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Визначальним фактором сучасного економі�
чного розвитку агропромислового виробництва
виступають трансформаційні перетворення широ�
кого спектра в магістральних напрямах науки, у
наукових знаннях, техніці, технології виробниц�
тва, а також в соціальних та організаційно�управ�
лінських напрямах.

У світі інженерного бізнесу існують так звані
вічні питання, на які люди постійно шукають
відповіді. Чому великі та малі компанії заробля�
ють сотні мільйонів, а інші втрачають капітал? Як
може невелика фірма, компанія забезпечити ви�
сокий рівень обслуговування, ніж велика, яка за�
стосовує набагато більше ресурсів? На ці та інші
питання допомагає відповісти теорія і практика
менеджменту.

Менеджмент — як наука виник і розвивається в
зв'язку з необхідністю пояснити, "чому" та в на�
слідок чого процвітають чи руйнуються організації.
Науковці в області менеджменту шляхом ви�
пробувань та практики, методом спроб і помилок
відповідають на питання: "Чим виявляється успіх
організації?". Відповідь на це питання дозволяє
відповісти на більш прагматичне питання "Що може
зробити менеджер для забезпечення успіху органі�
зації?". Терміни "менеджмент", "менеджер" у інже�
нерній сфері порівняно нове поняття для суб'єктів
підприємництва, але вони щільно увійшли в наш
словниковий лексикон, замінивши попередні "уп�
равління", "управлінська діяльність", "директор".
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 На зміну концепціям і принципам традицій�
ного класичного менеджменту, що не враховують
справної ролі нематеріальних форм і нетрадицій�
них якісних економічних чинників у бажаних пе�
ретвореннях приходять нові моделі інженерного
управління на інноваційних засадах, об'єднанні
спільною ознакою — інженерним менеджментом.

Надаючи йому, як функціональній системі
управління, досить серйозної професійної уваги,
багато дослідників [1] бачать в інженерному ме�
неджменті "самостійну галузь економічної науки
і професійної діяльності, спрямовану на форму�
вання і забезпечення досягнення будь�якою
організаційною структурою економічної мети
шляхом раціонального використання природних,
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів".

Теоретичні, методичні та практичні аспек�
ти щодо сутності, мети і завдання менеджменту
розглядаються у працях економістів�аграрників
В. Г. Андрійчука, М. Й. Маліка, П. Т. Саблука,
В. П. Ситника, О. М. Шпичака, В. В. Юрчишина та
інших.

Теоретичною і практичною наукою опрацьо�
вано ряд методичних та організаційно�економіч�
них підходів щодо наукових основ менеджменту.

Метою даної статті є дослідження наукових
засад щодо інженерного менеджменту в агропро�
мисловому виробництві як механізму прискорен�
ня розвитку і конкурентоспроможності галузі.

Інженерний менеджмент — це самостійний
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вид професійно здійснюваної діяльності, спрямо�
ваної на досягнення в ринкових умовах визначе�
ної мети шляхом раціонального використання
матеріально�технічних, природних, трудових ре�
сурсів із застосуванням принципів, функцій і ме�
тодів економічного механізму.

Під науковими основами інженерного менед�
жменту розуміється система наукових знань, яка
складає теоретичну базу практики управління і за�
безпечує практичний інженерний менеджмент
науковими рекомендаціями.

Інженерний менеджмент — це соціально�гу�
манітарна наука, але водночас наука прикладна,
оскільки озброює реальну інженерно�технічну
практику прийомами і навичками. На формуван�
ня інженерного менеджменту як науки вплинули
досягнення таких дисциплін, як: психологія, соц�
іологія, органоміка, суспільні науки.

Загалом, інститут інженерного менеджменту
— це структуровані соціальні відносини інтеграції
та диференціації. Це система довготривалих гру�
пових й індивідуальних установок, орієнтацій,
цілей, рішень, задач і практичних дій.

Задачею інженерного менеджменту є забезпе�
чення оптимального використання операційної
системи виробництва, вдосконалення системи
управління персоналом і здійснення контролю,
синхронізації функціональних підсистем. Кон�
цепції рушійних сил і головних переваг інженер�
ного менеджменту тісно пов'зані з функціями
стратегічного і оперативного менеджменту, роз�
робкою стратегії пріоритетів розвитку і зростан�
ня підприємства, галузі на основі ефективної ре�
алізації інженерно�технічних систем.

Головними компонентами інженерно�тех�
нічних систем виступають технологічні, науково�
технічні, соціально�організаційні, управлінські, а
також когнітивні складові, втілені в різних матері�
альних носіях. Будучи багатоваріантним типом
діяльності, інженерний менеджмент являє собою
сукупність суб'єктів, що знаходяться у відповідних
взаємозв'язках, а також принципів, форм, методів,
організаційних та економічних важелів, спрямова�
них на створення, випробування, виробництво, ре�
алізацію, використання й обслуговування техніч�
них засобів для агропромислового комплексу.

Основним організаційним принципом інже�
нерного менеджменту в агропромисловому ком�
плексі є системний підхід до створення, проведен�
ня державних випробувань, виробництва техніч�
них засобів, їх використання, ремонту та техніч�
ного обслуговування, розробки і освоєння нових
технологій, та кадрового забезпечення.

Комплексність інженерно�технічного проце�
су додає особливої складності методам і прийо�
мам інженерного менеджменту, оскільки інже�
нерно�технічні і технологічні процеси як об'єкти
управління характеризуються невизначеністю,
багатоваріантністю і за своєю сутністю є вірогід�
ними (схоластичними). У свою чергу це визначає
специфічність методології та організації інженер�

ного менеджменту.
У процесі управління інженерно�технічною

діяльністю слід не тільки виявляти взаємозв'язки
різних складових, а й підтримувати безперервну
еволюцію систем інженерно�технічного забезпе�
чення.

Володіння основами сучасного інженерного
менеджменту — важкий, багатоплановий процес,
який оцінюється фахівцями з різних боків. Одні
вважають, що менеджером потрібно народитися,
інші, — що менеджмент здійснюється через актив�
не навчання і самовдосконалення.

У наш час важко назвати більш важливу і ба�
гатогранну сферу діяльності, ніж менеджмент, від
якого значною мірою залежать і ефективність
виробництва, і якість обслуговування населення.

Наука і мистецтво людських стосунків охопи�
ли агропромислове виробництво як у середині га�
лузей, підприємств, так і з зовнішнім оточенням
(діловими партнерами, споживачами, постачаль�
никами, державними установами, засобами масо�
вої інформації).

Позитивна інформація щодо підприємства,
фірми стала важливим інструментом підвищення
довіри до них, а також і чинником конкурентноз�
датності. Особливо важливою складовою в інже�
нерному менеджменті є те, що менеджерське ке�
рування починається з низових підрозділів
(відділок, склад, магазин) і середньої ланки (ке�
рування самими функціональними відділами та
їхньою координацією). Зниження витрат на оди�
ницю продукції за рахунок збільшення швидкості
й обсягу постачань, виробництва і збуту, а також
їхній скоординованості, як свідчить зарубіжний і
вітчизняний досвід, зумовлює конкурентну пере�
вагу, досягнення якої є прямим обов'язком менед�
жерів (як адміністраторів, або лінійних керуючих,
так і штатних спеціалістів), що здійснюють госпо�
дарську діяльність.

Роль менеджерів щодо забезпечення конку�
рентоспроможності ведення галузей сільського
господарства можна розглянути на прикладі Дер�
жавного підприємства дослідного господарства
"Асканійське" Інституту олійних культур УААН,
яке в 2005 році освоїло систему інженерного ме�
неджменту на інноваційних засадах.

ДПДГ "Асканійське" — це багатогалузеве гос�
подарство, яка має чітку структуризацію і являє
собою сукупність соціальних і організаційних
підсистем.

Функціональна і організаційна підсистеми
співіснують у тісній взаємодії за єдиною соціаль�
но�економічною програмою, що дає можливість
вирішувати виробництво прогнозованого обсягу
наукомісткої продукції.

Тут на основі взаємодії функціональних підси�
стем сформована трирівнева організаційна струк�
тура інженерного менеджменту з визначенням
п'яти функціональних блоків:

— інноваційно�технологічний;
— маркетингу;
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— матеріально�технічний;
— фінансово�економічний;
— соціально�культурний.
Блок маркетингу досліджує й інформує функ�

ціональні блоки управління щодо кон'юнктури та
ємності ринку наукомісткої продукції(елітного на�
сіння сільськогосподарських культур, племінного
молодняку великої рогатої худоби, свиней, овець).

Інші блоки проектують і організовують вироб�
ництво тієї наукомісткої продукції, які будуть
сприйняті споживачами. Вся інженерно�інновац�
ійно�виробнича діяльність підприємства підпо�
рядкована потребам і вимогам ринку щодо кіль�
кості та якості наукомісткої продукції для реалі�
зації.

Сьогодні є очевидним, що
для виживання та збережен�
ня конкурентоспромож�
ності в кризових умовах, в
яких нині знаходяться під�
приємства агропромислово�
го комплексу України, необ�
хідно в господарській діяль�
ності проводити організац�
ійно�економічні та техно�
логічні зміни. Більше того,
потреба в організаційно�
економічних і технологічних
змінах стала виникати на�
стільки часто, що їх вплив на
життєвий цикл підприємства
уже не розглядається як вик�
лючне явище. У практиці та
наукових дослідженнях все
більше уваги приділяється
аналізу методів та організа�

ційних можливос�
тей щодо системи
управління змінами.

Управління змі�
нами (Change Mane�
gement — СМ) — це
реалізація потреби
підприємства у своє�
му розвитку. Скла�
довими системи уп�
равління змінами є:
люди, процеси, ін�
формаційні техно�
логії [2].

Для успішного
управління змінами
з метою конкурен�
тоспроможного роз�
витку підприємств
використовуються
наступні основні
підходи:

— Гуманітарні
підходи, в основі
яких розглядається

організаційна структура (підприємство) як соц�
іальний організм. У якості методологічної бази ви�
користовується соціологія і психологія. Дану гру�
пу підходів можна також охарактеризувати як
особистносно�орієнтовану в повному зсенсі цьо�
го слова. Тут основним об'єктом і суб'єктом пе�
ретворення виступає гудвинг підприємства.

— Інженерні підходи щодо розвитку під�
приємств еволюціонували від методів створення
складних технічних систем.

Методологічна база — теорія систем, систем�
ний аналіз, кібернетика. Інженерні підходи роз�
вивають технології і структуру інформаційних по�
токів підприємства. Відомі також такі підходи, як
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Таблиця 1. Соціально�економічна структура ДП ДГ "Асканійське"*

* Джерело: С.О. Тивончук Інноваційний менеджмент у системі управління інноваційною діяльні�
стю в агропромисловому виробництві. Місце і роль аграрної науки в процесі розвитку АПК України.
К.: Держвидав "Аграрна наука" УААН, 2007.

Таблиця 2. Економічні показники ДПДГ "Асканійське"
Інституту олійних культур
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системний аналіз, наукова організація праці, реі�
нжиніринг бізнес�процесів.

— Емпіричні підходи полягають у розповсюд�
женні галузевого або функціонального досвіду.
Найбільш яскраво вони відображенні в системі
освіти, бенчмаркетингу [2].

В основі змін, насамперед, лежить людський
фактор, а це, в свою чергу, необхідність нових
підходів розвитку підприємств, які основані на
стику гуманітарного й інженерного підходів, що
дозволяє одержати синенергетичний ефект від їх
взаємодії. Цей підхід базується на сучасних досяг�
неннях інформаційних бізнес�технологій, тобто
когнітивних технологій розвитку підприємств.
Набуває високої актуальності розвиток симбіозу
концепції СМ, інформаційних бізнес�технологій
і когнітивної людської складової.

Для того, щоб менеджери освоїли зазначений
підхід, необхідно розробити навчальну програму,
забезпечити регулярне використання методик в
рамках автоматизації системи управління (побу�
дова нормативної інформаційної системи), ме�
тодів системи якості (методи забезпечення якості,
методи стимулювання якості, методи контролю
результатів щодо якості), які базуються на прин�
ципах "Лідерства".

Таким чином, успішне управління змінами ба�
зується на використанні відповідних підходів
трьох галузей знань[3]:

— Галузь А — розвиток Інформаційних тех�
нологій;

— Галузь В — розвиток бізнес�платформ, які
включають методики моделювання бізнес�про�
цесів (SADT, IDEFO, DED, UML);

— Галузь С — визначає "психологію праці" і
направлена на вирішення принципу підвищення
значимості кожного працівника.

Сучасні процеси в економіці зобов'язують по�
новому поглянути на сферу інженерного менедж�
менту з позиції використання інформаційних тех�
нологій, тобто використання складових так званої
"нової економіки". Термін "нова економіка" все
частіше трансформується в поняття "економіка
знань" або "когнітивна економіка" [4]. Основними
соціальними положеннями "нової економіки" є:

— важливість інтелектуального капіталу, тоб�
то привалює бажання перетворити винахід і
відкриття в інтелектуальну власність, а інтелек�
туальну власність — в капітал;

— створення інформаційного суспільства (пе�
рехід від "енергоємних" до "інформаційноємних"
виробництв і процесів);

— розвивати економіку, яка управляється спо�
живачем;

— бажання ставити на перший план не прибу�
ток, а соціальну необхідність суспільства.

На даний час все більшого розповсюдження
отримують лінгвіністичні та когнітивні моделі, а
також моделі штучного інтелекту з використан�
ням евристик і знань управлінця високої кваліфі�
кації — експерта. Тому все більше розповсюджен�

ня набувають системи підтримки рішень на знан�
нях. Технологію побудови інтелектуальних сис�
тем часто називають "інженерій знань". З допомо�
гою інтелектуальних систем вирішуються задачі,
які відносяться до неформалізованих [5].

Число факторів у ситуації інженерного менед�
жменту може вимірюватися десятками і сотнями.
Дослідити та усвідомити логіку розвитку подій на
такому багатофакторному полі вкрай важко. Ще
важче відповісти на питання, які постійно вини�
кають: "Що потрібно зробити (на які фактори
вплинути), щоб поліпшити стан ситуації?", "Які із
застосованих заходів будуть ефективніші в плані
досягнення поставленої мети?" та ін. На такі пи�
тання можна успішно відповісти, якщо викорис�
товувати комп'ютерні засоби пізнавального (ког�
нітивного) моделювання ситуації.

Правильне використання когнітивних техно�
логій в реінжинірингу дозволить українським
компаніям побудувати бізнес на сучасному рівні.

Основним організаційним принципом інже�
нерного менеджменту в агропромисловому ви�
робництві є системний підхід до створення, про�
ведення державних випробувань, виробництва
технічних засобів, їх використання, ремонту та
технічного обслуговування, розробки і освоєння
нових технологій, та кадрового забезпечення.

Головне, щоб знання працювали на нас, тому
що в даний час тільки той буде успішним менед�
жером, хто знання зможе трансформувати у про�
дуктивні сили.

ВИСНОВКИ
Інженерний менеджмент в агропромислово�

му виробництві це:
1) самостійний вид професійно здійснюваної

діяльності, спрямованої на досягнення в ринко�
вих умовах прискорення розвитку і конкурентос�
проможності галузі шляхом раціонального вико�
ристання матеріально�технічних, природних, тру�
дових ресурсів із застосуванням принципів,
функцій і методів економічного механізму;

2) структуровані соціальні відносини інтег�
рації та диференціації;

3) система довготривалих групових й індиві�
дуальних установок, орієнтацій, цілей, рішень,
задач і практичних дій.
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