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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов господарювання постає питан-

ня про необхідність підвищення конкурентноздат-
ності продукції та послуг, ефективності виробництва
на онові впровадження досягнень науково-технічно-
го прогресу та економічної глобалізації бізнесу. Саме
пошук ефективних форм господарювання і управлі-
ння виробничо-господарською діяльністю займає ва-
гоме місце в управлінні підприємством. Функціону-
вання аграрних підприємств в сучасних умовах рин-
кової економіки неможливе без якісного управління
виробничо-господарською діяльністю. Необхідним за
таких умов є налагодження сиситеми організації ви-
робничо-господарської діяльності на підприємствах
та управління нею, що у свою чергу, забезпечувало б
цілеспрямований вплив на формування і розвиток га-
лузі в цілому. Виходячи з цього управління розвит-
ком виробничо-господарської діяльності є важливою
та необхідною умовою стабільного розвитку аграр-
них підприємств в період формування ринкових відно-
син.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему управління підприємством дослі-
джували як класики економічної думки, зокрема
теорії менеджменту, так і сучасні економісти, в тому
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числі і вітчизняні. Першою школою теорії менеджмен-
ту була класична наукова школа, в період 90-х років
19 ст. по 20-і рр. 20 ст. Її представниками були Ф. Тей-
лор, М. Вебер, Ф. Гільберт та А. Файоль саме вони є
авторами виробничого менеджменту на основі раці-
ональної організації праці та розробки концепції ра-
ціональної управлінської бюрократії. Інші представ-
ники С. Бір, Р. Люс, Р. Акофф, А. Гольдбергер та Л.
Клейн розробили підходи до вдосконалення управл-
іння підприємством в цілому, які полягали в створенні
універсальних принципів управління, застосування
яких призведе підприємство до успіху.

Вагомий внесок щодо концепцій управління ви-
робничо-господарською діяльністю підприємств вне-
сли вітчизняні вчені, серед яких: І. Блака, О. Кузьмі-
на, А. Наливайка, О. Орлова, В. Стадник, В. Шершнь-
ова, Н. Хрущ, О. Стоянова, А. Большаков, В. Прохня,
Л. Головкова, Г. Семенов та В. Кнорринг. Питання ста-
новлення й розвитку теорії та практики управління
виробничо-господарською діяльністю присвятило
чимало фундаментальних праць відомих зарубіжних
фахівців у цій галузі знань таких, як А. Градов, Б. Кар-
лофф, А. Томсон, М. Портер, У. Шарп, А. Стрікленд,
Р. Дафт, Дж. Еванс, П. Дойль, Р. Кох, А. Стрикланд
та П. Друкер.

Наукові розробки в цій галузі знань відрізняються
широким спектром досліджень. В них визначається



77
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2014

зміст управління, принципи, методи, структуру, вис-
вітлено різноманітні підходи до потенціалу, стратегії
та ефективності управління. Існуючі розробки недо-
статньо висвітлюють питання методичного забезпе-
чення процесів управління. Розроблені підходи до
процесів управління виробничо-господарською діяль-
ністю недостатньо обгрунтовані і вимагають подаль-
ших розробок [1, с. 4].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження та обгрунтування

теоретико-методичних аспектів у визначенні понят-
тя "управління виробничо-господарською діяльністю
аграрних підприємств".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним із основних напрямів державної аграрної
політики України на сучасному етапі є створення на-
лежних правових умов для ефективного здійснення
суб'єктами аграрного підприємництва виробничо-гос-
подарської діяльності.

Становлення нових організаційно-правових форм
господрювання в аграрному секторі, зміна соціальних,
економічних і правових умов, значне збільшення об-
сягу і структури сільськогосподарського виробницт-
ва зумовлюють потребу в грунтовному, всебічному
дослідженні управління виробничо-господарської
діяльності суб'єктів аграрного підприємництва з ме-
тою підвищення їх ефективності.

За своєю суттю термін "менеджмент" певною
мірою можна вважати синонімом терміна "управлін-
ня". На думку П. Друкера, "управління" є особливим
видом діяльності, що перетворює неорганізований
натовп на ефективну цілеспрямовану і продуктивну
групу. О. Віханський, А. Наумов, І. Амбросимов, В.
Медведєв під "управлінням" розуміють тип взаємодії,
існуючий між двома суб'єктами, один з яких у цій взає-
модії перебуває в позиції суб'єкта управління, а інший
— у позиції об'єкта управління.

Інше трактування має термін "менеджмент". Й.За-
вадський вважає, що "менеджмент" є одночасно і га-
лузь людських знань, і сфера прийняття управлінсь-
ких рішень, категорія людей, обєднаних в економіч-
ний, конкурентноспроможній системі. За словами В.
Курганов, "менеджмент" — це управління людьми в
процесі підприємсницької діяльності з метою підви-
щення її ефективності. Менеджмент є професійним
видом діяльності, який спрямований на продуктивне
та ефективне досягнення визначеної мети підприєм-
ства із застосуванням відповідних функцій, принципів
та методів. Поняття "менеджмент" тлумачиться пе-
реважно як управління виробництвом на підпри-
ємстві, як сукупність методів, принципів, засобів та
форм управління виробництвом з метою підвищення
прибутковості та ефективності.

Говорячи про менеджмент, доцільно сформулю-
вати поняття "управління виробничо-господарською
діяльністю аграрних підприємств". Виробничо-гос-
подарська діяльність характеризується подвійністю,
з одного боку, це є елементи, що визначають вироб-

ничо-технічну структуру підприємства, знаряддя і
предмети праці, технологічні правила, що регламен-
тують процес виробництва, розподілу продукції, про-
ведення досліджень і розробок; з іншого боку, це є
чинники, що визначають соціально-економічну струк-
туру підприємства, фахову підготовленість і спро-
можність до трудової діяльності, характер розподілу
повноважень і відповідальності між працівниками у
процесі прийняття управлінських рішень. Тобто ви-
робничо-господарська діяльність є комерційним про-
цесом суспільного виробництва, спрямований на ви-
готовлення та реалізацію продукції, виконання робіт
чи надання послуг вартісного характеру.

 Виробничо-господарська діяльність розглядають
в якості похідної від поняття виробничо-господарсь-
ка система, яка розглядається як впорядкована су-
купність елементів і частин, що мають постійний взає-
мозв'язок та функціонують з метою створення пев-
ної продукції, виконання робіт чи надання послуг за
умови півпорядкування кожного елемента спільній
меті системи. Виробничо-господарською діяльністю
слід вважати діяльність з взаємоузгодження роботи
та реалізації покладених функцій, сукупності еле-
ментів і частин, в ході постійного взаємозв'язку з ме-
тою створення певної продукції, надання послуг або
виконання робіт, підпорядкування кожного елемен-
та спільній меті. Виходячи з цього управління вироб-
ничо-господарською діяльністю аграрних підпри-
ємств є процесом впливу менеджерів підприємств на
процес управління, який заснований на відповідних
методах, принципах і функціях [4].

Під господарською діяльністю розуміється
діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспіль-
ного виробництва, що спрямована на виготовлення та
реалізацію продукції, виконання робіт чи надання
послуг вартісного характеру, що мають цінову виз-
наченість [3]. Аграрне підприємство є суб'єктом аг-
рарних правовідносин, що самостійно володіє і роз-
поряджається відособленим майном, у комплексі яко-
го основним засобом виробництва є природне тіло —
земля, що використовується ним для виробництва
сільськогосподарської продукції, а також переробки
сировини рослинного і тваринного походження, ви-
конання інших робіт і надання послуг для задоволен-
ня потреб побутового і соціально-культурного харак-
теру як безпосередньо своїх працівників, так і праці-
вників сфери обслуговування.

Господарська діяльність аграрних підприємств
відбувається під впливом низки чинників як внутріш-
нього середовища підприємства, так і зовнішнього.
Саме чинники впливу на діяльність організаційно-пра-
вової форми розглядають як рушійну силу, яка
здійснює вплив на виробничо-господарську діяльність
підприємства. Виходячи з цього внутрішнє середови-
ще підприємства визначається внутрішніми чинника-
ми, а саме ситуаційними рушійними силами всередині
підприємства. До чинників внутрішнього середовища
підприємства відносять: цілі, завдання, структуру,
працівників, технологію та ресурси. Чинники зовні-
шнього середовища розділяють на дві групи: прямої
дії, які безпосередньо впливають на діяльність
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підприємства (системи економічних відносин, спожи-
вачів, конкурентів та постачальників) та непрямої дії,
які впливають не безпосередньо, тобто через механі-
зми та взаємовідносин (науково-технічний прогрес,
стан економіки, рівень техніки та технології).

Організаційно-правова форма господарювання
аграрних підприємств складається з керівної (суб'єкт
управління) і керованої (об'єкт управління) підсисте-
ми. Суб'єкт управління містить структурно-позначені
об'єднання людей і керівників на персональному рівні,
які наділені управлінськими повноваженнями і
здійснюють управлінську діяльність. Об'єктом управ-
ління є окремі люди, на які спрямовані систематичні,
організовані та планомірні впливи суб'єкта управлін-
ня. Об'єкт управління в загальному вигляді розгляда-
ють у двох аспектах: елементно-структурному (су-
купність людей), а також функціональному (як виз-
начена поведінка групи людей). Керівна система міс-
тить складові елементи, які безпосередньо забезпе-
чують процес управління, а до керованої елементи які
забезпечують процес виробничої, господарської, ко-
мерційної та інших видів діяльності. Особливої акту-
альності і специфіки набуває взаємодія об'єкта і суб-
'єкта управління при розробці цілей підприємства.
Адже ціль виступає майбутнім бажаним станом об-
'єкта впливу, очікуваним результатом процесу управ-
ління, тобто основною метою управління виробничо-
господарською діяльністю є заздалегідь запрограмо-
ваний та позначений стан системи, досягнення якого
в процесі управління допомагає вирішити потрібну
проблему.

Існують різні підходи до рішення тактичних, опе-
ративних, стратегічних, кінцевих і проміжних задач,
які залежать від маштабності управлінських проблем
і рівня підготовленості учасників управлінського про-
цесу. Саме на основі цих основних цілей ставляться
більш детальні, оперативні задачі для підпорядкова-
них рівнів управління. Взаємозв'язки між загальними
стратегічними цілями і цілями більш приватними виз-
начається за допомогою методу "дерева цілей". За
допомогою "дерева цілей" здійснюється конкретиза-
ція цілей, що дозволяє ціль вищого рівня уявити в об-
разі підцілей нижнього поядку для визначення задач
для кожного рівня управління й окремих виконавців.

Взаємодія суб'єкта й об'єкта управління ви-
являється в тому, що ціль управління із погляду суб-
'єкта — максимально ефективне досягнення резуль-
тату об'єктом, а з погляду об'єкта — бажаний резуль-
тат його функціонування. В рішенні цих задач вияв-
ляється природа функцій управління виробничо-гос-
подарською діяльністю [6].

Вперше сформулював основні функції управління
А. Файоль, на його думку існують п'ять функцій уп-
равління виробничо-господарською діяльністю, а
саме: планування, організація, контроль, розпоряд-
ництво та координація [5, c. 6]. Функції управління
виробничо-господарською діяльністю зображені на
рисунку 1.

Провідне місце в управлінні виробничо-госпо-
дарською діяльністю займають функції: маркетингу,
науково-дослідних та дослідно-конструкторських

робіт, управління кадрами та якістю, матеріально-тех-
нічного постачання, дослідження, оцінювання, кому-
нікації, мотивації, ведення переговорів та ухвалення
управлінського рішення. Усі функції управління под-
іляють на основні та допоміжні. До основних функцій
відносять — планування, організацію, мотивацію,
маркетинг та контроль; до допоміжних — управлін-
ня якістю, кадрами, обліком, матеріально-технічним
постачанням, науково-дослідними та дослідно-кон-
структорськими роботами.

Відповідно кожна із вказаних функцій на рисун-
ку 1 активно сприяє вирішенню конкретних проблем,
з якими стикається підприємство в ході своєї опера-
тивної діяльності, та здійснює свій вклад в загальну
результативність виробничо-господарської діяль-
ності аграрних підприємств.

Практична реалізація функцій управління
здійснюється за допомогою системи методів та прин-
ципів управління, які відображені на рисунку 2.

Призвести в дію організовану систему, щоб от-
римати очікуваний результат, можливо лише че-
рез вплив на неї керівного органу. При цьому не-
обхідні інструменти впливу, які забезпечують до-
сягнення поставлених цілей. Управління підприє-
мством спрямоване на людей, коло їхніх інтересів,
передовсім матеріальних. Основою класифікації
методів управління є внутрішній зміст мотивів,
якими керується людина у процесі виробничо-гос-
подарської діяльності. За змістом мотиви діяль-
ності можна поділити на соціальні, матеріальні та
примусового примусу. Відповідно до цього мето-
ди управління поділяються на: економічні, соціаль-
но-психологічні та організаційні. Економічні ме-
тоди управління являють собою сукупність засобів
впливу на економічні інтереси об'єктів управлін-
ня, заснованих на свідомому використанні еконо-
мічних законів.

Економічні методи управління об'єднують усі ме-
тоди, за допомогою яких здійснюється вплив на еко-
номічні інтереси колективів і окремих їхніх членів. Цей
вид методу включає: систему відповідальності за
якість, ефективність роботи, систему матеріального
стимулювання, економічні нормативи функціонуван-
ня підприємства.

Організаційно-розпорядчі методи є методами
прямої дії, що мають обов'язковий характер, засно-
ваний на відповідальності, примусі і владі. Саме ці
методи спрямовані на використання таких мотивів
трудової діяльності, як почуття обов'язку та відпові-
дальності. Цей вид методу відрізняється прямим ха-
рактером впливу: адміністративний чи регламентую-
чий, який підлягає обов'язковому виконанню. Орган-
ізаційні методи виступають у формі: регламентації,
нормування, організаційного проектування. Розпо-
рядчі виступають у формі наказу, розпорядження, ре-
комендацій, команди, постанови.

Соціально-психологічні методи спрямовані на
управління соціально-психологічними процесами в
колективі і здійснюється у формі: соціального пла-
нування, навіювання, переконання, системи взаємов-
ідносин у колективі, створення й підпримка мораль-
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ного клімату в колективі, роль і статус особистості,
соціальні потреби [1, с. 25].

У теорії і практиці управління виділяють загальні
принципи управління, які відображені на рисунку 2,
тобто правила, якими зобов'язані керуватися усі суб-
'єкти не залежно від свого статусу. Принцип закон-
ності в управлінській діяльності полягає в тому, що
управлінська діяльність підприємства регулюється
нормами права. Принцип системності припускає, що
суб'єкт управління при виборі методів, засобів, форм
впливу на об'єкт, повинен враховувати зміни, які
здійснюються в оточені, у межах якого функціонує і
розвивається система управління. Принцип гласності
полягає в обговоренні і комплексній участі усіх пред-
ставників управлінських відношень у прийнятті рішен-
ня на основі інформованості та обліку суспільної дум-
ки. Принцип об'єктивності потребує обліку й знання
об'єктивних закономірностей взаємодії об'єкта і суб-
'єкта управління, обліку реального стану суспільних
процесів та наявних можливостей. Принцип об'єднан-
ня колегіальності і єдиноначальності в процесі управ-
ління відбиває взаємодію двох форм прояву владних
повноважень. Принцип соціальної спрямованості
полягає в необхідності для органів управління в про-
цесі реалізації управлінських рішень враховувати інте-
реси галузі, конкретних підприємств і соціально-фа-
хових груп.

Провідна роль у системі управління аграрним
підприємством належить керівникам, які володіють
знаннями та здійснююють вплив на операційні про-
цеси. Особливої уваги заслуговують менеджери, які

формують сприятливу атмосферу на підприємстві для
ефективної роботи працівників, а також безпосеред-
ньо спрямовують свої зусиля на управління виробни-
чо-господарською діяльністю підприємства. Менед-
жментом виробничо-господарської діяльності аграр-
них підприємств займаються управлінці, які забезпе-
чують постановку мети і завдань щодо виконання пла-
ну, координації виробничого процесу в рамках
підрозділів, роботу необхідних комунікацій та звяз-
ку, урегулювання трудових конфліктів та стимулю-
вання якісної роботи. Дана послідовність дій харак-
теризує ефективний управлінський процес, свідчить
про компетентність персоналу та можливість розвит-
ку аграрних підприємств в сучасних ринкових умо-
вах [2, с. 149—150].

ВИСНОВКИ
Досліджено погляди вчених на поняття "управлі-

ння", "виробничо-господарська діяльність" та "управ-
ління виробничо-господарською діяльністю", було
встановлено, що термін "менеджмент" певною мірою
можна вважати синонімом терміна "управління". Ви-
робничо-господарську діяльність слід розглядати в
якості похідної від поняття виробничо-господарська
система, яка розглядається як впорядкована су-
купність елементів і частин, що мають постійний взає-
мозв'язок та функціонують з метою створення пев-
ної продукції, виконання робіт чи надання послуг за
умови підпорядкування кожного елемента спільній
меті системи. Було визначено, що управління вироб-
ничо-господарською діяльністю аграрних під-

Рис. 1. Функції управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств

Джерело: власна розробка.
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приємств є процесом впливу менеджерів підприємств
на процес управління, який заснований на відповід-
них методах, принципах і функціях. Функції управл-
іння займають провідну роль, яку виконує су'єкт уп-
равління при реалізації задач як усієї системи в ціло-
му, так і окремих її елементів.
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Джерело: власна розробка.

Рис. 2. Основні принципи та методи управління виробничо-господарською діяльністю
аграрних підприємств
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