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ВСТУП
Незважаючи на те, що політика як соціально&економіч&

не і управлінське явище має тривалу історію власної ево&

люції, ще й нині існує гостра невизначеність у різновидах

організаційно&правових форм підприємницької діяльності,

що представляють та відносяться до інтегрованих акціонер&

них структур в Україні. Так, наприклад, необхідно негайно

висвітлити сутність і функції КПП у них. Це актуально зок&

рема і для КМБ, що й визначає значущість теми.

Питанню політики у системі управління, зокрема підприє&

мствами, присвячено доробки Г. Колбеча [6], О. Кузьміна [12;

13; 18], М. Аткінсока, В. Колемана [22], М. Консідіні [23],

Г. Девіса, Ж. Ванна, Ж. Вархурста, П. Веллера [24] та інших

[25—34]. Так, у доробках [12; 13; 20—34] значну увагу при&

ділено: висвітленню поглядів на сутність питання; досліджен&

ню ретроспективи, сучасних здобутків і перспектив за питан&

ням; наведенню диференційних рис, розробленню загальних

та спеціальних рекомендацій й пропозицій з його вирішення

тощо. При цьому у доробках [12; 13; 22—34] фактично не обу&

мовлено питання функцій КПП у різновидах організаційно&пра&

вової форми підприємницької діяльності, які представляють й

відносяться до інтегрованих ак&

ціонерних структур, в тому

числі КМБ, що ще раз підкрес&

лює актуальність теми.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є наукове

роз'яснення питання сутності

і функцій політики у системі

управління машинобудівними

корпораціями в Україні й світі.

Основною ціллю статті є вста&

новлення функцій КПП для

КМБ. Головними завданнями

статті є визначення сутності

КПП і висвітлення головних

функцій КПП. Провідними ме&

тодами дослідження, що ви&

користовувалися автором в

ході роботи, є порівняння,

аналіз, синтез, конкретизація,

ідеалізаціїя, узагальнення.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Машинобудування є одним з базових видів економіч&

ної діяльності України. Рівень ефективності національного

машинобудуванняв у сучасних ринкових умовах розвитку

держави визначений станом управління відповідними вітчиз&

няними підприємствами, в тому числі і корпораціями, цей

рівень на сьогодні характеризується як критичний, що мож&

на засвідчити нижченаведеними даними статистики табл. 1.

Отже, як свідчить табл. 1, загальний рівнь виробництва

основних товарів КМБ (у даному випадку йде мова про його

верстатоінструментальний профіль) постійно зменшується.

Однією з головних причин виникнення і розвитку такої тен&

денції є зниження значень фактично всіх основних показ&

ників, які безпосередньо детермінують міру ефективності

управління КМБ і стан менеджменту діяльності підприємств.

Ця негативна тенденція загрожує фінансовим, економічним,

виробничим видами деструкції КМБ безпосередньо даному

й іншим видам економічної діяльності держави. Вихід з кри&

тичної ситуації, як свідчать результати аналізу доробок [1—

8, 14—17, 20—34] і авторських досліджень [9—11], може

забезпечити формування, реалізація й розвиток гнучкої та
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Таблиця 1. Виробництво основних товарів корпораціями у 2001—2011 рр.
(на прикладі верстатоінструментального машинобудування), тис. од.*

Складено автором на основі [10; 18; 19; 35].
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ринково адекватної КПП у КМБ. Цьому покликані сприяти,

наприклад, встановлення функцій і розроблення системи ме&

неджменту КПП на таких різновидах організаційно&право&

вої форми підприємницької діяльності, як КМБ, що пред&

ставляють й відносяться до інтегрованих акціонерних струк&

тур.

Політика — загальне керівництво для дій і прийняття

рішень, що полегшують досягнення цілей [12; 13]. Корпо&

ративна політика підприємства є видом трудового бізнес&

процесу, що спонукається фаховим керівництвом КМБ. У

ході його подальшого виконання на основі делегованих по&

вноважень іншим учасниками корпоративних відносин

підприємства формується і розвивається система оператив&

них, поточних й довгострокових заходів з полегшення до&

сягнення цілей, прийнятих управлінськими рішеннями за ме&

неджментом діяльністю КМБ. Позитивні ефекти від їх на&

ступної реалізації є достатньою умовою для забезпечення

необхідного рівня результативності менеджменту діяльні&

стю КМБ. Останній слугує

фундаментом під здобуття

такої міри ефективності уп&

равління підприємствами, яка

стане важливою засадою для

одержання повноцінного за&

доволення виробничо&со&

ціальних інтересів усіх учас&

ників корпоративних відно&

син КМБ [9—11]. Отже, це

вкрай важливий адміністра&

тивний інструмент (захід)

такої загальної функції ме&

неджменту діяльністю і уп&

равління КМБ, як "плануван&

ня", одна з першочергових і

фундаментально головних

засад формування інших ад&

міністративних важелів досяг&

нення планових параметрів

КМБ.

Виходячи з результатів

аналізу літературних джерел

[1—8, 12 —17, 20—34] пода&

ного варіанта тлумачення по&

няття "КПП", а також значень

її інших сутнісно&змістовних

характеристик (мети, цілей,

завдань тощо), структури і

місця у системі управління

КМБ, вже дещо обумовлених

автором в доробках [9—11],

можна запропонувати головні

функції, які, на наш погляд,

вона повинна обов'язково ви&

конувати (табл. 2).

Вертаючись до загальної

характеристики теоретичної

функції КПП, варто наголоси&

ти на тому, що збагачення

інформації одночасно відбу&

ватиметься через покращення

загальновідомих здобутків за

нею, висновки щодо еволюції

її спеціальних і галузевих те&

орій (середнього рівня), а та&

кож пов'язаних з ними резуль&

татів емпіричних досліджень

такого аспекту управління

КМБ. При цьому очевидним є

наступий факт. Фундамен&

тальні теорії, що висвітлюють

загальновідомі здобутки за КПП, спираючись на філософію

управління КМБ, торкатимуться, як правило, пріоритетних

глибинно сутнісних моментів з її еволюції. Крім того, розкри&

ватиметься значення і місце всіх учасників корпоративних

відносин загалом у ній і її процесів. На цьому рівні кожний

процес, який пов'язуватиметься з КПП, розглядатиметься під

кутом зору його позицій і ролей у менеджменті діяльністю,

управлінням КМБ. Він також безпосередньо корелюватиметь&

ся і розтлумачуватиме багатоманітність участі КПП у задово&

ленні виробничо&соціальних інтересів учасників корпоратив&

них відносин КМБ, сутність кореляції такої з ними тощо. Іна&

кше, розкриватиметься специфіка екстраполяційного впли&

ву КПП на загальну ефективність функціонування і розвитку

КМБ.

Теорії середнього рівня, що висвітлюють окремі сфери

КПП, поєднуючи у собі теоретичний й емпіричний рівні її дос&

лідження, матимуть в основному набагато вужчий пізнаваль&

ний ракурс у порівнянні з фундаментальними, оскільки тор&

Таблиця 2. Функції КПП
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катимуться лише окремих її елементів, наприклад підаспектів

та аспектів. Вони завжди займатимуть певне проміжне стано&

вище між її фундаментальними теоріями і емпіричними уза&

гальненнями первинної інформації по ній, виступатимуть, по

суті, своєрідною зв'язуючою ланкою, яка усуватиме постійно

існуючий між ними структурно&функціональний розрив та дис&

баланс. Результати застосування теорій середнього рівня

забезпечать: можливість створення належної теоретичної

основи для її досліджень за конкретними її складовими без

повсякчасного використання громіздкого понятійно&катего&

ріального апарату фундаментальних і управлінських теорій;

її тісну взаємодію з реальною динамікою й тенденціями ме&

неджменту діяльністю, управлінням та відповідно загальною

ефективністю функціонування і розвитку КМБ, що завжди

знаходитиметься в полі зору даної; демонстрування фахо&

вим керівництвом переконливих переваг, які нададуть й під&

креслять важливість факту необхідності систематичності та

інтенсивності її реалізації і розвитку перед іншими учасника&

ми корпоративних відносин КМБ тощо. Отже, як видно з кон&

тексту перелічених автором у табл. 2 функцій КПП, вони так

чи інакше повязані між собою, адже кожна попередня взає&

мозумовлює і взаємодоповнює наступні. Тому на практиці уп&

равління КМБ функції КПП завжди мають і будуть працювати

у єдиному комплексі, пронизуючи кожну ланку механізму уп&

равління, будь&який етап системи й рівень процесу менедж&

менту нею, визначати її специфіку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, головними результатами виконання робо&

ти є: наведення чіткого визначення сутності поняття ККП; вста&

новлення місця КПП у системі управління КМБ; перелік клю&

чових функцій КПП, які вона повинна обов'язково виконува&

ти у системі управління КМБ. Перспективи подальших розві&

док повинні торкатись системи менеджменту КПП у КМБ.
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