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ВСТУП
Діяльність менеджера спрямована на досягнен�

ня цілей, поставлених підприємством. Пріоритетна
мета визначає й відповідний тип менеджменту: стра�
тегічний, маркетинговий, адміністративний, вироб�
ничий, невиробничий, операційний, фінансовий, бан�
ківський, страховий, податковий, інвестиційний, кад�
ровий. Перед ним стоїть завдання об'єднати персо�
нал у єдине ціле й визначити напрям діяльності, ско�
ординувати роботу функціональних підрозділів і
безпосередніх виконавців. При цьому менеджер ви�
конує декілька ролей (табл. 1).

Менеджер у своїй практиці зустрічається із
різними факторами, які обмежують його діяльність,
— їх подолання для нього суттєві.

Розгляд наслідків прояву різних факторів для
функціонування підприємств наведено в багатьох на�
укових працях. Наприклад, основні фактори зовні�
шнього середовища (зовнішні фактори) стосовно
підприємства наведено в роботах [2; 3], роботах Апа�
тової Н.В. [4], Зінов'єва І.Ф. [5], Карпенко Т.В. [6].
Вплив факторів внутрішнього середовища стосовно
підприємства (внутрішніх факторів) розглядалося в
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роботах Власенко Т.А. [7], Брустінова Д.В. та ін. [8;
9], Калініченко Т.І. [10]. Наведено приклади дій ме�
неджера щодо подолання впливу шкідливих
внутрішніх факторів для функціонування підприєм�
ства [3] і надано деякі приклади стратегії підприєм�
ства за рішеннями і попередженням виникаючих при
цьому проблем. Однак у літературі недостатньо
відображено вплив різноманітних факторів на
діяльність менеджера.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — систематизація факторів, що об�

межують діяльність менеджера, і шляхів їхнього по�
долання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для досягнення мети вводиться поняття факто�

ра для економічних процесів. Фактор — події, ситу�
ації, які приводять до зміни умов, ефективності й ме�
ханізмів господарювання. Фактори характеризують�
ся стосовно середовища їхнього прояву (зовнішні й
внутрішні), за механізмами їхніх виникнень (соц�
іальні — деструкція суспільства, суспільні відноси�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/20122 4

        
 

1.    
. 

2.    
. 

3.   . 
4.      

 ,    
 ,    

   . 

1.    
   

 . 
2.    

    
. 

3. '     
 . 

1.    
 . 

2.   
. 

3.   
  
. 

Таблиця 1. Зміст ключових ролей менеджера за [1, c. 26]ни, демографічні процеси,
партійні й суспільні рухи; еко�
номічні — економічні злочини,
зайнятість населення, безробі�
ття, трудові ресурси; соціаль�
но�політичні — війни, рево�
люції, страйку, протести, теро�
ризм), за інтенсивністю й мас�
штабу їхнього прояву (кризові,
глобальні, національні, регіо�
нальні,  локальні),  за часом
їхньої дії (постійно діючі, фак�
тори�ризики, прогнозо�
вані, не прогнозовані), за
видами ситуацій (нещас�
тя, кризи, екологічні си�
туації, надзвичайні ситу�
ації й ін.).

Нові умови господа�
рювання характеризу�
ються зростаючим впли�
вом зовнішніх факторів,
які безпосередньо визна�
чають напрям змін усере�
дині підприємства, вно�
сять корективи в діяль�
ність менеджера (табл.
2).

Керівникові підприє�
мства складно впливати на су�
купність зовнішніх факторів. Уп�
равлінські рішення стосовно зов�
нішніх факторів повинні відпові�
дати домінуючій стратегії під�
приємства (реактивної або актив�
ної) [3, c. 193], сприяти розвитку
системи антикризового керування
(комплексне керування підприєм�
ством на основі  планування,
організації, мотивації й контролю
ліквідації й попередження кризи)
[3, c. 140], відображати мети стра�
тегії стійкого інноваційного роз�
витку (1 — економічний
ріст в умовах розвитку
інформаційних технологій,
комп'ютерних мереж, інте�
лектуальної праці;  2  —
створення інноваційної
інфраструктури з матері�
ально�технічною, ресурс�
ною й загальносистемною
функціями; 3 — забезпе�
чення стійкості інновацій�
ного розвитку на базі
інституціональних, при�
родних і  технологічних
стратегій; 4 — забезпечен�
ня якісного утворення й
створення умов для розвитку національної науки) [4,
c. 263]. В активі управлінських рішень є методи кор�
поративного захисту від негативних зовнішніх фак�
торів: суспільні професійні організації (асоціації, со�
юзи, комітети й ін.), звернення до арбітражного суду,
депутатські запити.

Основна частина характеристики зовнішнього се�
редовища підприємства в галузі економічних про�
блем (ліва частина табл. 2) є умовою мотивації під
час прийняття управлінських рішень (права частина
табл. 2).

Носіями зовнішніх факторів для менеджера вис�
тупають суб'єкти (чиновники, державні службовці,
засновники, власники й керівники інших господарсь�
ких структур, партнери, конкуренти, клієнти, поста�

чальники, інформатори, працівники сервісних служб,
кадри й ін. (табл. 3)).

Їхня дія проявляється подвійно: як механізми
впливу на менеджера, так і адекватний вплив менед�
жера на них.

Успішність протидії негативним факторам зов�
нішнього середовища і їхнім носіям значною мірою
визначається формуванням і реалізацією економіч�
ного кадрового потенціалу [5; 6; 7] як необхідного
джерела формування ключових компетенцій менед�
жера в рамках ресурсної концепції керування кон�
курентними перевагами, а також рівнем організа�
ційної культури підприємства.

"Організаційна культура розуміється як су�
купність певних традицій, цінностей, норм повод�

      
1.         
2.         
3.  ,         
4.        

    

5.   -        
 

6.     
 

7.       
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Таблиця 3. Носії зовнішніх факторів
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Таблиця 4. Фактори внутрішнього середовища
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ження й характерних відносин у колективі, які офі�
ційно й неофіційно декларуються, розділяються й ре�
алізуються всіма співробітниками підприємства, до�
водячи свою ефективність у процесі адаптації до по�
треб внутрішнього розвитку підприємства й вимог
зовнішнього середовища" [8], тобто вона відображає
вплив зовнішніх і внутрішніх факторів (табл. 4) на ме�
ханізми господарювання.

Негативні внутрішні фактори проявляються че�
рез застарілі елементи менеджменту: структури,
процедури, стилі керівництва, а також звички пер�
соналу. У зв'язку із цим менеджерові варто зверта�
ти увагу на п'ять основних складових (типів) органі�
заційних змін: стратегій, структур, персоналу, тех�
нологій і продуктів [9, 10].

Роль цих факторів у діяльності менеджера розк�
ривається через відповідні критерії й зміни показ�
ників функціонування підприємства. Особливе місце
серед них займають так звані обмежники, що галь�
мують процеси керування. До них, зокрема, нале�
жать низька культура менеджера (організаційна, уп�
равлінська), недостатній професіоналізм персоналу,
неефективна кадрова політика підприємства.

Протидією негативним внутрішнім факторам є
формування ефективної організаційної культури
(табл. 5).

Менеджер не тільки управляє змінами в системі
підприємства, але й застосовує відповідні принципи
й методи впливу на людей як носіїв організаційної
культури. Для досягнення цих цілей потрібно перей�
ти від механізмів керування людьми до керування
соціально�економічними процесами.

ВИСНОВКИ
1. Діяльність менеджера обмежують зовнішні

фактори, які мотивують багатоплановість рішень по
виконанню менеджером своїх функцій і набір вимог
до його компетенцій. Носіями зовнішніх факторів ви�
ступають суб'єкти (чиновники, державні службовці,
засновники, власники й керівники інших господарсь�
ких структур, партнери, конкуренти, клієнти, поста�
чальники, інформатори, працівники сервісних служб,
кадри й ін.).

2. Негативні внутрішні фактори проявляються че�
рез застарілі елементи менеджменту: структури,
процедури, стилі керівництва, а також звички пер�
соналу. Негативними факторами є обмеження, що

гальмують процеси керування й
господарювання, наприклад, ни�
зька культура менеджера (орган�
ізаційна, управлінська), недо�
статній професіоналізм персона�
лу, неефективна кадрова політи�
ка підприємства. У зв'язку із цим
менеджерові необхідні рішення
по п'ятьом основним складовим
(типам) організаційних змін:
стратегій, структур, персоналу,
технологій і продуктів.

3. Успішність протидії нега�
тивним факторам зовнішнього й
внутрішнього середовищ значною
мірою визначається формуванням
і реалізацією економічного кад�
рового потенціалу,  а також
рівнем організаційної культури
підприємства. Для подолання не�
гативних факторів потрібно пе�
рейти від механізмів керування
людьми до керування соціально�
економічними процесами.
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