося тех-

нічне забезпечення аграрного виробництва здій-

снювати за рахунок підтримання в працездатно-

му стані наявного машинно-тракторного парку з 

частковим його оновленням. З цією метою було 

організоване виробництво необхідних агрегатів і 

запасних частин для сільгосптехніки, налагодже-

но її ремонт і технічне обслуговування за допо-

могою агротехсервісів.

Наступний етап ресурсного оновлен-

ня сільськогосподарського виробництва мав 

здійснюватися на базі переоснащення новою 

високопродуктивною технікою переважно ві-

тчизняного виробництва. Із цією метою перед-

бачалося забезпечення структурної перебудови 

і перепрофілювання підприємств сільськогос-

подарського машинобудування, освоєння ви-

робництва сучасної елементної бази конструк-

цій сільськогосподарських машин, що сприяло 

би підвищенню технічного рівня вітчизняних 

машин, зокрема їх надійності.

Звичайно, результат передбачених урядом 

заходів оновлення основних засобів сільськогос-

подарського виробництва змусив би вітчизняних 

товаровиробників шукати внутрішніх мотивів у 

методах управління відновлювальними проце-

сами засобів виробництва, особливо активної їх 

частини, яка має високу чутливість до конструк-

торсько-технологічних змін виробництва сіль-

ськогосподарської продукції і найперша підпадає 

під управлінський вплив поліпшення техніко-

технологічних характеристик.

Необхідно відмітити, що з найгострішими 

питаннями які стоять перед сільгоспвиробника-

ми в поліпшенні основних засобів як процесу ви-

робництва матеріальних благ, тісно пов’язаний 

чинник «робоча сила». Робоча сила виступає 

особистим чинником мотивації виробництва, 

а засоби виробництва є його речовою формою. 

Сукупність цих чинників утворює продуктивні 

сили суспільства, які, у свою чергу, поділяються 

на матеріально-речові та суспільні. Такий поділ 

ґрунтується на дії системи об’єктивних еконо-

мічних законів, де перша частина їх дії розкриває 

сутність і логіку розвитку техніки та технологій 

(технологічні засоби виробництва), друга — ре-

гулює внутрішню організацію продуктивних 

сил, їх функціонування як соціального фактору.

Мотиваційна єдність матеріально-трудових 

чинників реалізується у процесі суспільного ви-

робництва, і цим зумовлюється винятково важли-

ва роль засобів виробництва. Постійне споживан-

ня речової форми у процесі виробничої діяльності 

об’єктивно вимагає систематичного оновлення ма-

теріально-ресурсного потенціалу на якісно новому 

ґрунті. Оновлення активної частини основних за-

собів виробництва є обов’язковою закономірною 

умовою функціонування суспільного виробництва, 

що забезпечує саме його існування й розвиток.

Від стану й ефективності використання ак-

тивної частини основних засобів значною мірою 

залежить конкурентоспроможність аграрного ви-

робництва. Оновлення активної частини осно-

вних засобів сільськогосподарського виробництва 

потребує відповідного інвестиційного ресурсу, як 

зовнішнього, так і внутрішнього.

Діюча система зовнішнього оновлення осно-

вних засобів побудована на ринкових засадах. 

Внаслідок чого вимагається активізація цього 

процесу, надання йому цілеспрямованого комп-

лексного характеру на базі розробки та реалізації 

державних цільових програм [5, с. 39]. Оновлення 

матеріально-ресурсного потенціалу здійснюється 

за двома напрямами:

— діяльність першої сфери АПК — активі-

зація машинобудівної, хімічної, будівельної про-

мисловості для потреб сільськогосподарського 

виробництва;

— організація й управління у використанні 

засобів виробництва у різних типах підприємств 

аграрного сектору економіки.

Необхідно зазначити, що ці напрями не відо-

соблені у своєму впровадженні, а постійно зна-

ходяться в організаційній, управлінській і техно-

логічній співпраці. Тут провідну роль відіграють 

промислові підприємства у забезпеченні процесу 

відновлення матеріально-ресурсної бази сіль-

ськогосподарських товаровиробників. Основна їх 

функція — виробництво продукції, орієнтованої 

на сучасні машинні технології.

Внутрішня система оновлення залежить від 

самого товаровиробника, спираючись на його 

фінансовий стан. Від забезпечення фінансового 

стану підприємств залежить, який спосіб онов-

лення основних засобів для них буде доступний.

Дослідження свідчать, що аграрні підприєм-

ства в Україні можна поділити на три групи: І — 

рентабельні; ІІ — із поліпшенням фінансового 

стану; ІІІ — збиткові.

Для аграрних підприємств найдешевшим 

способом придбання техніки є договір купівлі-

продажу, проте ним можуть скористатися лише 

частина підприємств І групи. Для підприємств ІІІ 

групи, які мають незадовільний фінансовий стан, 

найбільш реальними є договори про надання по-

слуг сільськогосподарської техніки, а для біль-

шості підприємств І і ІІ груп, фінансовий стан 

яких задовільний, доцільним є договір фінансо-

вого лізингу (рис. 2).
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новлює перехід від того що є, до того, що має 

бути зроблено протягом певного періоду часу, 

формуючи при цьому відповідну програму онов-

лення основних засобів.

Беручи до уваги вагомий характер програми 

виконання управлінського рішення, її розробка 

має будуватися на комплексній основі. В основу 

опрацювання програми оновлення має бути по-

кладений аналіз нинішнього реального стану ак-

тивної частини основних засобів сільськогоспо-

дарського виробництва, обґрунтування потреби у 

них, фінансових можливостей господарства, мо-

білізації внутрішніх матеріальних і трудових ресур-

сів, залучення ресурсного потенціалу зі сторони.
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Рис. 2. Шляхи забезпечення підприємств АПК 

технічними засобами. Джерело: складено автором

Крім того, сучасне аграрне виробництво ви-

магає мобілізацію внутрішнього управлінського 

впливу на мотивоване прийняття рішень щодо 

процесу оновлення матеріально-ресурсного по-

тенціалу. Однак раціональні рішення з управлін-

ня у цій галузі економіки приймаються управ-

лінським персоналом в складних умовах. Для 

прийняття рішень у сфері оновлення основних 

засобів необхідно поліпшити інформованість 

спеціалістів, що приймають рішення.

Висновки. Функціональне призначення сис-

теми мотивації характеризує певна сукупність 

економічних і господарських процесів, що оці-

нюють прийняття рішень з оновлення основних 

засобів виробництва й управління ним.

Приймаючи управлінське рішення щодо 

оновлення активної частини основних засобів 

виробництва аграрних підприємств, необхідно 

ухвалити мотив за об’єктом управлінського рі-

шення. Зокрема об’єктом ухвалення управлін-

ського рішення виступає технічний і технологіч-

ний стан, організація основного й допоміжного 

виробництва, економічний і фінансовий роз-

виток, обліково-аналітична робота, організація 

основної і додаткової оплати праці, внутрішньо-

господарське управління, кадрове забезпечення, 

стратегія розвитку. Управлінське рішення вста-


