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Систематизовано теоретичні засади оперативного управління виробниц-

твом. Вказано основні характеристики оперативного  
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The theoretical aspects of operative production control are systematized. The 

main characteristics of agricultural enterprise operative control are specified. 

The known integrated systems of operative control are considered. 
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Систематизировано теоретические аспекты оперативного управления 

производством. Указано основные характеристики оперативного управ-

ления сельскохозяйственным предприятием. Рассмотрены известные 

интегрированные системы оперативного управления. 

Ключевые слова: оперативное управление, система оперативного 

управления, сельскохозяйственное предприятие. 

 

В умовах ринкових відносин забезпечити підприємствам агропромисло-

вого комплексу ефективне функціонування і конкурентні переваги може ли-

ше ефективна система управління його виробничою діяльністю. Організацій-

но-економічні перетворення в сільському господарстві супроводжуються ди-

версифікацією виробництва, розширенням самостійності підприємств та їх 

підрозділів. Сьогодні підприємство повинно саме визначати і прогнозувати 

параметри зовнішнього середовища, асортимент продукції, ціни, постачаль-

ників, ринки збуту тощо, вміти швидко, а головне правильно реагувати на 

будь-які зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі та відповідно до 

цього корегувати свою діяльність.  Ефективність виробництва залежить від 

діючої системи оперативного управління підприємством. Зміна форм власно-

сті, розвиток орендних відносин вносять суттєві зміни у зміст оперативного 

управління, але ніскільки не зменшує його ролі у забезпеченні ритмічної роботи 

підприємства. 

В агропромисловому комплексі процес виробництва опосередковується факто-
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рами, які мають ймовірнісний характер, а система управління характеризується ве-

ликою периферійністю. Отже, оперативне управління виробництвом набуває особ-

ливо важливого значення. Водночас, наукові праці, присвячені дослідженням в га-

лузі оперативного управління сільськогосподарським підприємством практично 

відсутні, або не мають широкого розповсюдження, проте інтерес представляють 

праці, присвячені організації виробництва та управління таких вчених, як С.Д. Іль-

єнкова, З.П. Румянцева, С.А. Соколіцин, Н.О. Соломатін, Р.А. Фатхутдінов, а та-

кож  М.Х. Мескон, Р. Пірс, М. Робінсон, А.А. Томпсон та ін. 

Метою дослідження є узагальнення та систематизація теоретичних засад опе-

ративного управління та виявлення особливостей оперативного управління сільсь-

когосподарським виробництвом. 

Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та сис-

темний підхід до вивчення економічних явищ. Для реалізації завдань застосовува-

лися методи системного аналізу та синтезу. 

Під управлінням розуміють свідомий вплив людини на об’єкти, процеси та 

їхніх учасників, що здійснюється в цілях надання певного спрямування діяльності 

та отримання бажаних результатів [1, С. 5]. Поняття "управління" застосовується 

до різних видів діяльності людини,  галузей і органів управління.  

Управління соціально-економічними процесами на рівні підприємства – це ці-

леспрямована діяльність апарату управління у соціально-економічній системі, 

пов’язана із здійсненням специфічних функцій (планування, організації, регулю-

вання, координації, мотивації, контролю) на основі пізнання і використання 

об’єктивних законів і закономірностей. 

Задача управління підприємством  – підвищення прибутковості, зниження ри-

зиків, можливе повне задоволення потреб споживача на основі мінімізації витрат і 

максимізації прибутку [1].  

Процес управління підприємством представлено на рис. 1. 

Підхід до управління як до процесу визначає його як процес, в якому діяльність 

спрямована на досягнення цілей організації і розглядається не як одночасна дія, а 

як серія безперервних взаємопов'язаних дій (планування, організація, розпорядчий 

вплив, мотивація, керівництво, координація, контроль, комунікація, дослідження, 

оцінка, прийняття рішень, підбір персоналу). Принцип дії процесу управління на 

підприємстві представлено на рис 2. 

Інструментом реалізації управління підприємством є піраміда управління з ди-

ференціацією за рангом керівника. Рівні управління, які утворюють піраміду, – це 

частина організації, де можуть прийматися самостійні рішення без обов’язкового їх 

узгодження з вищими або нижчими ланками. Фактична кількість рівнів на підпри-

ємстві варіює від одного-двох у малих організаціях до восьми-дев’яти у великих 

об’єднаннях. У світовій практиці визначено три основних рівня управління на під-

приємстві: вищий (інституціональний), середній (управлінський) і нижчий (техніч-

ний).  Форма піраміди свідчить, що на кожному наступному рівні знаходиться ме-

нше працівників управлінського складу, ніж на попередньому. 
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Вища ланка управління виробляє політику підприємства та сприяє її практич-

ній реалізації. Керівники середньої ланки управління забезпечують реалізацію по-

літики функціонування підприємства, що розроблена вищим керівництвом, і від-

повідають за доведення більш детальних завдань до підрозділів і відділів та за їх 

виконання. Управлінський персонал нижчого рівня представлений операційними 

керівниками, що відповідають за безпосереднє використання виділених ресурсів 

(сировини, обладнання, робочої сили) і контролюють виконання виробничих за-

вдань. 
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Рис. 1. Процес управління підприємством [2, С. 25] 
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На всіх рівнях управління керівники виконують не лише управлінські, а й ви-

конавчі функції, проте зі зростанням рівня керівництва питома вага виконавчих 

функцій знижується. 

Огляд літератури, що відповідає темі дослідження, свідчить про відсутність од-

нозначного визначення оперативного управління підприємством. Водночас, визна-

чаючи цю стадію управління, дослідники виділяють основні аспекти і особливості 

цієї галузі управління (табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні характеристики оперативного управління підприємством [2] 

Характеристика  Опис   

Місія, призначення  Виробництво товарів і послуг з метою отримання доходу від 

їхньої реалізації 

Об’єкт концентрації 

уваги менеджменту 

Погляд всередину підприємства, пошук шляхів більш ефек-

тивного використання ресурсів 

Облік фактора часу Орієнтація на короткострокову перспективу 

Основи побудови си-

стеми управління 

Функції та організаційні структури, процедури, техніка, тех-

нологія управління виробництвом 

Підходи до управ-

ління персоналом 

Погляд на працівника як на ресурс підприємства, як на ви-

конавця окремих робіт і функцій 

Критерій ефективно-

сті управління 

Ритмічність, рівномірність, раціональність використання ви-

робничого потенціалу 

Отже, оперативне управління забезпечує функціонування підприємства 

Цілі 

Діючі принципи політики  

Рішення 

Доведення рішень  

до виконавців  

Діяльність 

Підготовка 

рішень 
Перевірка 

Результати 

Вихідні дані:   

працівники, засоби 

виробництва,  

обставини 

Інформація   

Трансформація  

Рис. 2. Принцип дії процесу управління на підприємстві [2, С. 37] 

вплив (хід процесу)  інформаційні потоки  
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відповідно затверджених планів. Воно полягає у безперервному порівнянні 

фактичних результатів з плановими. Основна задача оперативного управлін-

ня – встановлення і підтримка певних кількісних співвідношень між окреми-

ми процесами виробництва продукції з метою забезпечення виконання виро-

бничого завдання у встановлені строки і з мінімальними витратами ресурсів 

(матеріалів, праці, часу, коштів тощо). Виходячи з цього, призначення опера-

тивного управління – це своєчасне виявлення збурюючих факторів, які виво-

дять систему з рівноваги, і за допомогою введення додаткових ресурсів при-

ведення її до первісного стану. Тобто за допомогою оперативного управління 

здійснюється організація стабільної оперативно-виробничої діяльності підп-

риємства. 

Система оперативного управління сільськогосподарським підприємством 

є складною організаційно-плановою системою, складовими якої є взаємо-

пов’язані в процесі управління виробничим процесом (ціллю, метою, крите-

ріями досягнення цілі, функціями, що забезпечують цілеспрямовану діяль-

ність, структурою) елементи.  

Ціллю оперативного управління сільськогосподарським виробництвом  

відповідно із системою цілей агропідприємства є  забезпечення виконання у 

встановлені терміни планових обсягів робіт відповідної якості за всією номе-

нклатурою вирощуваних культур при раціональному використанні матеріа-

льних і трудових ресурсів, виробничого потенціалу. Водночас слід відмітити, 

що недоліки в організації сільськогосподарського виробництва можна лише 

частково компенсувати зусиллями у галузі оперативного управління, оскіль-

ки навіть досконала система оперативного управління не може забезпечити 

досягнення поставлених цілей при наявності вагомих дефектів у керованому 

процесі. 

Основними елементами системи оперативного управління сільськогоспо-

дарським підприємством є [2]: 

− керований процес або параметр, що обов’язково визначені; 

− зворотний зв’язок – вимірювання дійсної продуктивності процесу; 

− порівняння – порівняння значень дійсної продуктивності процесу з ро-

зрахунковою нормою або розрахунковою продуктивністю процесу; 

− корегуючий фактор – структура, що приймає корегуючі дії при прийо-

мі сигналу про відхилення ходу виробництва за допустимі межі; 

− плануюча система з участю людини – визначення  розрахункової нор-

ми продуктивності або ефективності процесу, що контролюється. 

У поелементному відношенні залежно від рівня оперативне управління 

сільськогосподарським підприємством змінюється за складом і кваліфікацією 

управлінського персоналу; математичним забезпеченням задач планування 

виробництва; складом і кількістю комплексів технічних засобів, що викорис-

товуються; складом календарно-планових нормативів; планово-обліковими 

одиницями, що застосовуються; складом і змістом планово-облікової доку-
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ментації; характером і напруженістю інформаційних потоків. 

Параметри системи оперативного управління підприємством наведено у 

табл. 2. 

Таблиця 2 

 Параметри оперативного управління сільськогосподарським  

підприємством  

Параметр   Опис   

Кінцевий ре-

зультат 

• виконання робіт у встановлені строки; 

• якість робіт; 

• задоволення потреб; 

• прибуток 

Фактори успіху Виробництво і маркетинг: 

успіх = ефективне виробництво + активна конкуренція 

Тип керівника  Менеджер з виробництва 

Тип плануван-

ня  

Оперативно-виробниче планування 

Структура сис-

теми управлін-

ня 

Статична (лінійно-функціональна, штабна) 

Влада в управ-

лінні 

Зосереджена на виробництві та у маркетингу 

 

Для забезпечення раціональної організації оперативно-виробничої діяль-

ності сільськогосподарського підприємства система оперативного управління 

виробництвом повинна відповідати таким вимогам: 

• гнучкість і швидке реагування на відхилення від запланованого ходу 

виробництва; 

• наукова обґрунтованість оперативних планів, при цьому в основі тех-

ніко-економічних розрахунків повинні бути обґрунтовані норми витрат 

виробничих ресурсів; 

• принцип повної наступності календарних планів, що розробляються; 

• висока якість оперативно-виробничої роботи. 

Оперативне управління сучасним сільськогосподарським підприємством 

здійснюється за допомогою сукупності взаємопов’язаних функцій – плану-

вання, організації, диспетчеризації (облік, контроль, аналіз та регулювання). 

Діюча на сільськогосподарських підприємствах система оперативного управ-

ління побудована, як правило, за ієрархічним принципом з розподілом функ-

цій централізованого і децентралізованого управління (рис. 3). 

Отже, до функцій системи оперативного управління сільськогосподарсь-

ким виробництвом відносяться: 

• управління як процес прийняття рішень; 
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• планування як процес визначення поведінки об’єкта управління для 

досягнення поставлених цілей; 

• облік як процес контролю, аналізу і виявлення відхилень від заданого 

планом ходу поведінки об’єкту; 

• регулювання як процес локалізації відхилень, що виникають, і збере-

ження ходу поведінки керованого об’єкта.  

Процес оперативного управління сільськогосподарським виробництвом 

включає такі етапи: оперативно-календарне планування; оперативний облік; 

поточний контроль і регулювання. 

 
На етапі оперативно-календарного планування об’єктом планування є 

окремі види продукції, види робіт, операції. Оперативно-календарне плану-

вання ґрунтується на конкретних нормативах, що дозволяють здійснити зв'я-

зок календарних планів і узгодженість робіт взаємопов’язаних робочих місць, 

підрозділів тощо. Календарно-планові нормативи (тривалість виробничих 

циклів, нормативи незавершеного виробництва тощо) також забезпечують 

найбільш ефективне використання ресурсів підприємства. Правильність, на-

дійність і ефективність розв’язання задач оперативно-календарного плану-

вання залежить від організації обліку, контролю і регулювання виконання 

оперативних планів і ходу виробництва. 

В сучасних зарубіжних системах оперативного управління виробництвом 

процес підготовки виробництва, технічного обслуговування, матеріального 

забезпечення і організації руху предметів праці на виробництві взаємо-

пов’язані між собою в єдину інтегровану систему [2]. 

В організації оперативного управління виробництвом за кордоном най-

більш відомими інтегрованими системами оперативного управління є: 

• MRP – система планування виробничих ресурсів; 
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Рис. 3. Схема функціональної структури системи оперативного управління  

підприємством 
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• МАР – система планування реального забезпечення матеріа-

льними ресурсами; 

• Кanban – система планування виробничих запасів і матеріа-

льних потоків між окремими виробничими операціями; 

• Just-in-time (“точно в термін”) – система планування матері-

ально-технічного забезпечення, що передбачає повну синхронізацію з 

виробничим процесом. 

Кожна з систем оперативного управління виробництвом включає сукуп-

ність таких основних елементів: 

• вибір і обґрунтування планово-облікових одиниць; 

• вибір і обґрунтування планово-облікових періодів; 

• розробку календарно-планових нормативів; 

• розробку виробничих програм; 

• формування позмінно-добових завдань; 

• контроль ходу виробництва. 

Застосування тієї чи іншої системи залежить, передусім, від конкретних 

виробничих умов, організаційного типу виробництва, характеристики вироб-

ничих умов, тривалості виробничого циклу та інших нормативів руху пред-

метів виробництва. 

Таким чином, під оперативним управлінням сільськогосподарським під-

приємством слід розуміти частину системи управління, що дозволяє забезпе-

чити своєчасне виконання робіт відповідної якості з метою виробництва го-

тової продукції шляхом оптимального розподілу завдань, своєчасного дове-

дення їх до виконавців, максимально ефективного використання усіх ресур-

сів і здійснення безперервного контролю і регулювання ходу виробництва в 

межах виробничої стратегії підприємства. 
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