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ВСТУП
Розвиток виробничих об'єднань в аграрному
секторі економіки пройшов досить складний та
цілеспрямований шлях від створення кооперативів,
заводівкомбінатів, радгоспівзаводів та агроінду
стріальних комбінатів до організації діяльності
інтегрованих формувань повного виробничого
циклу. Еволюційні перетворення виробничих об
'єднань відбувалися під впливом зміни економіч
ної системи України на конкретному історичному
етапі становлення як у складі колишнього СРСР,
так і за часів незалежності. У міру конкретизації
місця та ролі виробничих об'єднань у загальнодер
жавній системі управління і системах управління
різних галузей вибудовувалась організаційна
структурна схема управління таких формувань та
механізм їх організації діяльності.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Для грунтовного висвітлення особливостей
становлення інтегрованих формувань пропонуємо
дослідити методологічні підходи щодо створення
й організації діяльності виробничих аграрнопро
мислових об'єднань, наукововиробничих об'єд
нань і виробничих об'єднань у сільському госпо
дарстві. Це дасть можливість зрозуміти еволюцію
наукової думки та проаналізувати практичний
досвід, який можна використати при обгрунту
ванні алгоритму побудови сучасних фахових фор
мувань і визначенні напрямів їх діяльності.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Дослідження автора показують, що протягом
1965—1975 рр. вчені почали системніше аналізу
вати діяльність інтегрованих формувань, резуль
татом чого стали проекти положень, які, на дум
ку науковців, могли теоретично і методологічно
визначити механізм функціонування та напря
ми діяльності об'єднань. Згідно із "Загальним по
ложенням про виробничі аграрнопромислові
об'єднання" виробниче аграрнопромислове об
'єднання є первинною формою організації й уп
равління суспільного виробництва, в якій на ос
нові раціональної спеціалізації та кооперації
сільськогосподарських підприємств і підпри
ємств переробної промисловості досягається
органічне поєднання виробництва сільськогос
подарської сировини з його промисловою пере
робкою. Об'єднання створювалося з метою
збільшення обсягів і підвищення економічної
ефективності виробництва, зниження витрат,
подолання сезонності при використанні вироб
ничих потужностей та трудових ресурсів сіль
ськогосподарських і промислових підприємств,
скорочення транспортних витрат, підвищення
якості продукції, що випускається, поліпшення
використання всіх ресурсів виробництва, вирі
шення важливих соціальних завдань [3]. При
цьому поєднувалося централізоване планове ке
рівництво з господарською самостійніст ю,
ініціативою об'єднання і господарств, що до ньо
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го входили, підприємств та інших виробничих
одиниць. До складу об'єднання могли входити:
— у державне аграрнопромислове об'єднан
ня: радгоспи, радгоспизаводи, одне або кілька
підприємств переробної промисловості, під
приємства з обслуговування основного вироб
ництва;
— у державнокооперативне аграрнопромис
лове об'єднання: радгоспи, радгоспизаводи, кол
госпи, міжколгоспні та державноколгоспні
підприємства (організації), державні та коопера
тивні підприємства переробної промисловості,
підприємства з їх обслуговування.
Схвалене Положення поширювалось і на інші
типи виробничих об'єднань:
— аграрнозбутові: у складі сільськогоспо
дарських підприємств і підприємств торгівлі;
— аграрнопромисловозбутові: у складі сіль
ськогосподарських підприємств, підприємств пе
реробної промисловості й торгівлі;
— міжколгоспні: у складі колгоспів і під
приємств з їх обслуговування.
При створенні об'єднання враховували ви
робничотехнічну потужність господарств і під
приємств, що входили до його складу: од
норідність продукції, що випускалась; мож
ливість створення на їх базі єдиного виробни
чогосподарського комплексу; можливість по
дальшої спеціалізації й концентрації виробниц
тва в обсягах, що забезпечують впровадження
передових методів праці; раціональне єднання
сировинної зони з переробними та збутовими
підприємствами; можливість організації раціо
нальної системи управління.
Основними завданнями виробничого аграрно
промислового об'єднання були:
— планомірний та пропорційний розвиток ви
робництва, виконання планових завдань за макси
мального використання виробничих ресурсів і ре
зервів;
— інтенсифікація та раціоналізація виробниц
тва, переробки і збуту сільськогосподарської про
дукції як взаємопов'язаного технологічного ком
плексу, підвищення його економічної ефектив
ності;
— раціональне використання й охорона землі,
розвиток необхідних додаткових галузей у сіль
ському господарстві;
— повне використання, своєчасне оновлення
й розширення основних фондів, підвищення ефек
тивності капітальних вкладень;
— розробка заходів з територіальної й галу
зевої концентрації та спеціалізації виробництва,
заходів щодо удосконалення розміщення продук
тивних сил у межах території, на якій діє об'єднан
ня;
— дотримання спільних інтересів та економіч
ної вигоди для всіх виробничих одиниць, що вхо
дять до нього;
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— узгодження програми робіт для всіх учас
ників;
— забезпечення всебічного вирівнювання умов
оплати праці й матеріального стимулювання для
однотипних підприємств і категорій працівників;
— планомірна робота з подолання відміннос
тей у формах і системах оплати праці, що засто
совуються, нормах і тарифних розцінках;
— подолання відмінностей у структурі розпо
ділу валового доходу між державними і коопера
тивними сільськогосподарськими, виробничими та
іншими підприємствами, що входять до складу об'єд
нання;
— раціональний розподіл трудових ресурсів і
рівномірне використання їх протягом року;
— всебічне використання досягнень науки і
передового досвіду, їх впровадження у сільсь
когосподарське і промислове виробництво;
— впровадження наукової організації праці та
управління, методів планування, машинної оброб
ки виробничої, фінансової документації й інших
сучасних засобів оргтехніки;
— здійснення заходів щодо соціального роз
витку колективних господарств і підприємств, що
входять до складу об'єднання;
— поліпшення культурнопобутових і житло
вих умов працівників об'єднання;
— здійснення необхідних заходів з охорони
навколишнього природного середовища;
— всебічний розвиток соціалістичного змаган
ня;
— організація обміну виробничим досвідом.
Схему управління виробничим аграрнопро
мисловим об'єднанням наведено на рис. 1.
Механізм функціонування таких об'єднань за
безпечував виконання конкретних виробничих
завдань шляхом прийняття індивідуальних і коле
гіальних рішень. Для кожного учасника об'єднан
ня було визначено його місце та роль, процедуру
обрання (призначення керівників і керівних
органів), їх права й обов'язки. Наявність дієвих
колегіальних органів об'єднання забезпечувало
підвищення професійного підходу при виробленні
рішень, давало змогу мінімізувати зловживання
посадових осіб, посилювало мотивацію кожного
працівника і суб'єктів господарювання, що входи
ли до складу формування.
З наукової і практичної точки зору теорети
кометодологічні основи створення й організації
функціонування наукововиробничих об'єднань
мали певні особливості, що знайшло відображен
ня в "Загальному положенні про наукововироб
ничі об'єднання".
Положення передбачало, що наукововироб
ниче об'єднання (НВО) є єдиним наукововироб
ничим і господарським комплексом, до складу яко
го включаються науководослідні, конструк
торські, проектноконструкторські та техно
логічні організації (надалі — науковотехнічні
одиниці), а також дослідні заводи (фабрики), пус
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нізації і автоматизації, автоматизованих
систем управління;
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɨɸɡɧɨʀ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ
— передача для організації масового
і серійного виробництва виробничим об
ȼɢɪɨɛɧɢɱɟ ɚɝɪɚɪɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
'єднанням (комбінатам) і підприємствам
ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
повністю налагодженої нової техніки;
— координація науководослідних,
Ɋɚɞɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
дослідноконструкторських і технолог
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
ічних робіт, що здійснювалися галузеви
ми науководослідними, проектнокон
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ (ɧɚ ɛɚɡɿ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ)
структорськими та технологічними ор
ȼɿɞɞɿɥ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
ганізаціями, вузами, виробничими об'єд
ȼɿɞɞɿɥ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɫɿɥɶɝɨɫɩɫɢɪɨɜɢɧɢ
наннями (комбінатами) і підприємства
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
ми;
— надання необхідної допомоги у
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
підвищенні кваліфікації робітників, кері
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
вних працівників і спеціалістів виробни
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɢ ɪɚɞɝɨɫɩɿɜ
чих об'єднань (комбінатів) та під
приємств, що використовували результа
Ƚɨɥɨɜɢ ɤɨɥɝɨɫɩɿɜ
ти наукових дослідів і технічних розро
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɢ (ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ
бок НВО;
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɿɧɲɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
— забезпечення планомірного і про
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ
порційного розвитку всього науковови
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
робничого комплексу;
— всебічне підвищення ефективності
ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ, ɩɟɪɟɞɨɜɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ,
праці робітників об'єднання й ефектив
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ності наукових дослідів і технічних роз
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɧɚɪɚɞɢ
робок;
Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɪɚɞɚ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
— спеціалізація науковотехнічних і
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ, ɚɝɪɨɧɨɦɢ,
виробничих одиниць НВО;
ɡɨɨɬɟɯɧɿɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ, ɿɧɲɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɿ ɧɨɜɚɬɨɪɢ
— систематичне зниження собівар
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
тості розробок;
— удосконалення планування й уп
Ɂɛɨɪɢ (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
равління, впровадження наукової орган
ізації праці та виробництва;
Ƚɪɭɩɢ ɿ ɩɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ
— підвищення ролі економічних ме
Рис. 1. Схема управління виробничим аграрно'
тодів в управлінні об'єднанням;
промисловим об'єднанням*
— удосконалення організації внутрі
* Cкладено автором.
шнього господарського розрахунку;
— здійснення всіх необхідних заходів
коналагоджувальні, шефмонтажні й інші органі з охорони повітря, землі та водойм від забруднен
зації залежно від завдань, поставлених перед ня промисловими і господарськими викидами, стіч
об'єднанням (надалі виробничі одиниці), що забез ними водами і відходами виробництва, а також з
печують випуск дослідних зразків, обробку й ви боротьби із шумами й радіоперешкодами;
пуск перших промислових партій нової продукції
— всебічний розвиток соціалістичного змаган
або досліднопромислових зразків нової техніки ня;
[2]. Головними завданнями наукововиробничого
— забезпечення широкої участі працівників в
об'єднання були:
управлінні виробництвом;
— прискорення науковотехнічного прогресу
— здійснення заходів щодо соціального роз
в промисловості, галузі (підгалузі) на основі вико витку колективу об'єднання;
ристання науковотехнічних досліджень, нової
— поліпшення культурнопобутових і житло
техніки, технології й організації виробництва;
вих умов працівників;
— розробка науковотехнічних прогнозів із
— створення найбільш сприятливих і безпеч
важливих науковотехнічних проблем, пов'язаних них умов праці.
При створенні об'єднання враховували: спе
із підвищенням технікоекономічного рівня вироб
ництва й продукції, що випускалася, а також ціалізацію організацій і підприємств, що вико
нували окремі стадії процесу "дослід — вироб
планів і програм щодо реалізації;
— створення у стислі терміни зразків нових ництво"; територіальне розміщення організацій і
машин, обладнання, приладів та інших виробів і підприємств, що входили до об'єднання; на
матеріалів, технологічних процесів, засобів меха явність науковотехнічних зв'язків між організа
Ɋɚɞɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɫɨɸɡɧɨʀ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ
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ціями і підприємствами, що входили до
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ Ɋɚɞɢ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɋɊɋɊ
об'єднання.
ɡ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ
Аналіз показує, що структура управ
ɋɨɸɡɧɟ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ
ління наукововиробничого об'єднання
ȼɫɟɫɨɸɡɧɟ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
певною мірою відповідала структурі уп
равління виробничим аграрнопромис
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ (ɇȼɈ)
ловим об'єднанням. Разом з тим, функції
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɇȼɈ
елементів системи управління НВО, їх
підпорядкованість, взаємозалежність і
Ɋɚɞɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
перелік структурних одиниць мали певні
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
особливості, зокрема поєднання індиві
дуального та колегіального механізму
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɧɚɭɤɢ
прийняття рішень, а також можливість
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
безпосередньо бути причетним до цього
процесу достатньої кількості провідних
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
спеціалістів і всього колективу НВО. Ця
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ
особливість може бути використана для
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ
ефективного управління фахових фор
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɿ ɫɥɭɠɛ
мувань сучасного зразка. Узагальнюючу
схему управління наукововиробничого
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ
об'єднання наведено на рис. 2. Кінцевий
варіант "Положення про наукововироб
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ничі об'єднання" було затверджено По
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɪɚɞɚ ɇȼɈ
становою Ради Міністрів СРСР від 30
грудня 1975 року № 1062 [2].
Ƚɨɥɨɜɚ (ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɡ ɧɚɭɤɢ)
На виконання цієї Постанови Рада
ȼɱɟɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ ɇȼɈ
Міністрів СРСР 7 грудня 1978 року своєю
ɑɥɟɧɢ ɪɚɞɢ; ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɜɱɟɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ;
Постановою за № 1009 затвердила "По
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜɢɳɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ; ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɪɚɞɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ
ложення про виробничі об'єднання у
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
сільському господарстві" [1].
Ɋɚɞɚ ɡ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ
Затверджене Положення визначало,
що виробниче об'єднання у сільському
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɧɚɪɚɞɢ
господарстві є єдиним виробничогоспо
Ɂɛɨɪɢ (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɇȼɈ,
дарським комплексом, діяльність в якому
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ
здійснюється на основі спеціалізації, кон
центрації і кооперації виробництва, цен
Ƚɪɭɩɢ ɿ ɩɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ
тралізації ряду виробничогосподарських
Рис. 2. Схема управління науково'виробничим
функцій і ресурсів з метою досягнення
об'єднанням*
найвищої ефективності такої діяльності.
* Cкладено автором.
Згідно з Положенням до складу об'єд
нання на добровільних засадах мали право входи
— територіальне виробниче об'єднання у
ти колгоспи, радгоспи, міжгосподарські підприє сільському господарстві, яке створюється, як пра
мства (організації), підприємства з переробки вило, у межах адміністративного району на базі
сільськогосподарської продукції, автотранспортні господарств, що виробляють кілька видів товар
й інші державні та кооперативні підприємства й ної продукції, а також на базі окремих спеціалі
організації за всіма напрямами їх діяльності. Крім зованих господарств.
того, до складу об'єднання входили тільки колгос
Мінімізації негативних проявів створенню ви
пи, міжколгоспні підприємства (організації) та робничого об'єднання мало передувати всебічне
інші кооперативні підприємства і організації, вивчення майбутніми учасниками, за допомогою
тільки радгоспи, інші державні підприємства і господарських органів і науководослідних уста
організації або водночас колгоспи, радгоспи, інші нов, питань, пов'язаних з організацією і діяльні
державні та кооперативні підприємства й органі стю нового формування, включаючи питання про
зації [1].
можливий ефективний склад підприємств і орган
Було визначено дві основні форми виробничих ізацій майбутнього об'єднання, його виробничу
об'єднань у сільському господарстві:
спеціалізацію та потужність, з урахуванням перс
— галузеве виробниче об'єднання, яке ство пективного плану економічного і соціального роз
рюється на базі спеціалізованих на даному виді витку району, області, краю, республіки. Голов
сільськогосподарської продукції господарств у ними завданнями виробничих об'єднань у
межах одного або кількох адміністративних рай сільському господарстві на той період було виз
онів або області, краю, республіки;
начено:
№ 11, червень 2010 р.
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інших підприємств і організацій, що входять
до складу об'єднання;
Ɋɚɞɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɫɨɸɡɧɨʀ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ
— вирівнювання економічних умов роз
витку й удосконалення відносин підприємств
ȼɢɪɨɛɧɢɱɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ
і організацій всередині об'єднання;
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ — ɱɥɟɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ
— широке використання досягнень на
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ
уки, техніки і передового досвіду в технології
та організації сільськогосподарського вироб
Ɋɚɞɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ
ництва;
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
— забезпечення ефективного викорис
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
тання землі, основних фондів, матеріальних,
Ƚɨɥɨɜɢ ɤɨɥɝɨɫɩɿɜ
фінансових і трудових ресурсів;
— раціональне використання й підвищен
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɢ ɪɚɞɝɨɫɩɿɜ
ня ефективності капітальних вкладень;
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ —
ɱɥɟɧɿɜ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
— скорочення термінів і зниження вар
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
тості будівництва;
— забезпечення своєчасного виконання
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ
Ⱥɩɚɪɚɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɚɛɨ
завдань
з капітального будівництва;
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
— введення в дію основних фондів і про
Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ Ɋɚɞɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɭ
мислових потужностей;
ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ
— повне використання виробничих по
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɧɢɤɢ
тужностей;
— удосконалення планування, управлін
ɉɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɭ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ
ня і господарського розрахунку;
— впровадження наукової організації
Ƚɪɭɩɢ ɿ ɩɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ
праці і виробництва;
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ
— розробка і реалізація заходів щодо со
Рис. 3. Схема управління виробничим об'єднанням ціального розвитку трудових колективів
об'єднання;
у сільському господарстві*
— поліпшення культурнопобутових і
* Cкладено автором.
житлових умов для працівників;
— створення найбільш сприятливих умов і без
— збільшення обсягів виробництва та прода
печних умов праці;
жу державі сільськогосподарської продукції;
— всебічний розвиток соціалістичного змаган
— виконання державних планів закупок і до
говорів контрактації сільськогосподарської про ня за досягнення високих виробничоекономічних
показників;
дукції;
— забезпечення широкої участі працівників в
— виконання завдань щодо отримання прибут
управлінні виробництвом;
ку та за іншими показниками державного плану;
— проведення всіх необхідних заходів з охо
— внесення платежів до бюджету;
— забезпечення своєчасних розрахунків із рони навколишнього природного середовища і ра
банками та постачальниками, кожним підпри ціонального використання природних ресурсів.
"Положення про виробничі об'єднання у
ємством і організацією, що входили до складу об
сільському господарстві" було офіційно затвер
'єднання;
— запобігання втрат сільськогосподарської дженим документом, який теоретикометодоло
продукції, поліпшення її зберігання і транспорту гічно і практично давав можливість зареєстру
ват и й налагодити діяльність формування
вання;
— розвиток переробки сільськогосподарської суб'єктів господарювання на території будьякої
адміністративної одиниці СРСР. Цей документ
сировини;
— підвищення продуктивності праці та ефек забезпечував керівників інституційного рівня
інформацією щодо місця та ролі об'єднання у
тивності виробництва;
— підвищення якості та зниження собівартості державній вертикалі управління галузями, а ке
рівників інших управлінських рівнів — розумін
продукції;
— забезпечення економічного обгрунтування ням побудови і функціонування системи управ
спеціалізації і концентрації виробництва на ління об'єднанням, а також детально розкривав
права й обов'язки кожного елемента цієї систе
підприємствах та в організаціях об'єднання;
— ефективніше використання виробничих ре ми (рис. 3).
сурсів і можливостей кожного підприємства та
ВИСНОВОК
організації, що входять до складу об'єднання;
Аналіз положень про інтегровані виробничі
— розробка оптимальних планів забезпечен
ня планомірного розвитку колгоспів, радгоспів, об'єднання засвідчує, що механізм організації су
ɋɨɸɡɧɟ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ
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часних фахових формувань по
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
винен бути досить конкретизо
ȼɢɛɿɪ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
ȿɬɚɩɢ
ваним. Цей процес має харак
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɍɫɬɚɧɨɜɱɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
теризуватися певною етапні
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ
стю. На першому етапі доціль
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
1.
Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ
но визначити кількість заснов
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ників (учасників), місцезнаход ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ,
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ження об'єднання, функціо ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ
ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
нальні напрями діяльності, по ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
тенційні обсяги виробництва ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ
сировини й переробки, можливі
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ
ринки збуту продукції, перелік
ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ-ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ
зацікавлених сторін, провести
збори засновників, на яких зат
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɛɨɪɢ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
верджується Установчий до
(ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɍɫɬɚɧɨɜɱɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ)
говір.
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɡɚɽɦɢɧ (ɫɬɚɬɭɬ, ɛɿɡɧɟɫНа другому етапі необхідно ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɩɥɚɧ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
розробити організаційні доку ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ
менти, що регламентуватимуть ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɢɫɭ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ
діяльність об'єднання. Перед ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ
бачений цими документами ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɪɢɧɤɭ.
економічний механізм має ре Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɜɢɬɪɚɬ
гулювати внутрішні й зовнішні ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
відносини формування, визна
ȼɢɛɿɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
чати порядок розрахунків за
продукцію, що поставляється
ɍɫɬɚɧɨɜɱɿ ɡɛɨɪɢ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ.
на переробку, та відпові
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɫɬɚɬɭɬɭ, ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ, ɲɬɚɬɧɨɝɨ
дальність партнерів за договір
ɪɨɡɩɢɫɭ, ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ
ними зобов'язаннями. Відноси
ни об'єднання із зовнішніми 3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ (ɤɟɪɭɸɱɨʀ) ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɮɚɯɨɜɨɝɨ
суб'єктами ринку бажано буду ɞɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɮɚɯɨɜɨɝɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ (ɫɬɚɬɭɬ, ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ, ɩɟɱɚɬɤɚ,
вати на взаємовигідних догові ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ ɜ
ɛɚɧɤɭ)
рних принципах, а з державни ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ми органами — на основі чин ɡɛɨɪɿɜ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ
ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ —
них законодавчонормативних
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɧɨɜɢɯ
актів, що стосуються регулю
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ-ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
вання його діяльності.
Паралельно з проектом ста
ɉɟɪɲɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
туту об'єднання розробляють
організаційну структурну схе Рис. 4. Механізм організації діяльності фахових виробничих
му управління за єдиним прин
формувань*
ципом "знизудогори", забез
* Cкладено за дослідженнями автора.
печуючи оперативну керо
ваність і мінімізацію витрат на утримання апара
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