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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємство самостійно планує свою виробничо'

господарську діяльність і визначає перспективи подаль'

шого розвитку. З розвитком продуктивних сил виникла

об'єктивна необхідність координувати працю людей в

масштабі підприємства. Управління є обов'язковим еле'

ментом будь'якої форми організації колективної діяль'

ності людей. Управління аграрним виробництвом є скла'

довою частиною економічного управління, тобто галу'

зевого управління [11]. Б. Карлоф розглядає управлін'

ня як діяльність пов'язану з контролем руху ресурсів [8;

3]. А. Файоль, розглядаючи сутність управління вироб'

ництвом, відзначав: "Керувати — значить передбачати,

організовувати, розпоряджатися, координувати і конт'

ролювати: передбачити — тобто враховувати прий'

дешнє; організовувати — тобто будувати матеріальний

та соціальний організм підприємства; розпоряджатися

— тобто змушувати персонал належним чином працю'

вати; координувати — тобто пов'язувати, об'єднувати,

гармонізувати всі дії і зусилля; контролювати — тобто

піклуватися про те, щоб все відбувалося відповідно до

встановлених правил і відповідних розпоряджень" [13].
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у своїх працях відомі вчені: Д. Волкова, І. Завадський,

В. Павлик, В. Гуревський та інші. Однак проблема управ'

ління виробничо'господарською діяльністю аграрних

підприємств є неповністю вирішеною, зважаючи на вик'

лики сучасного суспільства потребує подальших розробок.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті і завдання дослідження: є досліджен'

ня сучасного стану організації управління виробничо'

господарською діяльності аграрних підприємств Чер'

каської області.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Управління виробничо'господарською діяльністю

аграрних підприємств є важливим фактором розвитку на'

ціональної економіки та стабілізації України. Сьогодні

важко виділити більш важливу і необхідну сферу діяль'

ності людини, ніж управління, так як від нього залежить і

ефективність виробництва, і якість обслуговування насе'

лення. Управлінський досвід збагачується за рахунок

знань основ науки управління і світових досягнень у прак'

тичній організації економічних та соціальних процесів.

Протягом останніх років в Україні відбуваються ве'

ликі політичні, соціальні й економічні перетворення, ре'

формуються відносини власності, створюються нові
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форми господарювання на селі і незалежні виробники.

Трансформація суспільства супроводжується кризови'

ми процесами по суті в усіх галузях народного госпо'

дарства, спадом виробництва різноманітних видів про'

дукції і зубожінням населення.

Можна сказати, що криза економіки — це насампе'

ред криза управління, і будь'яке виробництво функціо'

нує так, як ним управляють [14].

Поняття "менеджмент" і "управління підприємством"

використовуються як поняття ідентичні, взаємозамінні.

Підставою для цього є однакова сутність категорій

"управління" і "менеджмент". Термін "менеджмент" мож'

на вважати сукупністю принципів, методів і засобів уп'

равління виробництвом, з метою збільшення прибутку та

підвищення ефективності виробництва. З урахуванням

цього в рамках даного дослідження терміни "менедж'

мент" та "управління" будуть використовуватися як то'

тожні. Найбільш точну повноту формулювання управлі'

ння дає Ф. Тейлор: "Керувати — значить знати точно, що

належить зробити і як зробити це найкращим і найдешев'

шим способом" [12]. Процес управління забезпечується

фахівцями, які цілісно формують апарат управління та

керують ним шляхом поставлення цілей та способів їх

досягнення. Саме уміння ставити і досягати мету, має

певна категорія людей — управлінців, їх робота полягає

в організації працівників і отриманні результатів, що

відповідають спільній меті підприємства. Під господарсь'

кою діяльністю в Господарському кодексі України розу'

міють діяльність суб'єктів господарювання у сфері сус'

пільного виробництва, спрямовану на виготовлення та ре'

алізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг

вартісного характеру, що мають цінову визначеність [1].

В аграрному законодавстві України відсутнє єдине

тлумачення визначення виробничо'господарської діяль'

ності суб'єктів аграрного підприємництва, немає єдності

і серед науковців щодо розуміння виробничо'госпо'

дарської діяльності. У широкому розумінні виробничо'

господарська діяльність є предметом аграрного права,

тобто комплекс аграрних відносин, об'єктом яких є пе'

реважно виробничо'господарська діяльність сільсько'

господарських підприємств. Гуревський В.К. зазначає,

що " всі аграрні відносини, які є предметом регулюван'

ня нормами аграрного права...слід розглядати як син'

тез відносин по виробництву, переробці і реалізації

сільськогосподарської продукції" [5].

 В юридичній літературі виробничо'господарська

діяльність сільськогосподарських підприємств розгля'

дається у широкому і вузькому розумінні. У широкому —

певна сукупність зовнішніх відносин сільськогосподарсь'

ких товаровиробників, спрямованих на забезпечення їх

суспільного виробництва. У вузькому розумінні термін "ви'

робничо'господарська діяльність" — це здійснення

підприємством суто виробничих функцій, пов'язаних з от'

риманням результатів праці, виконанням робіт, наданням

послуг, використанням з цією метою предметів і засобів

виробництва. У чинному законодавстві під виробництвом

(виготовленням) розуміють діяльність, пов'язану з випус'

ком продукції, яка включає всі стадії технологічного про'

цесу, а також реалізацію продукції власного виробництва

[7]. Виробничо'господарську діяльність слід розглядати,

як впорядковану сукупність елементів і частин, що мають

взаємозв'язок та функціонують з метою створення певної

продукції, виконання робіт або надання послуг, при цьо'

му підпорядковується кожний елемент системи спільній

меті [4, с. 48—49].

 Виробничо'господарська діяльність на думку Вол'

кової Д.П. є процесом виготовлення продукції, виконан'

ня робіт чи надання послуг [2]. З точки зору Рега М.Г.

виробничо'господарську діяльність можна вважати ба'

гатостороннім та складним процесом, який полягає у

виробництві, постачанні, збуті продукції, організації ви'

робництва, матеріальних та трудових ресурсів, викори'

стовуючи при цьому нову техніку та технологію вироб'

ництва. Отже, виробничо'господарську діяльність мож'

на вважати організаційно'економічним процесом пошу'

ку і використання можливостей виробництва відповід'

но до встановлених цілей та завдань [9].

Аграрне виробництво має свої особливості, які повинні

враховуватися при побудові органів управління, а саме:

— у сільському господарстві земля виступає як

основний засіб виробництва;

— для цієї галузі характерна територіальна зосе'

редженість, що вимагає побудови органів управління по

територіально'виробничим принципом і надання їм

більшої, ніж в інших галузях, оперативно'господарсь'

кої самостійності;

— різноманітність природно'економічних умов, се'

зонний характер виробництва і необхідність працювати

з живими організмами (рослинами, тваринами) вимагає

організації виробництва з урахуванням зайнятості пра'

цівників протягом всього року, а не тільки в період

зрілості сільськогосподарських культур;

— об'єктивні відмінності в способі життя в місті і

селі вимагають своєрідного вирішення багатьох питань

управління, в тому числі пов'язаних із соціальним аспек'

том, тобто органи управління аграрним підприємством

крім основної діяльності повинні займатися і соціаль'

ною сферою на селі [6].

 Ми вважаємо, що оцінку виробничо'господарської

діяльності аграрних підприємств Черкаської області

можна здійснити за трьома групами ресурсів: земель'

ними, матеріально'технічними та трудовими. Отже, роз'

глянемо детальніше кожен із них.

Здійснюючи аналіз (рис. 1), площі під зернові та зерно'

бобові вищої позначки досягли у 2009 році. — 708,4 тис.

га, з 2009 року по 2016 рік зберігалась позитивна тен'

денція завдяки поєднанню сприятливих кліматичних

умов. Найбільш сприятливий 2007, 2011 та 2016 рік, саме

в цих роках спостерігалось збільшення посівних площ

зернових та зернобобових, соняшнику, картоплі та ово'

чевих культур. Зниження площ під буряк цукровий та

картоплю спостерігається у періоді з 2012 року по 2016 рік.

Проведене дослідження (рис. 2) свідчить, що у

структурі посівних площ сільськогосподарських куль'

тур найбільшу питому вагу займають зернові та зерно'

бобові у 2013 та 2016 році. Решта площі знаходиться

під буряком цукровим та соняшником. У 2011 році та

2012 році спостерігається збільшення виробництва бу'

ряку цукрового, а зменшення з 2013 року по 2016 рік.

Решта площі знаходиться під культурами овочевими та

плодово'ягідними.

Аналізуючи дані таблиці 1, бачимо, що у 2016 році

продукція рослинництва в порівнянні з минулими рока'

ми є найбільш продуктивною, про це свідчить обсяг реа'
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лізації зернових культур який у 2016 році порівнян

з 2015 роком зріс на 36%. Відносно обсягів картоплі,

плодоягідних та кормових спостерігається зменшення у

2016 році порівняно з 2015 роком в середньому на 24%.

Продукція тваринництва характеризується спадом виро'

щування сільськогосподарських тварин. Порівнюючи

2016 рік відносно до 2012 року можна відмітити спад ви'

рощування сільськогосподарських тварин на 30%. Щодо

обсягів реалізації молока, у 2016 році порівняно

з 2012 роком спостерігається тенденція до збільшення

обсягів реалізації молока на 50%. Обсяг реалізації яєць

у 2016 році порівняно з 2012 роком істотно зменшився

на 108%. Порівнюючи 2014 рік з 2016 роком він склав

134,9 тис.т.

 Саме виробнича діяльність аграрних підприємств

полягає в постійному руху різних видів ресурсів, які на'

бувають нових форм та перетворень. У цьому випадку

виробничу діяльність аграрних підприємств слід роз'

глядати, як складну систему, що забезпечує взаємодію

усіх складових, а саме — засоби праці ( частина засобів

виробництва за допомогою яких людина впливає на

предмети праці ); предмети пра'

ці (над якими працює людина

задля задоволення потреб спо'

живачів); активною частиною

виробництва є праця людей,

адже саме робітники є творцями

матеріальних і нематеріальних

благ [1].

Аналізуючи середньооблі'

кову кількість штатних праців'

ників у Черкаській області (рис.

3) можна стверджувати, що вир'

ішальну роль у процесі вироб'

ництва займають працівники,

порівнюючи кількість штатних

працівників у 2016 році порів'

няно з 2010 роком їх кількість з

38 тис. осіб скоротилась у 2016

році до 30 тис. осіб. Це пов'яза'

но з тим, що у сільському госпо'

дарстві час виробництва про'

дукції не збігається з робочим періодом, що обумовлює

сезонність сільськогосподарської праці. Також слід зау'

важити, що ефективність праці залежить від природо'

кліматичних умов і якості та родючості землі, адже саме

однакові витрати в кліматичних зонах дають різні резуль'

тати.

Управління виробничо'господарською діяльністю

передбачає — здійснення численних робіт, що забез'

печують реалізацію основних цілей підприємства.

Сутність управління виробничо'господарської діяль'

ності полягає в забезпеченні цілеспрямованого, плано'

мірного впливу суб'єкта управління на об'єкт управлін'

ня, здійснюваного різними методами по певній техно'

логії з метою підтримки системи в стійкій рівновазі або

переведення її в новий діючий стан.

Система управління діє на сфери виробничо госпо'

дарської діяльності а саме: сферу зовнішньої та внутр'

ішньої інформації, сферу виробництва, сферу збуту,

фінансову сферу, сферу розвитку і формування стаб'

ільного колективу, сферу постачання. Сфера зовнішньої

та внутрішньої інформації містить необхідну інформа'

цію (статут підприємства, колек'

тивний договір, звітна та поточ'

на документація) яка необхідна

керівникам підрозділів та спеці'

алістам для звіту та перевірок.

Колектив підприємства та засо'

би праці забезпечують процес

виробництва і формують вироб'

ничу сферу та сферу розвитку

колективу. Забезпечує функціо'

нування усіх сфер господарю'

вання саме фінансова сфера,

без якої розвиток інших сфер є

неможливим. Адже саме фінан'

сова сфера передбачає вкладан'

ня коштів, які необхідні для про'

сування та подальшого розвиту

виробництва. Відповідає за

ефективність виробництва сфера

збуту, саме від неї залежить
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платоспроможність, ліквід'

ність, ділова активність, при'

бутковість та фінансовий стан

усього підприємства [10].

Для забезпечення ефек'

тивного керівництва підприєм'

ствами важливу роль відіграє

правильне розуміння та засто'

сування основних інстру'

ментів управління: методів,

функцій, принципів. Для вико'

нання тієї чи іншої роботи не'

обхідно визначити, що по'

трібно в підсумку одержати,

як організувати справу, моти'

вувати і проконтролювати йо'

го виконання, це і є функції уп'

равління. Формування орган'

ізаційно'економічного механ'

ізму управління на підприєм'

ствах є одним із методів мобі'

лізації власних ресурсів і

підвищенні конкурентоспро'

можності [4, с. 54].

Система управління підприємством

функціонує на основі встановлених до'

кументально правил і в тій чи іншій мірі

реалізується через функцій управління.

Можна виділити функцій управління:

планування, організація, координація,

контроль, мотивація та маркетинг. Взає'

мозв'язок між ними може бути представ'

лений круговою діаграмою, яка зобра'

жує зміст процесу управління виробни'

чо'господарською діяльністю рисунок 4.

Стрілки на діаграмі показують, що

рух від стадії планування до контролю

здійснюється шляхом виконання робіт, пов'язаних з

організацією процесу і з мотивуванням працюючих.

Функція маркетингу полягає в управлінні за виробничо'

збутовою на науково'технічною діяльністю підприємств,

за рахунок організації всього виробничого процесу. У

центрі діаграми знаходиться функція координації, що

забезпечує узгодження і взаємодію всіх інших функцій.

Кожна із зазначених функцій є необхідно важливою,

адже всі вони тісно взаємопов'язані між собою, у зв'яз'

ку з цим не можливо визначити яка із них є

головною, оскільки неправильно здійснена

організація, некоректне планування, слабка

мотивація, неналежний контроль за вироб'

ничо'збутовою на науково'технічною діяль'

ністю однаково впливають на результа'

тивність управління виробничо'господарсь'

кої діяльності.

 Таким чином, реалізація зазначених

функцій в процесі управління виробничо'гос'

подарською діяльністю вимагає високого

рівня координації дії менеджерів. Практич'

на значимість та реалізація усіх функцій уп'

равління здійснюється за допомогою методів

управління, які є єдиним способом впливу на

об'єкт управління задля досягнення постав'

лених цілей підприємства. Застосування методів управ'

ління в основному залежить від рівня кваліфікації ке'

рівних кадрів, що зумовлює потребу систематичної

і цілеспрямованої підготовки та органічного по'

єднання індивідуальних та колективних інтересів.

Роль методів полягає у створенні умов для безпосе'

редньої організації процесу управління, забезпечу'

ючи при цьому максимальну ефективність підприєм'

ства.

Вид культур 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Відхилення 
2016 р. від 

2012 р.,  
( +, - ) 

Продукція сільського 
господарства 14028,8 14946,9 14710,3 14622,1 14983,7 

954,90

Продукція рослинництва 8106,3 9028,8 8745,9 8855,7 9171,3 1065,00
Культури зернові та 
зернобобові  3513,2 4326,5 3926,1 3971,6 4327,6 

814,40 

Культури технічні 2435,2 2510,7 2652,9 2664,5 2702,9 267,10
Картопля, культури овочеві 
та баштанні продовольчі 1695,6 1650,5 1700,6 1725,8 1721,8 

26,20

Плодоягідні та виноград 163,0 260,5 188,9 255,7 232,1 69,10
Культури кормові 280,7 288,1 255,9 277,6 224,2 -56,50
Інша продукція та зміна 
обсягів незавершеного 
виробництва  18,6 –7,5 21,5 –39,5 –37,3 

-55,90 

Продукція тваринництва 5922,5 5918,1 5964,4 5766,4 5812,4 -110,10
Сільськогосподарські 
тварини (вирощування)  4153,5 4132,0 4084,4 3991,4 4123,2 

-30,30

Молоко  1262,4 1295,1 1339,8 1340,3 1312,4 50,00
Яйця  371,5 345,6 397,6 311,3 262,7 -108,80 

Таблиця 1. Обсяг та динаміка реалізації основних видів продукції
сільськогосподарських підприємств Черкаської області

Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Черкаській

області.
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На нашу думку, роль методів полягає у взаємовід'

носинах між людьми, які є невід'ємною складовою тру'

дового колективу і передбачають застосування комп'

лексу методів впливу на колектив, як економічних, так і

організаційно'розпорядчих та соціальних. Методи

управління виробничо'господарською діяльністю вима'

гають суттєвого вдосконалення.

Слід зазначити, що єдиним інструментом, який доз'

воляє координувати та узагальнювати дії менеджерів,

виступають саме принципи управління підприємством:

1) управління здійснюється у відповідності зі статутом;

2) обрання керівника підприємства є правом влас'

ника майна підприємства та реалізується через уповно'

важені ним органи;

3) рішення по соціально'економічним питанням, які

безпосередньо стосуються діяльності підприємства,

приймаються органами управління з участю трудового

колективу та уповноваженим ним органів. Слід зазна'

чити, що особливостями управління виробничо'госпо'

дарською діяльністю є формування принципів, які

здійснюється виходячи зі сфер виробничо'господарсь'

кої діяльності. Адже сфера виробництва містить прин'

ципи: ритмічності, пропорційності та безперервності, які

своєю діяльністю направлені на перспективу розвитку

підприємства. Сфера розвитку колективу містить прин'

ципи: орієнтація управління на людину, постійність скла'

ду та навчання персоналу, врахування загальнолюдсь'

ких цінностей та формування корпоративної культури.

До фінансової сфери можна віднести принципи, які перш

за все торкаються фінансової стійкості підприємства,

та полягають у підвищенні інвестиційної привабливості

підприємств на належному рівні. Принципами збутової

сфери, на нашу думку, можна вважати вибір оптималь'

ного споживача та методи просування товару, від яких

залежить гнучкість цін та кінцевий споживач. Саме ці

принципи забезпечують якісне управління за усіма сфе'

рами виробничо'господарської діяльності [10].

Необхідною умовою для успішного управління ви'

робничо'господарською діяльністю є ефективне управ'

ління. Саме вибір методів і принципів управління суттє'

во впливає на ефективність та результативність діяль'

ності підприємств. Від ефективності формування орга'

нізаційних структур управління, якісного підбору пер'

соналу, технології та її дотримання, а також врахуван'

ня впливу факторів зовнішнього та внутрішнього сере'

довища залежить результат діяльності підприємства.

Основними показниками, які характеризують ефек'

тивність управління підприємством є його прибуток

(різниця між доходами та витратами) та рентабельність

виробництва (ступінь окупності витрат).

У таблиці 2 розглянемо ефективність сільськогос'

подарського виробництва в підприємствах Черкаської

області.

За результати роботи аграрних підприємств рента'

бельність сільськогосподарського виробництва Чер'

каської області в 2016 році була на рівні 35,2 %, що на

3,70 більше ніж у 2012 році. Підприємства, які одержа'

ли чистий прибуток у 2016 році склала 90,9 %, що на

1,50 % більше ніж у 2012 році.

Економічна ефективність виробництва характеризує

діяльність працівників по виробництву конкретних видів

продукції, при цьому результативність виробництва ха'

рактеризується як сукупність показників, які визначають

використання матеріальних, фінансових та трудових ре'

сурсів. Виходячи з вищеперечисленого, можна стверд'

жувати, що ефективне управління є те, при якому про'

дукція яка виробляється має конкретного споживача, а

так званим "головним критерієм" при цьому є час, який

витрачається на виробництво та реалізацію продукції [7].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Управління виробничо'господарською діяльністю,

на наш погляд, можна вважати процесом з планування,

організації, мотивації, контролю, координації та марке'

тингу в управлінні за виробничо'збутовою та науково'

технічною діяльністю підприємств, за рахунок органі'

зації всього виробничого процесу з метою підвищення

її ефективності у довгостроковій перспективі; а також

цілеспрямована дія на колектив з метою досягнення

цілей підприємства.

Найбільшу питому вагу у структурі посівних площ

сільськогосподарських культур Черкаської області зай'

мають зернові та зернобобові найбільша їх питома вага

спостерігається у 2013 році та 2016 році. Продукція рос'

линництва є найбільш продуктивною, про це свідчить

Таблиця 2. Ефективність сільськогосподарського виробництва
в підприємствах Черкаської області

Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Черкаській області.

Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Відхилення 
2016 р.  

від 2012 р.,  
( +, - ) 

Рівень рентабельності операційної діяльності, % 31,5 12,8 29,7 49,6 35,2  3,70 

Чистий прибуток (збиток), млн грн 2553,9 1332,2 2714,7 7629,5 6130,8 3576,90 

Підприємства, які одержали чистий прибуток 

відсотків до загальної кількості 89,4 82,2 87,5 91,3 90,9  1,50 

 фінансовий результат, млнгрн  2620,6 1648,1 3070,2 7986,9 6297,1  3676,50 

Підприємства, які одержали чистий збиток 

відсотків до загальної кількості 10,6 17,8 12,5 8,7 9,1  -1,50 

фінансовий результат, млн грн  66,7 315,9 355,5 357,4 166,3  99,60 

Кількість найманих працівників, тис. осіб 34,9 35,4 33,2 33,1 34,0  -0,90 
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обсяг реалізації зернових культур який у 2016 році по'

рівняно з 2015 роком зріс на 36%, таку саму тенденцію

можна спостерігати у культурах технічних де 2016 році

порівняно з 2015 роком зріс на 38%. Вирішальну роль

у процесі виробництва займають працівники, порівню'

ючи кількість штатних працівників у 2016 році порівня'

но із 2010 роком їх кількість з 38 тис. осіб скоротилась,

у 2016 році до 30 тис. осіб. Найважливішими показни'

ками управління виробничо'господарської діяльності

аграрних є підвищення ефективності. Виходячи із ви'

щенаведеного сільськогосподарські підприємства Чер'

каської області мають такі сильні сторони: сприятливі

природо'кліматичні умови, наявність земельних тери'

торій, збільшення обсягів реалізації молока на 50%,

цінову конкурентоспроможність на світовому ринку. До

негативних чинників можна віднести: слабо розвинену

ринкову інфраструктура, недостатній рівень державно'

го регулювання та підтримки аграрного виробництва,

кількість штатних працівників скоротилась до 30 тис.

осіб., продукція тваринництва характеризується спадом

вирощування сільськогосподарських тварин. Ефек'

тивність виробництва є узагальнюючою економічною

категорією, яка характеризує результативність як усієї

діяльності, так і конкретних видів ресурсів.
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