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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З
НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Досвід останніх десятиліть показав, що людські ре!
сурси мають важливе значення для забезпечення ефек!
тивної діяльності підприємств аграрного сектора [3].
Досягнення сталого розвитку сучасного сільського гос!
подарства меншою мірою залежить від матеріальних
витрат (наприклад, насіння та добрива), й все більшою
від участі людей у їх використанні. Такий акцент на
людські ресурси вимагає збільшити обмін знаннями та
інформацією в процесі сільськогосподарського вироб!
ництва, а також потребує розвитку відповідних способів
зв'язку, каналів та інструментів. Саме такий обмін знан!
нями, досвідом, інформацією на підприємствах аграр!
ного сектора являє собою комунікації [2], забезпечен!
ня яких, відповідно, потребує створення та застосуван!
ня комунікаційних систем даних підприємств на сучасній
технологічній базі.

У багатьох країнах, у тому числі значною мірою і в
Україні, низький рівень розвитку сільськогосподарсь!
кого виробництва обумовлений, серед інших факторів,
нерозвиненістю комунікаційних систем аграрних
підприємств, неефективними технологіями обміну
інформацією, невідповідністю систем зв'язку та методів
обробки інформації потребам підприємств [6; 7]. Важ!
ливою науковою задачею в цьому напрямі є аналіз та
формування підходів до оцінки комунікаційних систем
аграрного сектора, використання яких створюватиме
інформаційну базу для прийняття управлінських рішень
щодо подальшого розвитку та вдосконалення комуні!
кацій на аграрному підприємстві.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та пошук шляхів вирі!

шення проблем оцінки комунікаційних систем під!
приємств аграрного сектора на основі визначення прин!
ципів та вивчення підходів до здійснення даної оцінки.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Багато українських та зарубіжних вчених досліджу!

вали методологічні підходи до оцінки комунікаційних
систем, проте їх загальні доробки зведені лише до ок!
ремих рекомендацій. Зокрема, Ф. Уебстер відзначає [9],
що оцінка ефективної діяльності комунікаційної систе!
ми потребує формулювання цілей комунікацій. Для цьо!
го необхідно використовувати показники збільшення
обсягів продажу та прибутку. Крім того, необхідним є
постійний аналіз впливу окремих елементів комунікац!
ійних програм на дані показники протягом періодів пла!
нування, необхідних для об'єктивної оцінки ефекту вит!
рат на дані комунікації. Як варіант оцінки Ф. Уебстер
запропонував вимірювання рівня поінформованості сто!
совно продукції на певних етапах комунікаційної про!
грами. Також він пропонує здійснювати опитування
споживачів і формувати оцінки елементів програми на
основі їх відповідей. Його пропозиції залишаються лише
рекомендаціями практичного характеру, без науково!
го структурування, моделі та методики застосування.

С. Моріарті і Д. Барнет також не дають досконалої
моделі оцінки. Вказується, що ефективність є ступенем
виконання функцій маркетинговими комунікаціями [1,
с. 464]; рівень ефективності зв'язків із громадськістю
визначає число контактів із споживачами, які забезпе!
чуються засобами поширення інформації у суспільстві
[1, с. 488]. Реклама, в свою чергу, вимагає оцінювання
ефективності через опитування цільової аудиторії до,
під час та після проведення кампанії ефективної рекла!
ми [1, с. 472—485].

Аналізуючи роботи інших авторів, присвячені про!
блемам управління та оцінки комунікаційних систем
підприємств, зокрема зарубіжних: Е. Мейо, Г. Саймона,
І. Річардса, Т. Шибутані, А. Піза, Г. Лассвелла, К. Шен!
нона та ін., а також вітчизняних: Т.В. Калінеску, Л.С. Ви!
наріка, О.М. Щедріної, Н.Ф. Васильєвої, В.П. Ластовець!
кого, Т. Б. Іванюка та ін., слід відзначити, що вони но!



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

69www.economy.in.ua

сять або загальнотеоретичний характер, або не можуть
бути використані для вирішення проблем комунікацій
на підприємствах саме аграрного сектору, тому що не
враховують специфіки сільськогосподарського вироб!
ництва та особливостей їх комунікацій. Тому пробле!
матика розвитку теорії та методології, а також прак!
тичних аспектів оцінки комунікаційних систем
підприємств аграрного сектора є актуальною та потре!
бує грунтовних досліджень.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
Використання інформаційно!комунікаційних

інструментів у діяльності підприємств супроводжуєть!
ся високим рівнем витрат. У контексті цього реклама,
робота з громадськістю та стимулювання збуту, уп!
равлінські дії мають інвестиційний характер та спрямо!
вані на отримання віддачі. На підприємство впливають
зміни об'єму продажів, величини прибутку, частки
ринків збуту. Кількісна оцінка результатів застосуван!
ня методів проводиться на основі даних про ефек!
тивність витрат на ринкові заходи щодо формування по!
питу, товарної і цінової політики, стимулювання збуту
тощо.

Комунікації є ефективними, якщо за їх допомогою
досягаються результати. Цьому допомагає використан!
ня контролінгу в установі. Планування і контроль є
концепціями контролінгу, ці дві фази разом із регулю!
ванням (розробкою рішення і направленням його до ви!
конання) вносять основні зміни в комунікаційну систе!
му управління [2]. Окремі дослідження показують, що

типовими проблемами, які по!
в'язані із управлінням комуніка!
ційною системою, є відсутність
прозорості системи врахування
витрат, яка дозволяє встанови!
ти причини їх виникнення і виз!
начити їх виправдану величину;
недостатній рівень відповідаль!
ності і мотивації персоналу,
його орієнтація на зниження
затрат і підвищення ефектив!
ності діяльності; функціонально
нижчий рівень впевненості осіб,
що приймають рішення, в ефек!
тивності структурних змін в си!
стемі управління, низький рівень
готовності до змін; неналагод!
женість системи первинного до!
кументообігу; низька опера!
тивність отримання фактичної
інформації про поточну
діяльність підрозділів підприєм!
ства, яка негативно впливає на
прийняття управлінських рішень
[2, с. 54].

Ефективність комунікацій!
них систем підприємств аграр!
ного сектора передбачає запла!
новане і систематичне викорис!
тання засобів зв'язку, міжособи!
стісних каналів, інформаційно!
комунікаційних технологій,
аудіовізуальних систем та ЗМІ з
метою збору та обміну інформа!
цією між усіма зацікавленими
сторонами в процесі планування
задля досягнення консенсусу у
вирішенні комунікаційних про!
блем, з якими стикаються під!
приємства аграрного сектора і
пошуку варіантів їх вирішення;
мобілізації людських ресурсів,
надання допомоги у вирішенні
проблем на рівні міжособистіс!

них комунікацій, які можуть виникнути в процесі роз!
робки планів; застосування комунікаційних технологій
у навчанні та програмах розвитку, особливо на низово!
му рівні, з метою підвищення їх якості та ефектив!
ності.

Велика частина роботи зі створення ефективних
комунікаційних систем підприємств аграрного сектора
фокусується на двох основних сферах: поширення
інформації та мотивація і навчання працівників. Повний
потенціал розвитку може бути реалізованим тільки
якщо існують знання і технології ефективного обміну
інформацією, а також якщо працівники, що будуть ко!
ристуватись комунікаційними системами, мотивовані та
підготовлені.

З використанням матеріалів ряду досліджень [4; 5]
сформульовано перелік основних принципів оцінки ко!
мунікаційних систем підприємств аграрного сектора
(табл. 1).

Принципи оцінки комунікаційних систем аграрно!
го сектора із ключовими ознаками їх результативності
дозволяють забезпечувати наступні вимоги щодо ефек!
тивної побудови та функціонування комунікацій на
підприємствах [4]:

— раціональність організаційної структури та сис!
теми корпоративного управління (у статиці);

— раціональність організації бізнес!процесів (у ди!
наміці);

— відповідність загальним правилам удосконален!
ня статики і динаміки для ефективної роботи аграрно!
го підприємства.

Таблиця 1. Класифікація та сутність принципів оцінки комунікаційних систем
підприємств аграрного сектора

Джерело: власні дослідження.
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Оцінка комунікаційних систем
підприємств аграрного сектора перед!
бачає оцінку ефектів функціонування
підприємства, досягнутих за рахунок
використання комунікаційних систем.
У загальному вигляді дані ефекти
можна класифікувати на економічний
та мотиваційний. На рис. 1 представ!
лено показники ефектів комунікацій!
ної системи, диференційовані за вида!
ми ефектів.

Якщо оцінка економічного ефек!
ту є досить поширеною і має розвину!
ту методологічну базу, то мотивацій!
ний ефект комунікаційної системи, що
є результатом маркетингової діяль!
ності підприємства, потребує додат!
кової уваги з точки зору формування
наукових рішень стосовно його оцін!
ки. У результаті реалізації даного виду
ефекту комунікаційної системи підви!
щується рівень споживчої задоволе!
ності продукцією, рівень поінформо!
ваності цільової аудиторії стосовно
підприємства, його діяльності. Крім
того, підвищується кількість замов!
ників продукції та договорів на її по!
ставку. Мотиваційний ефект розкри!
вається у статистичних та соціологічних показниках
ступеня сприйняття цільовою аудиторією маркетинго!
вих комунікацій.

Комунікаційні процеси протікають у часі динаміч!
но, піддаючись корегуванню, їх результативність також
змінюється постійно. Фактор часу при оцінці комуніка!
ційних систем підприємств аграрного сектору повинен
враховуватись постійно, як і сегментна орієнтованість
комунікаційного процесу на обрану групу споживачів.
Для цього необхідно використовувати фактор сегмен!
тування. Під час оцінювання ефективності маркетинго!
вих комунікацій підприємства варто також враховува!
ти і канали комунікації. Множинність показника в часі
утворює динамічний ряд ефектів маркетингових кому!
нікаційних процесів.

Оглянувши наявні методики оцінки комунікаційних
систем [4; 5], можна зробити висновок про те, що ними
не враховуються усі задачі формування маркетингових
комунікацій аграрних підприємств. Якщо виходити з
того, що внутрішній господарський механізм підприєм!
ства аграрної сфери є комплексом взаємопов'язаних
елементів, що забезпечують розвиток підприємства в
умовах виробничих відносин, а ці відносини обумовлю!
ються станом організаційно!економічних відносин на
відповідному етапі розвитку суспільства і економіки,
необхідні розгляд, формування та оцінка комунікацій!
ної системи як динамічної системи, що розвивається.

ВИСНОВКИ
Якісна оцінка комунікаційних систем підприємств

аграрного сектора дозволяє створити теоретично і емпі!
рично обгрунтовану базу для ухвалення практичних
рішень щодо формування ефективної інноваційної пол!
ітики підприємств аграрного сектору. Ця база є основою
для створення ефективної системи ухвалення управлінсь!
ких рішень стосовно розвитку комунікаційних систем на
підприємствах аграрного сектора, яка повинна стати
інструментом забезпечення балансу інтересів держави,
потенційного інвестора, власника аграрного підприєм!
ства і споживача продукту. Поряд з цим, саме вказана
база є тим основним об'єктом, що потребує впроваджен!
ня сучасних інформаційно!комунікаційних технологій. З
огляду на це, при розгляді інформаційно!комунікаційно!
го забезпечення підприємств аграрного сектора значну
увагу слід приділити розвитку комунікаційної інфраст!
руктури агарного ринку, головне призначення якої по!

лягає в забезпеченні надійності, прозорості й стабільності
ринкового товарообміну. Такий розвиток можливий
лише за умови використання прогресивних, науково об!
грунтованих підходів щодо оцінки комунікаційних сис!
тем підприємств аграрного сектору як бази для форму!
вання управлінських рішень на основі оцінки поточного
стану, проблем та передумов розвитку комунікацій кож!
ного конкретного підприємства.
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Рис. 1. Види та показники ефектів комунікаційної системи

Джерело: власні дослідження.


