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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

Пiдприємство займає центральне мiсце в народно-господарському комплексi будь-якої країни. Це 

первинна ланка суспільного поділу праці. Саме тут створюється нацiональний дохiд. Пiдприємство 

виступає як виробник і забезпечує процес вiдтворення на основі самооплатності і самостійності. Від успiху 

окремих пiдприємств залежить обсяг створюваного валового нацiонального продукту, соціально-

економiчний розвиток суспільства, ступінь задоволеностi в матерiальних і духовних благах населення 

країни [1].  

Управлiння є функцiєю економiчної системи пiдприємства з вирішення проблем. Управління виникає 

тоді, коли керівник приймає рішення, коли розробляється новий порядок відносин між елементами системи 

для подолання проблемної ситуації, коли  встановлюються новi зв’язки між структурними підрозділами, 

пов’язані з модифікацією організаційної структури. 

Основною метою діяльності підприємства має бути задоволення потреб споживача при 

раціональному, ефективному використанні ресурсів з метою отримання максимального прибутку, 

процвітання підприємства шляхом просування своєї продукції. Однак більшість керівників протягом 

останніх років характеризують процес функціонування свого підприємства як виживання, наголошуючи, 

що економічні труднощі і невизначеність майбутнього не дозволяють здійснювати довгостроковий прогноз 

розвитку підприємства та формування моделі його функціонування [1].  

Існування підприємств різних організаційно-правових форм не заперечує той факт, що система 

управління кожним із них націлена на досягнення бажаного результату. Діяльність кожного суб’єкта 

господарювання здійснюється в умовах невизначеності та ризику і залежить від впливу як 

внутрішнього,  так і зовнішнього середовища. Зміни у зовнішньому середовищі носять непередбачуваний 

або недостатньо прогнозований характер. Така ситуація змушує підприємства приймати рішення, які могли 

б зменшити негативний вплив факторів зовнiшнього середовища на результати діяльності підприємства [2]. 

Cьогодні стан розвитку економіки характеризується необхідністю дослідження системи управлiння 

суб’єктами господарювання та, обов’язково, причин, що обумовлюють внутрішні зміни. Також не можна 

залишити без уваги i сам характер цих змін. Особливу увагу слід приділити організаційно-правовим 

формам функцiонування підприємства, стратегiчним підходам до управління діяльністю підприємства, а 

також персоналу, без якого злагоджена робота підприємства та виконання поставлених завдань було б 

неможливим. 

Варто завжди пам’ятати, що проблема управління розвитком підприємства складна та багатогранна, 

вона містить цілий спектр комплексних задач, який визначає різноманiття підходів до її вирішення. Одним 

з таких пiдходів є управлiння розвитком підприємства на основі дослiдження хвильового циклiчного 

характеру процесів, що протікають у зовнішньому та внутрішньому середовищах підприємства [3]. 

Концептуальні основи напрямку управління підприємством лежать в області моделювання поведінки 

складних систем, які розвиваються та являють собою ядро так званої науки складності – напрямку 

наукових досліджень, що активно досліджується на Заході, центром якого є необхідність передбачення 

поведінки систем, що не піддаються поточному опису і моделюванню через високий ступінь 

стохастичності проявів зовнішнього середовища [4]. 

Розв’язання проблеми розвитку управління підприємством також полягає і у необхідності скорочення 

обріїв стратегічного управління, у посиленні прагматичності функції управління розвитком на основі 

широкого використання імітаційних економіко-математичних методів, у застосуванні  такого 

революційного методу управління, такого як інжиніринг бізнес-процесів у наданні безупинного характеру 

процесу адаптації підприємства доумов, що виникають [5]. 

Управління підприємствами України ХХІ століття створює ряд протиріч між прагненням керівництва 

управляти розвитком підприємства на основі планомірної діяльності і неповною творчістю в діяльності 

співробітників; прагненням до стійкості розвитку підприємства як системи і його мінливістю; цілісністю 

підприємства i свободою його підроздiлів; централiзацією управління; науковим підходом і мистецтвом у 

підготовці і прийнятi рiшень. 



Проведений аналіз сутності проблеми управління розвитком підприємства дозволяє виділити основні 

складові процесу управління розвитком, а саме: мету розвитку, стратегію розвитку, модель розвитку, 

структуру підприємств і модель  мотивації  та стимулювання ефективної діяльності процесів [3]. 

Кожне пiдприємство повинно чiтко орiєнтуватися у складних ринкових відносинах, правильно 

оцінювати стратегію подальшого розвитку, фiнансовий стан свого пiдприємства, виходячи з найвищих і 

прихованих фiнансових ресурсiв, оскільки  проблема управління розвитком підприємств як основної ланки 

нацiональної економіки у ХХІ ст. набула пріоритетного характеру. Такі адекватні можливості повинен мати 

кожний трудовий коллектив і  кожна ланка управлiнського апарату.  
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