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8.6  УПРАВЛІННЯ У ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 

ФОРМУВАННЯХ 
 

Організація управління у виробничих підприємствах.  

Підприємництво – самостійна, ініціативна і систематична діяльність, що 

здійснюється на власний ризик і пов’язана з виробництвом продукції, 

виконанням робіт, наданням послуг та здійснення торгівлі з метою одержання 

прибутку. 

Підприємницьку діяльність прийнято ділити на виробничу, комерційну, 

фінансову й посередницьку. 

Нині виробничою підприємницькою діяльністю зайнято багато 

організаційних формувань. Держстандарт України розробив класифікацію 

організаційно-правових форм господарювання, яка набула чинності з початку 

1995 р. Суб’єкти підприємницької діяльності об’єднуються в три групи: а) 

підприємства – державні, колективні, індивідуальні, сімейні, приватні, спільні, 

підприємства, кооперативи, орендні підприємства, сільські (фермерські) 

господарства; б) господарські товариства, акціонерні товариства (відкриті і 

закриті), товариства з обмеженою відповідальністю, з додатковою 

відповідальністю, повні і командні товариства; в) об’єднання підприємств – 

асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші формування. 

Особливості управління в держгоспах. Держгоспи – це державні 

сільськогосподарські підприємства, які відокремлені економічно, мають у 

своєму розпорядженні виділені основні й оборотні засоби і відшкодовують свої 

витрати за рахунок власного прибутку в результаті виробничо-фінансової 

діяльності. Основою їх діяльності є принцип повного господарського 

розрахунку й самофінансування. 

Держгоспи користуються правами юридичної особи, виконують обов’язки, 

пов’язані з їх діяльністю, мають свої баланси і самостійно вступають у 

господарські відносини з іншими підприємствами (об’єднаннями) та 
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організаціями, з власної ініціативи приймають рішення, якщо вони не 

суперечать чинному законодавству. 

Держгосп складається з виробничих підрозділів: цехів, відділків, ферм, 

бригад, механізованих загонів, орендних колективів тощо. Вони діють на 

засадах внутрішньогосподарського розрахунку, колективного або орендного 

підряду. Організаційну структуру радгосп визначає самостійно. 

Держгосп самостійно формує систему управління, визначає чисельність 

управлінського персоналу на основі типових штатів і штатних нормативів.  

Управління підприємством організовують відповідно до його Статуту. 

Виробничі і трудові відносини у держгоспі, а також питання охорони 

праці, соціального розвитку колективу і здоров’я його членів регулює 

колективний договір (угода), який щороку укладають між трудовим колективом 

і адміністрацією. 

Цілеспрямована організація діяльності трудових колективів і окремих 

виконавців у державних виробничих підприємствах здійснюється апаратом 

управління, який організується на триступінчатій чи двоступінчатій основі: 

директор – керуючий – бригадир або директор – бригадир виробничої бригади 

в рослинництві, тваринництві та інших галузях. 

Структура управління в державних підприємствах залежить від їх, 

розмірів, спеціалізації, характеру розміщення виробництва на території 

господарства, кількості виробничих підрозділів та інших умов.  

Управління в державних підприємствах організується на принципах 

єдиноначальності, а це означає, що в організації співробітник не може мати 

більше одного керівника, перед яким він відповідальний за доручену роботу. 

У своїй діяльності директор держгоспу спирається на групу спеціалістів: 

головного агронома, зоотехніка, інженера-механіка, ветеринарного лікаря, яким 

дано право здійснювати функціональне керівництво у відповідних галузях 

господарства. Заступник директора, керівники юридичної і бухгалтерських 

служб і служби контролю якості підприємства призначаються на посаду і 

звільнюються його керівником у встановленому порядку. 

Управління в приватних сільськогосподарських підприємствах.  
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Найбільш поширені приватні сільськогосподарські підприємства – нова 

для умов України організаційно-правова форма господарювання на селі, 

економічною основою якої є утвердження приватної власності на капітал, але 

не виключається разом з тим залучення коштів та орендування майна і землі. 

Приватне підприємство є самостійною господарською організацією, що 

засноване на власності фізичної особи. Підприємство вважається створеним і 

набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Воно має 

самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банках. 

Створення приватних підприємств, як свідчить досвід, надає можливість 

власнику самостійно приймати рішення з питань діяльності підприємства та 

нести відповідальність за наслідки такої діяльності, що на практиці дає змогу 

оперативно вирішувати всі господарські питання. 

Прагнучи зберегти велике технологічне виробництво, чимало господарств 

створили нові агрофірми або залишили діючі, але вже тепер на приватній або 

акціонерній основі. Агрофірма – це форма інтеграції сільськогосподарських, 

промислових, наукових, торгових і обслуговуючих підприємств і організацій з 

метою диверсифікації виробництва, розвитку підсобних виробників і 

агросервісу і забезпечення на цій основі більш сприятливих умов для успішного 

вирішення економічних і соціальних питань. 

В Україні агрофірми створені і функціонують як приватні підприємства, 

товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства відкритого 

(закритого) типу, товариства з додатковою відповідальністю. 

Виробництво в приватних агрофірмах організовується по 

внутрішньогосподарських підрозділах, причому поряд з підрозділами, які 

зайняті основною діяльністю – виробництвом сільськогосподарської продукції 

(цехи, відділи, бригади, механізовані загони, ферми) знаходяться обслуговуючі 

виробництва і допоміжні підприємства (ремонтні майстерні, автогаражі, 

електростанції, заводи по виготовленню будівельних матеріалів і переробці 

сільськогосподарської сировини тощо). 

 Управління в господарських товариствах. В останні роки в Україні зросла 

роль господарських товариств – підприємств, установ та організацій, створених 
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на засадах угоди з юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх 

майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. 

Господарські товариства поділяються на відкриті і закриті. Відкрите 

акціонерне товариство – вид акціонерного товариства, акції якого можуть 

розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржі. 

Закрите акціонерне товариство – вид акціонерного товариства, акції якого 

розповсюджуються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом 

підписки, купуватися та продаватися на біржах. 

Відповідно до Закону товариства є юридичними особами і можуть 

займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить 

законодавству України. 

Господарські товариства створюються і діють на підставі установчого 

договору і статуту (командитне товариство тільки установчого договору).  

Відповідно до державної класифікації організаційно-правових форм 

господарювання до господарських товариств належать: акціонерні товариства, 

товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 

відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. 
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Управління в акціонерних товариствах показано на рисунку. 

Загальні збори 

(конференція) акціонерів 
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товариства 
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товариства 
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трудових колективів 

 

 

 

Рис    100  Принципова схема структури управління акціонерного товариства 

 

Управління в товариствах з обмеженою відповідальністю та інших 

товариствах. Товариство з обмеженою відповідальністю – це товариство, що 

має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається 

установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність в 

межах своїх внесків. Тут не йде мова про обмеження відповідальності 

товариства як суб’єкта підприємницької діяльності – товариство несе 

відповідальність усім своїм майном. А йдеться про обмеження відповідальності 

учасників товариства, які несуть її в межах своїх внесків до статутного фонду. 

В АПК України функціонують також інші види господарських товариств, 

зокрема, товариства з додатковою відповідальністю, статутний фонд яких 

поділено на частки, визначених установчими документами розмірів. Учасники 
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такого товариства відповідають за його борги своїми внесками до статутного 

фонду, а за недостатністю цих сум – додатково належним їм майном в 

однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. 

Повне товариство – це товариство, всі учасники якого займаються 

спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за 

борги і зобов’язання товариства усім своїм майном. Повне товариство 

функціонує на підставі установчого договору, в якому визначається розмір 

частки кожного учасника в статутному фонді, а також склад і порядок внесення 

вкладів та форма участі в справах товариства. 

Командитне товариство – це товариство, яке включає учасників двох 

категорій – дійсних членів (повних товаришів) і вкладників (командистів). 

Дійсні члени безпосередньо беруть участь у справах товариства, а командисти 

беруть участь лише капіталом. 

Управління в сільськогосподарських кооперативах. Однією з важливих 

організаційних умов ефективного господарювання є створення підприємств на 

принципах кооперації, яка є класичним прикладом поєднання особистих 

інтересів із суспільними, унікальним варіантом системи вільного 

підприємництва у багатьох країнах світу. За оцінками експертів, у всьому світі 

діє близько 1 млн. кооперативних формувань (більше 120 їх видів і 

різновидностей), що об’єднує близько 600 млн. населення. 

Сільськогосподарський кооператив – це добровільне об’єднання фізичних і 

юридичних осіб на засадах членства, об’єднання пайових внесків, участі у 

спільній виробничій діяльності та обслуговуванні переважно членів 

кооперативу. 

 

 

 

 

 

 

 


