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Постановка проблеми. У теоретичних концепціях постіндустріального 

суспільства, економіка якого ґрунтується на широкому застосуванні наукового 

знання, роль творчої особистості та інтелектуальних ресурсів у менеджменті 

підприємства стає провідною. Зазначене підтверджується такими характерни-

ми особливостями сучасного способу виробництва: надзвичайно швидкий 

темп; широкі масштаби та глибина змін у розвитку науки і техніки, що мають 

революційний вплив на менеджмент та всю господарську систему; поява но-

вих галузей матеріального виробництва і сфер послуг, що проявляється у змі-

нах їх співвідношення, структурі зайнятості, технологічних процесів і форм 

організації виробництва. Зазначимо, що для створення суспільного багатства 

знання та інформація стають вагомішими за матеріальні фактори. Використан-

ня цих нових факторів забезпечує зростання ефективності менеджменту виро-

бництва та збільшення суспільного продукту. У структурі суспільного вироб-

ництва збільшується питома вага високотехнологічного сектору, у складі ви-

робленої продукції зростає частка доданої вартості за рахунок інтелектуальної 

складової, змінюється характер людської праці на користь творчої та інтелек-

туальної діяльності. Разом із процесами дематеріалізації виробництва основ-

ним фактором стає рівень технологізації, а основним ресурсом стає творчий та 

інтелектуальний потенціал працівника. 
Стан вивчення проблеми. Теоретико-методологічним, методичним та 

практичним аспектам функціонування менеджменту підприємств в умовах 

ринкової трансформації присвятили свої праці Л. Абалкін, Т. Артьомова, 

В. Базилевич, Д. Белл, В. Геец, А. Грищенко, Дж. Гелбрейт, О. Горняк,  
Г. Клейнер, Р. Коуз, Ж. Сапір, Дж. Стігліц, А. Тіхонов, Е. Тоффлер, 

О. Уільямсон, С. Унтер, Л. Федулова та ін. Доробок вчених із дослідження 

зазначених проблем є досить вагомим. 
Водночас, незважаючи на вагомість даної проблематики й посилену ува-

гу до неї багатьох провідних дослідників, окремі її аспекти все ще залишають-

ся недостатньо вивченими. Тому виникає необхідність дослідження особливо-

стей ринкової трансформації менеджменту інверсійного типу як середовища 

життєдіяльності репрезентативної фірми. Все це обумовило вибір і актуаль-

ність теми дослідження. 
Завдання і методика досліджень. Головним завданням дослідження є 

з'ясування напрямків менеджменту фірми; визначення принципів, які поляга-

ють в підвалинах фірми та за її межами; системне узагальнення основних на-
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прямків адаптації фірми та її взаємодію з іншими суб‘єктами в умовах транс-

формації економіки. 
Теоретичною та методологічною основою дослідження є системний під-

хід до вивчення економічних проблем, фундаментальні положення менеджме-

нту підприємства, економічної теорії, наукові розробки провідних вітчизняних 

і зарубіжних вчених. 
Результати досліджень. Взаємозв'язок між системоутворюючими фак-

торами менеджменту підприємства, зокрема його внутрішнім середовищем і 

ринковою структурою, зовнішнім середовищем підприємства, проявляється в 

організаційній формі підприємства. Сучасний рівень розвитку продуктивних 

сил, перш за все комп'ютеризація, породжує унікальне явище, коли традиційна 

форма підприємства руйнується, в деяких галузях зникає необхідність у пос-

тійному трудовому колективі, оскільки існують підприємства без працівників, 

відроджується робота "на дому", на перший план виходять компетенції підп-

риємства, його організаційний капітал. Нові організаційні форми підприємств 

розвиваються, виходячи з нової закономірності їх розвитку в ході вирішення 

дилеми між масштабом виробництва та витратами контролю. Слід зазначити, 

що така закономірність формулюється як "розсипання" підприємств в ході 

екстерналізації функцій, які стримують розвиток основних компетенцій підп-

риємств. Сучасні організаційні форми підприємств (підприємство "точно в 

строк", підприємство світового класу, сітьове підприємство, альянси, "віртуа-

льні" підприємства, горизонтальне підприємство) в економіці набувають по-

ширення по мірі підвищення зрілості системоутворюючих факторів підприєм-

ства перехідного типу. В сучасних умовах лише окремі елементи цих організа-

ційних новостворень можуть застосовуватися на підприємствах [1]. "Розси-

пання" підприємств породжує ряд проблем, зв'язаних з управлінням (нове ро-

зуміння ієрархії), з формуванням трудового колективу (проблематичним стає 

формування і реалізація колективного інтересу та сфера і форми діяльності 

профспілок) та матеріально-технічної бази (швидка зміна виробничих фондів), 

розв'язати які в умовах перехідної економіки досить складно. 
На нашу думку, зростання ефективності менеджменту підприємств та 

вихід із системної кризи економіки, в цілому, залежить від раціональних взає-

мовідносин підприємств та держави, їх передумовою є чітко визначені права, 

пов‘язані з повною відповідальністю майном за взяті зобов'язання. В умовах 

економіки інверсійного типу, де панівною є рекомбінована власність, цей 

принцип не реалізується [2]. Держава не може встановити ефективний конт-

роль над підприємством, а підприємство не має реальної економічної самос-

тійності. Поетапний перехід до нової моделі взаємовідносин між державою і 

підприємством включає: створення механізму виведення підприємств з еконо-

мічного процесу; створення рамкових умов, які будуть заохочувати до засну-

вання нових підприємств, а також ліквідація регламентацій, які протидіють 

цьому процесу; скасування державних пільг для окремих галузей; підвищення 

прозорості державної діяльності та інформаційного змісту ринкових сигналів 

(цін) шляхом сприяння розвитку конкуренції на окремих ринках та викриття 

зловживання ринком; поліпшення організації управління державними корпо-

ративними правами та громадського контролю за його здійсненням. 
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Водночас ми свідомі того, що перехід до ринкової економіки означає 

кардинальну зміну характеру взаємовідносин між підприємствами. Факторами, 

які протидіють налагодженню нових форм відносин між ними, виступають 

нерозвинутість ринкової інфраструктури (товаровиробничої, інформаційної 

тощо), недостатнє оволодіння методами маркетингової політики, повільність 

прийняття та низька ефективність реалізації арбітражних рішень з господарчих 

спорів, важкий фінансовий стан багатьох підприємств і, в цілому, кризовий 

характер перехідної економіки. 
Слід відмітити, що в початковий перехід важливу роль відіграють існу-

ючі господарські зв'язки партнерів в силу інерції, переваг довірчих відносин в 

умовах економічної невизначеності, відсутності необхідної інформації, жорст-

кої залежності від минулих технологічних "ланцюжків" при недостатніх кош-

тах для зміни профілю підприємств. В подальшому головним критерієм вибо-

ру партнерів стають раціональні ринкові оцінки. При цьому нестійкість еко-

номіки, нерозвинутість ринкової інфраструктури обумовлює хаотичність вста-

новлення господарських зв'язків, часту зміну контрактів. 
Адаптація підприємств до існуючих умов відбувається в двох формах. 

Пасивна проявляеться в зменшені обсягу випуску продукції, зменшені асорти-

менту. Активна форма передбачае пошук нових постачальників, організація 

виробництва сировини та матеріалів на власному підприємстві, вкладення 

коштів у розвиток підприємств-постачальників. Сучасні тенденції і реальні 

перспективи розвитку підприємств пов'язані з застосуванням активних заходів.  
В умовах перехідної економіки особливого значення набуває регіональ-

ний фактор розвитку підприємств. Його використання може відбуватися за 

допомогою різних теоретичних моделей. Найбільш ефективною з них в сучас-

них умовах є кластерна модель розвитку, яка розкриває об'єктивно існуючий 

специфічний взаємозв'язок підприємств регіону, що доповнюють одне одного, 

використовуючи конкурентні переваги регіону і забезпечуючи високий рівень 

його конкурентоспроможності. Економіку регіону слід розвивати у відповід-

ності з теорією кластерів, орієнтуючись на ті сфери і галузі, в яких є успішно 

функціонуючі підприємства, оскільки сучасна конкуренція залежить від ефек-

тивності, а не від доступу до ресурсів чи масштабу індивідуального підприєм-

ства. Ефективність визначається тим, як підприємства конкурують, а не тим, в 

яких галузях вони конкурують. Для впровадження кластерної моделі необхідні 

об'єктивні та суб'єктивні передумови. В Україні в багатьох сферах та регіонах 

вони уже назріли. Кластери краще, ніж галузі, охоплюють зв'язки, між підпри-

ємствами, їх взаємодоповнюваність, забезпечують швидше розповсюдження 

технології, навичок, інформації, маркетингу, сприяють кращому усвідомленню 

вимог замовників. Підхід до групи компаній та організацій як до кластеру до-

зволяє виявити сприятливі можливості для координації дій та взаємного по-

ліпшення в сферах спільних інтересів без загрози для конкуренції або обме-

ження інтенсивного суперництва. Державні та приватні інвестиції, направлені 

на поліпшення умов функціонування кластерів, приносять користь відразу 

багатьом підприємствам, запобігають лобіюванню інтересів однієї галузі чи 

групи підприємств. Такий підхід дає можливість перевести на наукову основу 

формування промислової політики держави. 
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Підсумовуючи викладене можна зробити ряд рекомендацій щодо нала-

годження менеджменту підприємств на макро- мезо- та мікрорівнях. 
По-перше, на макрорівні йдеться про радикальну зміну виробничої сис-

теми, в ході якої слід змінити структуру та форму підприємств. На нашу дум-

ку, необхідно в короткостроковій перспективі спрямувати діяльність підпри-

ємств на зниження витрат та зміну організаційної структури; створити нові 

самостійні підприємства, які здатні залучати інвестиції. Йдеться не про модер-

нізацію існуючих підприємств, а про їх перетворення на нові підприємства, які 

відповідають вимогам ринку та можливостям фінансування; реструктуризацію 

українських великих підприємств у новітніх галузях економіки необхідно 

здійснювати, виходячи з теорії стратегічної трансформації, яка передбачає 

реінжиніринг виробничих процесів, застосування інформаційних технологій, 

нові методи вимірювання результатів. На цій базі слід формувати інформацій-

не підприємство, головна перевага якого – професійні компетенції працівни-

ків; чітко визначити напрямки зростання підприємств. Вибір між внутрішнім 

та зовнішнім ростом залежать від типу підприємства, специфіки його діяльно-

сті та стратегії. Малі та середні підприємства, спеціалізовані фірми повинні 

віддавати перевагу внутрішньому росту, а також стратегії, яка пов'язана з го-

ризонтальною експансією, економією на масштабі та збільшенні частки ринку. 

Великі підприємства та групи підприємств повинні базуватися на зовнішньому 

рості і стратегії, пов'язаній з вертикальною експансією, інтеграцією постачан-

ня та збуту, а також контролем над філіями. По закінченні структурної пере-

будови економіки зовнішній ріст повинен поступитися внутрішньому, оскіль-

ки останній дає можливість підприємству зберегти свою ідентичність, уникну-

ти труднощів інтеграції придбань і, головне, зберегти і вдосконалити досвід та 

знання, тобто полюси компетенцій підприємства. 
Реструктуризація підприємств та впровадження нових організаційних 

форм може бути значно прискорена за рахунок встановлення раціональних 

відносин між державою та підприємством, їх необхідно формувати, виходячи з 

чітко визначених прав власності. При цьому необхідно знизити трансакційні 

витрати, які в умовах перехідної економіки несуть економічні агенти. Це при-

водить до того, що в процесі перетворення державної власності в акціонерну 

об'єкти власності не знаходять ефективного власника. Щоб змінити ситуацію, 

слід: створити ринок інформації, демонополізувати ринок об'єктів власності, 

усунути структурні диспропорції; завершити формування ринкових відносин; 

сформувати культуру укладання і дотримання угод. Новостворені підприємст-

ва з боку держави повинні підтримуватися істотним зменшенням податкових 

ставок, а також широкою дерегуляцією. "Старі" підприємства слід реформува-

ти шляхом зміни середовища, в якому вони функціонують. Слід також звіль-

нити підприємства від витрат на утримання соціальної сфери. Підприємства 

слід поставити в такі умови, щоб їм було вигідно приймати ефективні рішення 

щодо використання суспільних благ [3]. 
По-друге, на мезорівні забезпечення конкурентоспроможності регіону 

може відбуватися за рахунок використання кластерної моделі розвитку підп-

риємств. Кластерна модель базується на об'єктивних реально існуючих зв'яз-

ках підприємств регіону. 
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По-третє, на мікрорівні визначені можливості застосування нових орга-

нізаційних форм та сучасних організаційних структур на українських підпри-

ємствах. Деякі з цих новоутворень можуть знайти своє застосування. Так, у 

текстильній промисловості, яка має значні конкурентні переваги (відносно 

великі основні фонди, близькість до західноєвропейських ринків, відносно 

низький рівень заробітної плати при високій кваліфікації зайнятих) можна 

застосовувати таку прогресивну форму підприємства як "точно в строк". Цьо-

му сприяє і зовнішнє середовище текстильних підприємств. У хімічній проми-

словості, оскільки в ній відсутні замкнуті цикли, що приводить до високих 

витрат транспортування та трансакцій і зниження конкурентоздатності, слід 

створювати відкриті структури віртуальні" підприємства) або альянси, перш за 

все з підприємствами, які постачають сировину та напівфабрикати. Адаптація 

підприємств вугільної промисловості до ринкових умов повинна здійснювати-

ся шляхом створення дійсно самостійних підприємств. Кожна шахта має стати 

центром самостійного обліку витрат. Інвестиційні кошти слід розподіляти на 

рівні холдингової компанії, її завдання полягає також у розвитку альтернатив-

них видів економічної діяльності (захист оточуючого середовища, переквалі-

фікація працівників, переробка відходів, створення підприємств для надання 

соціальних послуг тощо) невід'ємним елементом якого є підприємство, теорія 

та практика його функціонування. 
Висновки та пропозиції. Запропоновані в роботі теоретичні підходи 

щодо особливостей ринкової трансформації менеджменту підприємств можуть 

бути покладені в основу практичних рекомендацій щодо налагодження їх ефе-

ктивного функціонування на макро - мезо- і мікрорівнях. Подальші дослі-

дження в цьому напрямку доцільно спрямувати, передусім, на визначення 

інституційних передумов відновлення принципів економічної ефективності та 

соціальної справедливості в транзитивній економіці. 
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