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ВСТУП
Особливість сучасного управління промисловими
підприємствами полягає в тому, що навіть найретельніший аналіз не дозволяє розкрити у всій повноті механізм
ринкового успіху, оскільки цей механізм виходить за
рамки підприємств: найважливіші його компоненти знаходяться у зовнішньому середовищі підприємства, що
являє собою складну систему, яка включає в себе державу, постачальників, конкурентів, споживачів, економічні та політичні структури, фактори науково-технічного прогресу, соціокультурні та інші фактори.
У зв'язку з цим дослідження процесу функціонування
підприємства вимагає застосування системного підходу, що
фокусує увагу не тільки на самому підприємстві, а й на навколишньому його середовищі. Підприємство розглядається не як ізольована і незалежна структура, а як відкрита
економічна система і як органічна частина суспільства, що
віддає в процесі своєї діяльності пріоритет споживачу.
У даний час зовнішнє середовище ставить жорсткі
умови для побудови внутрішнього середовища підприємства, що вимагає заміни існуючих підходів до управління на якісно нові методи господарювання, що зумовлюють постановку завдань стабілізації господарських
процесів, узгодження системи загальних, приватних і одиничних пропорцій виробництва, впровадження в нього
досягнень науково-технічного прогресу і прийняття в
зв'язку з цим нових управлінських рішень, що забезпечують стійкість функціонування підприємства в цілому.
Управління підприємством повинно мати такий функціональний зміст і структурні особливості, які дозволяють досягати поставлених цілей, вирішуючи проблему захищеності діяльності підприємства від негативного впливу параметрів зовнішнього середовища і пристосування до нових умов господарювання.
Одним із центральних завдань при вирішенні даної
проблеми є подальше вдосконалення принципів та
організаційно-методичних підходів до управління розвитком підприємства, які багато в чому визначають його
успіх в умовах ринкової системи господарювання. У
зв'язку з цим результати діяльності підприємства визначаються займаною часткою ринку, здатністю до інноваційної діяльності, розвитком персоналу, високим
рівнем продуктивності праці кожного члена трудового

24

колективу і якістю продукції, що випускається.
Теоретичні основи змісту, форм і методів управління підприємством були закладені в працях таких вітчизняних вчених, як А.К. Гаста, Н.Д. Кондратьєва, М.І.Туган-Барановського, а також у роботах зарубіжних
вчених А. Маршалла, А. Сміта, А. Слоуна, Ф. Тейлора,
Г. Форда та інших.
Основоположниками загальної теорії стратегічного управління на підприємствах є такі зарубіжні вчені,
як Акофф Р., Ансофф І., Бір С., Друкер П., Карлоф Б.,
Кинг У., Кендал Р., Кандор Н., Кліланд Д., Коно Т ., Портер М., Тейл Г., Томпсон Д., Хансен Е., Харрод Е., Чандлер В., Шеннон Р., Ендрюс, К., Янч Е. та інші.
Серед вчених, які внесли істотний внесок у розвиток
теорії і практики управління підприємством в умовах ринкових відносин, слід виділити Л.І. Абалкіна, В.А. Абчука,
В.І. Авдєєнко, А.Г. Аганбегяна, А.І. Анчишкина, B.C. Бялковскую, Д.М. Гвішіані, В.М. Глушакова, Ю.В. Гусарова,
Г.М. Доброва, В.І. Довгого, Ю.І. Ефімичева, Г.Б. Клейнера, Е.В. Козлова, Д. С. Львова, Г.С. Поспєлова, Ф.Е. Удалова, Р.А. Фатхутдінова, Н.П. Федоренко, Т.С. Хачатурова, Є.Г. Яковенко, Н.С. Яшина та ін.
У дослідженнях вітчизняних і зарубіжних авторів
даються визначення основних понять, пов'язаних з управлінням підприємством в умовах конкуренції, формуються і обгрунтовуються методичні принципи оцінки та
аналізу розвитку виробничих систем підприємства. Однак економічний механізм управління розвитком залишился недостатньо вивченою характеристикою підприємства, оскільки на сьогоднішній день відсутня єдина загальноприйнята думка щодо визначення такої категорії,
як управління розвитком складних економічних систем.
Метою дослідження є розробка теоретико-методичних
основ, а також практичних рекомендацій щодо формування і вдосконалення механізму управління розвитком
підприємства як економічною системою на основі аналізу
різних теоретичних підходів до вирішення даної проблеми і
практичного досвіду вітчизняних і закордонних підприємств.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Промисловий комплекс України є стрижнем трансформаційних процесів, зміни моделі соціально-економічного устрою, переходу до постіндустріального сус-
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пільства, виступає ключовим ланцюгом акумуляції науково-технічних перетворень та становлення України як
високотехнологічної держави. Він відіграє вирішальну
роль у підвищенні суспільної продуктивності праці, переході інших сфер виробництва та послуг на сучасні
трансформаційні технології. Навіть у західних розвинутих країнах, де більша частка зайнятих зосереджена в
сфері послуг, приріст продуктивності на дві третини забезпечується саме промисловістю.
Спад виробництва в січні 2009 р. відбувся в усіх базових видах економічної діяльності (рис. 1). Суттєве
стиснення зовнішнього попиту внаслідок продовження
негативних тенденцій в світовій економіці, падіння внутрішнього попиту через уповільнення зростання доходів
населення та ускладнення доступу до фінансових ресурсів виступали основними причинами поглиблення
негативної динаміки економічного розвитку.
За оцінками Національного банку України, падіння
індексу виробництва базових галузей (добувної та переробної промисловості, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, будівництва та роздрібної торгівлі)
в січні 2009 р. становило 32% в річному вимірі [19].
Темпи зростання кредитування економіки залишалися протягом 2007—2008 рр. на досить високому рівні,
однак суттєве зниження цін виробників (внаслідок падіння світових цін на сировину) призвело до зростання кредитної заборгованості в реальному вимірі та відповідно
стримуючим чином впливало на рівень виробництва.
Сучасний економічний стан створив чимало труднощів у промисловому секторі. Певні труднощі пов'язані з відсутністю сучасної системи матеріально-технічного постачання, сервісного і консультаційного обслуговування, ефективного механізму захисту цін на основні товари, ослабла фінансова допомога товаровиробникам з боку держави. У розвитку промисловості в
Україні відчуваються такі труднощі:
— відсутність потрібного власного капіталу;
— відсутність матеріально-технічної бази через
слабку фінансову підтримку і недостатнє кредитне забезпечення;
— дисбаланс у паритеті цін на промислову і сільськогосподарську продукцію;
— недосконалість системи оподаткування спонукає
до бартерних операцій і приховування частини виробленої продукції;
— низький рівень організації кооперування, створення асоціацій;
— недосконалість правової захищеності від бюрократичного апарату держави.
У сучасних умовах промислова політика повинна бути
націлена на підвищення ефективності й конкурентоздатності українського промислового сектора. У зв'язку з цим
важливого значення набувають задачі державної фінансової підтримки пріоритетних галузей цього сектора, що
володіють високим мультиплікативним ефектом і сприяють розвитку виробництва в суміжних галузях.
Важливе місце в регулюванні процесів трансформації
системи господарювання належить економічному механізму, принципи якого значною мірою визначаються соціально-економічним і політичним устроєм держави. Для
забезпечення ефективного функціонування господарської системи промислового комплексу на ринкових засадах необхідно чітко розуміти сутність економічного механізму, під яким розуміють зв'язок, що встановлюється

Рис. 1. Зміна індексів виробництва базових
галузей Україні за 2007 — 2009 рр.,
у відсоткових пунктах *
* Складено за даними [17, с.68]

між різними фазами кругообігу капіталу [8, с. 128]. При
цьому на економіку впливає дія економічних законів.
Економічний механізм включає політичні, юридичні й
економічні відносини, що є його основою та мають важливе значення в регулюванні економіки держави.
Вивченню питань економічних механізмів формування ринку приділяло увагу чимало вітчизняних та зарубіжних вчених [5; 10; 11; 13]. Визначення сутності економічного механізму можна систематизувати розмежовуючи на певні підходи (табл. 1).
Економічний механізм забезпечує формування і визначення сприятливих економічних, організаційних, правових та інших умов розвитку економічного потенціалу
й підвищення ефективності його використання, а також
надання державної цінової, фінансової та інших видів
допомоги національним товаровиробникам.
Під економічним механізмом у промисловості слід
розуміти сукупність конкретних форм зв'язків, а також
систему правових, організаційно-управлінських і фінансово-економічних важелів [8, с. 128]. За ринкових умов
господарювання до основних економічних механізмів
в промисловому комплексі належать ціновий і фінансовий механізми (рис. 2).
В економічному механізмі поряд з ринковими сегментами присутня і його державна складова. У планово-розподільній системі вона була визначальною, її вимоги були пріоритетними поряд із складовими нинішнього ринкового механізму, а з розвитком ринку державна складова економічного механізму повинна дедалі
більше демонтуватися, набувати нового змісту і функцій
на правах рівного партнерства [11, с.3].
В Україні розвиток промислового виробництва нині
базується на впливі як адміністративно-командного, так
і економічного методів управління, їх співвідношення в
різних галузях неоднакове.
Ціновий механізм як один із сегментів (складових)
загальноекономічного механізму промислового розвитку
уособлює сукупність інститутів державно-ринкового регулювання (законодавчих актів і нормативів), заходів
підтримки доходів виробників, принципів встановлення
мінімальних закупівельних цін на продукцію, цін підтрим-
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Зважаючи на виключну важливість проблеми в системі регулювання економічних процесів, ціно
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Основними складовими фінанки, здійснення товарних і фінансових інтервенцій, форму- сового механізму для промислового виробництва Уквання ринкової інфраструктури. Без цінового механізму раїни на даний час є кредитний механізм, податковий,
неможливе дотримання основного закону ринкової сис- механізм страхового захисту та інвестиційного забезтеми господарювання — забезпечення балансування по- печення.
Кредитний механізм є сукупністю процедур і прапиту з пропозицією, а звідси й поява негараздів у економіках окремих галузей (видів економічної діяльності).
вил взаємовідносин кредитора й позичальника з приВідомо, що ціна кожного виду виробленої продукції воду одержання цінової вартості та тимчасового плат(послуги) розраховується відповідно до визначених в ного користування із системою гарантій вчасного поекономічному світі правил, згідно із загальноприйнятою вернення цієї вартості [11, с.7].
формулою ціни виробництва. Це повною мірою стоМеханізм страхового захисту виробників промислосується й виробленої продукції в промисловому вироб- вої продукції — це сукупність встановлених державою
ництві. На сучасному етапі ціновий механізм в промис- форм, видів, методів зовнішнього і внутрішнього вплиловій економіці функціонує на засадах поєднання пря- ву, процедур організації страхування промислового вимого регулювання ринку через державну підтримку та робництва, призначених для досягнення стратегічних і
бюджетні дотації законодавчо визначених видів про- тактичних цілей щодо стабілізації розвитку промисловості та підвищення ефективності фінансових резульдуктів і комплексу ринкових інструментів.
Таблиця 1. Підходи до розуміння сутності економічного
механізму
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татів виробництва.
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