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ВСТУП
Промислові підприємства в Україні — база

для розвитку вітчизняної економіки, а тому їх
розвиток є пріорітетним у світлі зростаючої
конкуренції та науково�технічного прогресу.
Невід'ємною частиною функціонування про�
мислових підприємств є управління їх вироб�
ничо�господарською діяльністю. Саме ефек�
тивне управління може створити нові робочі
місця, закласти перспективи вдосконалення
продукції, що випускається, найбільш повно
задовольнити потреби споживачів.

У період формування ринкових відносин
управління виробничо�господарською діяльн�
істю промислових підприємств є важливим
інструментом для досягнення мети та цілей
підприємства. Ефективне управління виробни�
чо�господарською діяльністю дозволить знизи�
ти рівень ринкової невизначеності та забезпе�
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чить стабільність економічних процесів на
підприємстві. Управління розвитком виробни�
чо�господарської діяльності промислового
підприємства є об'єктивною необхідністю, важ�
ливою умовою стабільного розвитку підприє�
мства в період формування ринкових відносин.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є удосконалення по�

няття "управління виробничо�господарською
діяльністю", створення нового підходу до виз�
начення його структури.

Для її реалізації поставленні наступні зав�
дання:

— розглянути сутність виробничо�госпо�
дарської діяльності підприємства;

— розмежувати поняття "управління", "ме�
неджмент", "управління виробничо�госпо�
дарською діяльністю";
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— визначити рівні управління виробничо�
господарською діяльністю.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вагомий внесок у розвиток питань управлін�

ня та менеджменту зробили зарубіжні та віт�
чизняні вчені Акофф Р., Большаков А.С., Гел�
брейт Дж.К., Друкер П., Мескон М., Тейлор Ф.,
Файоль А., Емерсон Г., О'Шонессі Дж. Дос�
татній рівень наукової розробки мають питан�
ня, пов'язані з функціями, принципами, мето�
дами управління, але недостатньо досліджени�
ми залишаються такі аспекти управління, зок�
рема, як поняття "управління виробничо�гос�
подарською діяльністю", його структури.

Вчені Чуйкін А.М. [14], Бондар Н.П. [3] вва�
жають поняття "менеджмент" та "управління"
тотожними. Але, досліджуючи погляди інших
науковців, можна зробити висновок, що понят�
тя "менеджмент" є дещо вужчим.

Основоположником теорії наукового уп�
равління є Ф. Тейлор, який розглядав управлін�
ня як "мистецтво знати точно, що слід зробити
і як це зробити найкращим і найдешевшим спо�
собом" [15]. М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедо�
урі стверджують, що "управління — це процес
планування, організації, мотивації і контролю,
необхідний для того, щоб сформулювати і до�
сягти цілей організації" [11, с. 38]. За словами
одного із сучасних гуру менеджменту Р. Акоф�
фа, "управління — це контроль над цілеспря�
мованою системою з боку однієї з її частин" [1,
с. 343]. На думку П. Друкера, "управління — це
особливий вид діяльності, що перетворює не�
організований натовп на ефективну, цілеспря�
мовану і продуктивну групу" [7].

Поняття "менеджмент" визначають дещо
по�іншому.

Термін "менеджмент" утворився від англій�
ського дієслова "to manage" (керувати), яке, в
свою чергу, походить від кореня латинського
слова "manus" (рука).

З грунтовного Оксфордського словника
англійської мови можна отримати такі тлума�
чення менеджменту:

— спосіб, манера спілкування з людьми;
— влада та мистецтво управління;
— особливого роду вміння та адміністра�

тивні навички;
— орган управління, адміністративна оди�

ниця.
За Гольдштейном, менеджмент — вплив

однієї особи або групи осіб (менеджерів) на
інших осіб для виконання дій, що відповідають
досягненню поставлених цілей при прийнятті
менеджерами відповідальності за результа�

тивність цих дій [4, с. 15]. У книзі Р.Л. Дафта
менеджментом називається "ефективне і про�
дуктивне досягнення мети організації за допо�
могою планування, організації, лідерства (ке�
рівництва) і контролю над організаційними ре�
сурсами" [6, с. 18]. Ф.В. Зінов'єв вважає, що "ме�
неджмент — це досягнення поставленої мети
шляхом використання праці, інтелекту, мотивів
поведінки людей" [10, с. 7].

Менеджмент підприємства — це діяльність
керівництва підприємства з планування, орга�
нізації виробничого процесу, контролю з метою
координації людських і матеріальних ресурсів,
необхідних для ефективного досягнення зав�
дань. Менеджмент безпосередньо впливає на
роботу підприємства, торкається практично
всіх сфер його діяльності.

У господарській сфері менеджмент — це
самостійний вид професійної діяльності, спря�
мований на ефективне та продуктивне досяг�
нення визначеної мети через раціональне вико�
ристання ресурсів із застосуванням відповід�
них принципів, функцій і методів. Процес ме�
неджменту передбачає виконання функцій пла�
нування, організації, лідирування, координації,
керівництва та контролю, здійснюючи які, ме�
неджери забезпечують умови для продуктив�
ної та ефективної праці зайнятих в організації
працівників, одержання результатів, що відпо�
відають меті. У вітчизняних словниках інозем�
них слів менеджмент тлумачиться переважно
як управління виробництвом на підприємствах,
як сукупність принципів, методів, засобів і
форм управління виробництвом з метою підви�
щення його ефективності чи прибутковості.

Доцільно навести визначення поняття "ви�
робничо�господарська діяльність підприємств"
деяких вітчизняних учених�економістів.

В.М. Хобта, О.А. Солодова, С.І. Кравченко,
О.Н. Фищенко стверджують, що виробничо�
господарська діяльність — це організаційно�
економічний процес пошуку і використання
можливостей виробництва, обміну та розподі�
лу продукту відповідно до поставлених цілей
та завдань [13, с. 23].

На думку А.Г. Семенова, виробничо�госпо�
дарська діяльність підприємства досліджуєть�
ся як економічна система, яка має об'єкти под�
війної природи. З одного боку, це елементи, що
визначають виробничо�технічну структуру
організації, знаряддя й предмети праці, а також
технологічні правила, що регламентують про�
цеси виробництва, розподіл продукції, прове�
дення досліджень і розробок. З іншого — це
чинники, що визначають соціально�економіч�
ну структуру організації, фахову підготовле�



ЕКОНОМІКА АПК

№ 3, лютий 2010 р.

Передплатний індекс 21847

31

ність і спроможність до трудової
діяльності учасників, їх соціальні
сукупності (колективи, робочі гру�
пи, відділи), характер розподілу по�
вноважень і відповідальності між
працівниками, групами, колектива�
ми у процесі прийняття управлінсь�
ких рішень та їх неформальні відно�
сини [12].

Говорячи про менеджмент на
підприємствах, доцільно дати визна�
чення поняттю "управління вироб�
ничо�господарською діяльністю".

Під господарською діяльністю в
Господарському кодексі України
розуміється діяльність суб'єктів гос�
подарювання у сфері суспільного виробницт�
ва, спрямована на виготовлення та реалізацію
продукції, виконання робіт чи надання послуг
вартісного характеру, що мають цінову визна�
ченість [5].

Розглянемо, як визначається термін "під�
приємство" в українському законодавстві.
Відповідно до Закону України "Про підприєм�
ства" підприємство визначається як само�
стійний господарюючий суб'єкт, який має пра�
ва юридичної особи і здійснює виробничу, на�
уково�дослідну та комерційну діяльність з ме�
тою отримання прибутку [9]. Згідно Закону
України "Про господарські товариства" госпо�
дарське товариство — це об'єднання юридич�
них або фізичних осіб, господарська діяльність
яких спрямована на отримання прибутку [8].

Таким чином, виробничо�господарська
діяльність підприємства — це економічно об�
грунтований та такий, що не суперечить зако�
нодавству, процес планування, виробництва,
вдосконалення продукту з ціллю його подаль�
шого збуту та отримання прибутку у відповід�
ності до потреб споживачів та ринкової кон'�
юнктури.

На думку Бойчик І.М. [2], необхідність уп�
равління виробничо�господарською діяльністю
пов'язана з процесами поділу праці на підпри�
ємстві і відокремленням управлінської праці від
виконавчої.

Тобто визначення "управління виробничо�
господарською діяльністю промислових
підприємств" може бути сформульоване як
вплив менеджерів підприємства на господарю�
вання та процес виробництва через прийняття
управлінських рішень. За Р. Зоді, керування ви�
робничо�господарською діяльністю промисло�
вого підприємства зазвичай базується на основі
управлінських рішень — вибору, який повинен
зробити керівник, щоб виконати обов'язки, зу�

мовлені посадою, яку він займає. Ціллю роз�
робки і прийняття будь�якого управлінського
рішення є забезпечення оптимального та
найбільш ефективного варіанта досягнення по�
ставлених перед організацією цілей [15].

На наш погляд, систематизувати погляди
вітчизняних та зарубіжних вчених�економістів
на ієрархію управління підприємством можна
за допомогою піраміди управління виробничо�
господарською діяльністю підприємства (рис.
1).

Розглянемо складові піраміди управління
детальніше.

Базова складова управління виробничо�гос�
подарською діяльністю підприємтва — це кон�
кретні області управління; основа, на якій ба�
зуються всі наступні організаційні рівні. До
складу цього блоку входять відповідні функці�
ональні підрозділи — безпосередні учасники
виробничо�господарської діяльності: департа�
менти фінансів (фінансово�економічний аналіз
прибутковості, ліквідності, ділової активності,
бухгалтерські звіти, аудит), маркетингу (дос�
лідження ринку, запуск нових ініціатив), вироб�
ництва, постачання, збуту (обсяги продажу,
продаж за товарними групами, ринкова частка
та її динаміка), логістики (транспортне забез�
печення, місцезнаходження складів, рівень то�
варних запасів), відділ кадрів (система оплати
праці, навчання персоналу) та ін.

Другий рівень — загальне управління. Сюди
можна віднести встановлення нормативних ви�
мог та політики управління: статут підпри�
ємства, колективний договір; планування та
організація роботи (укладення господарських
договорів, плани роботи керівників підрозділів,
цехів, головних спеціалістів, поточна докумен�
тація); контроль та координація (звітна доку�
ментація, накази, розпорядження, матеріали,
перевірок, інвентаризацій, зведень, актів); мо�

Рис. 1. Піраміда управління виробничо'господарською
діяльністю підприємства
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тивація персоналу (створення системи заохо�
чень, забезпечення підготовки та перекваліфі�
кації кадрів, можливість планування графіку
роботи, "соціальний пакет" тощо); політика у
сфері інвестиційно�інноваційної діяльності
(план співпраці з науково�дослідними органі�
заціями, впровадження новітніх розробок у
виробництво). На цьому етапі піраміди, за
рішенням керівництва, частина прав у прий�
нятті рішень може бути делегована керівникам
структурних підрозділів.

До управління структурою підприємства
можна віднести визначення цілей діяльності;
створення, реорганізація, ліквідація підприєм�
ства, правові форми діяльності; зміна напряму
його роботи; визначення пріорітетів експорт�
но�імпортних операцій; налагодження парт�
нерських відносин з іншими підприємствами та
організаціями; організація виробничої діяль�
ності. Зауважимо, що на рівні управління
структурою підприємства рішення приймають�
ся вищим керівництвом (топ�менеджментом),
базуючись на місії господарюючого суб'єкта та
виборі найкращого варіанта для його розвит�
ку, зважаючи на зовнішнє середовище, факто�
ри ризику та невизначеності.

ВИСНОВКИ
Досліджено погляди вчених на поняття "уп�

равління", "менеджмент", "управління вироб�
ничо�господарською діяльністю" та уточнено
понятійний апарат.

Було визначено, що виробничо�господарсь�
ка діяльність промислового підприємства — це
економічно обгрунтований та такий, що не су�
перечить законодавству, процес планування,
виробництва, вдосконалення продукту з ціллю
його подальшого збуту та отримання прибут�
ку у відповідності потреб споживачів та рин�
кової кон'юнктури.

Виходячи з поняття виробничо�господарсь�
кої діяльності, сформульовано поняття "управ�
ління виробничо�господарською діяльністю
промислових підприємств".

Управління виробничо�господарською
діяльністю промислових підприємств — це
вплив менеджерів підприємства на господарю�
вання та процес виробництва через прийняття
управлінських рішень .

Аналізуючи поняття "управління виробни�
чо�господарською діяльністю підприємства",
систематизована структура управління вироб�
ничо�господарською діяльністю, вперше була
виокремлена піраміда управління виробничо�
господарською діяльністю підприємства, що
включає в себе 3 рівні: управління структурою

підприємства, загальне управління та конкретні
області управління. Кожному з цих рівнів при�
таманна можливість прийняття рішень того чи
іншого рівня керівника.
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