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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємництво виконує важливу функцію в еко-

номіці розвинених країн, забезпечуючи необхідну
мобільність національної економіки в ринкових умовах,
сприяючи розвитку спеціалізації і розгалуженої коопе-
рації виробництва, створюючи середовище для розвит-
ку самих підприємницьких структур, заснованих на
ініціативі і принципах особистої зацікавленості. Акту-
альність постановки питання про ефективність забез-
печення конкурентоспроможності підприємницьких
структур визначається необхідністю підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняних підприємств і всієї на-
ціональної економіки в цілому.

Якщо ефективність індивідуального підприємницт-
ва залежить від особистісних та професійних якостей
підприємця, то ефективність підприємницької структу-
ри залежить від сукупної ефективної діяльності всіх
працюючих в даній структурі, незалежно від ступеня
впливу кожного на кінцевий результат. Цей вплив ви-
значається обраним стилем управління.

Сучасний розвиток економіки України вимагає роз-
робки нових підходів і методів до формування такого
стилю управління підприємницькими структурами, що
дозволяв би швидко адаптувати їх до глобальних змін
зовнішнього і внутрішнього середовища. На наш погляд,
теорія підприємництва та практика його реалізації в
Україні потребують інноваційного підходу до управлі-
ння підприємницькими структурами, забезпечити які
можна лише на основі використання їх власних людсь-
ких ресурсів.

У цьому зв'язку, дослідження з формування якісно
нового стилю управління, а саме підприємницького,
відповідного для підприємців та підприємницьких струк-
тур, здатних адаптуватися до змін ринку, є актуальним.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Підприємницький стиль управління як суттєвий

фактор підвищення конкурентоспроможності підприє-
мницької діяльності проаналізовано у працях Й. Ансоф-
фа, Ф. Котлера, М. Портера, Ф.А. Хайєка, Д. Рікардо,
А. Маршалла, Дж. Б. Кларка, П. Друкера, Т. Санталай-
нен, З. Воутілайнен, Х. Ю Варнеке. Б. Гейтса та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Однією з основних проблем розвитку сучасних рин-
кових відносин при формуванні підприємницького сти-
лю управління підприємницькими структурами є недо-
статня ефективність використання цими структурами
власного і залученого людського капіталу, який володіє
значним рівнем освіти, навичками, інтелектом, причому
роль інтелектуальної складової весь час зростає.

Існуючі методи визначення рівня інтелектуальних ре-
сурсів (капіталу) підприємств спираються на такі факто-
ри, як наявні знання, навички, досвід, кваліфікацію і вміння
співробітників. Однак вони є лише джерелом ("основним"
капіталом) для використання інтелектуальних можливо-
стей співробітників підприємницьких структур, які дале-
ко не завжди раціонально залучаються для досягнення
поставлених цілей. В цей час не до кінця відпрацьовані
механізми управління процесом реального ринково вип-
равданого використання творчого (креативного) потен-
ціалу ("оборотного" капіталу) співробітників, що є найваж-
ливішим економічним ресурсом сучасних підприємств та
позначається на ефективності сучасного стилю управлін-
ня. Це підтверджується недостатньою освітленістю даної
проблеми як у вітчизняній, так і зарубіжній економічній
літературі, в тому числі за стилями і методами управління
людськими ресурсами та менеджменту організацій.
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МЕТА СТАТТІ
Головною метою статті є виокрем-

лення особливостей формування мо-
делі підприємницького стилю упра-
вління та відображення залежності
зміни (ускладнення) стилю від тен-
денцій в економіці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У сучасних умовах для економіч-
ного зростання країни важливою умо-
вою є наявність високорозвиненого
підприємницького середовища. Під-
приємницькі структури забезпечують
формування ринкового конкурентно-
го середовища, сприяють швидкій
адаптації виробництва до потреб рин-
ку, підтримують розвиток національ-
ної економіки на необхідному рівні
динаміки. У зв'язку з цим зростає зна-
чення інтелектуальної складової як у
самих товарах і послугах, так і в про-
цесах управління людськими ресурса-
ми. Економічна ситуація і конкурент-
на боротьба висувають високі вимоги
до поведінки керівника та його відно-
сини з підлеглими в процесі досягнен-
ня поставлених цілей [7, с.125].

Підприємницький стиль управлін-
ня характеризується особливим виділенням пріоритетів
у функціях управління. Узагальнюючи теоретичні аспек-
ти особливостей підприємницького стилю управління,
варто виділити загальні:

— пріоритетність передбачення і стратегічного ба-
чення стосовно систематичного планування;

— розгляд функції організації як особливого виду
діяльності, що вимагає великих зусиль, спрямованих на
реалізацію нових ідей;

— спрямованість системи стимулів на заохочення
ініціативи, підприємливості, новаторства;

— особлива значимість в отриманні інформації
функції контролю над зовнішнім середовищем і систе-
матичного аналізу можливостей, які з'являються.

Підприємницький стиль управління у простому ро-
зумінні — це стиль управління, який використовують
підприємці. У широкому сенсі даний стиль може бути
застосований керівниками будь-яких типів як комер-
ційних, так і не комерційних організацій в різних сфе-
рах діяльності таких, як освіта, наука, культура, охоро-
на здоров'я тощо. Сенс у тому, що в основі теоретично-
го опису такого стилю управління закладені принципи
та функції, характерні для підприємництва.

Серед найбільш значущих функцій підприємництва
науковці виділяють наступні (рис. 1).

Процес формування підприємницького стилю уп-
равління складається з визначення критеріїв "ринко-
вості персоналу", виміру фактично досягнутого рівня,
проведення організаційних змін, якщо досягнутий
рівень суттєво відрізняється від значень встановлених
критеріїв.

Проведення структурних змін на підприємствах при-
зводить до глибоких змін в діяльності менеджерів усіх
рівнів, перманентно відчувається брак у кваліфікованих
кадрах, які відповідають вимогам ринкової економіки.

Дослідження методологічних підходів, методів та
інструментів формування підприємницького стилю уп-
равління дозволяють виділити деякі вузлові проблеми
їх удосконалення. Серед них на перший план виступає
розробка концепції формування підприємницького сти-
лю управління. На основі узагальнення теорії та прак-
тики з оцінки стилю управління варто звернути увагу
на загальні концептуальні положення формування
підприємницького стилю управління (рис. 2).

Для того щоб вносити зміни в стиль управління на
науковому рівні, варто розкласти стиль на поведінкові
елементи. В першу чергу це пояснюється тим, що стиль
управління залежить від особистісних вроджених і на-
бутих властивостей людини, її рис характеру, його ре-
акції на різні ситуації, що виражаються в його поведінці.

Згідно з моделлю Блейка — Моутена виділяють ос-
новні елементи управління (поведінкові елементи). До
їх числа відносяться: ініціативність, інформованість,
захист своєї думки, прийняття рішень, вирішення кон-
фліктних ситуацій, критичний аналіз.

Для підприємницького стилю доцільно використо-
вувати елементи управління, що відображають виключ-
но підприємницьку поведінку. Ознаки такої поведінки
засновані на виявлених функціях підприємництва (рис.
3).

Отже, стиль управління розбивається на поведінкові
елементи, які детально його характеризують. Дотриму-
ючись мети розробити ефективний стиль управління в
сучасних умовах, необхідно адаптувати і, відповідно,
ускладнити підприємницький стиль. Ускладнення відбу-
деться за рахунок доповнення в поведінкову модель
нових характеристик. Такі характеристики сформуль-
овані на основі сучасних економічних тенденцій.

Поява тих або інших ідей і положень в науці так чи
інакше пов'язана з об'єктивними умовами, потребами та
інтересами живої економічної практики. Зміни, що
відбуваються в економіці, впливають і на розвиток на-
уки управління. Підприємницький стиль управління в
даному контексті вважається базовим і буде розвива-
тися під впливом економічних явищ. З аналізу сучасних
наукових публікацій встановлені тенденції до розвитку
інноваційної економіки, популяризації внутрішньофі-
рмового підприємництва. Зарубіжні видання представ-
ляють інформацію про відносно нову форму економіки
як науки — економіку знань.

По кожному з виявлених напрямків сучасних тен-
денцій варто обрати фактори або характерні риси, що
забезпечать існування такого явища. Далі, доцільно вне-
сти зміни в базову модель підприємницького стилю уп-
равління по засобам включення нового поведінкового
елемента. Характеристика поведінкового елемента по-
винна формулюватися таким чином, щоб дії керівника,
який використовує підприємницький стиль управління,
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Економічна 
Підприємці є виробниками і споживачами матеріальних благ (послуг), 
беруть участь у суспільному відтворенні, здійснюють оптимальну 
комбінацію ресурсів (фінансових, людських, організаційних, 

інформаційних і т.д.) для задоволення попиту і отримання доходу [1] 

Ресурсна 
Підприємництво бере участь у розширеному відтворенні ресурсів: 

кадрових, інформаційних, фінансових. Робити, здійснювати які-небудь 
кардинальні господарські заходи, пов'язані з господарським ризиком, може 

лише власник ресурсів 
 

Новаторська 
Інноваційна діяльність підприємців є двигуном передових ідей в області 
організації виробництва, збуту, управління кадрами та втілення їх у життя 

[6] 

Соціальна 
Підприємці формують особливу модель економічної поведінки, 

самореалізації, отримання доходів. Іноді успіх одних стає орієнтиром, що 

дозволяє іншим людям в умовах соціальної нестабільності не втратити віру 
в позитивний результат соціально-економічних перетворень 

Організаторська 
Підприємці мають прагнення організовувати. Свої здібності підприємець 

також направляє на визначення роботи для інших людей. Об'єднує, 
організовує та координує зусилля підлеглих і зацікавлених для досягнення 

своєї мети [3]. 

Рис. 1.  Функції підприємництва
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сприяли розвитку і підтримці відповідного економічно-
го явища (наприклад, інноваційної економіки загалом
або інноваційного менеджменту в масштабах підприє-
мства).

У результаті аналізу характеристик і факторів інно-
ваційної економіки на рівні підприємства, доцільно ви-
ділити наступні основні риси. Для інноваційної діяль-
ності підприємства характерні [6, с.189]:

— високий ступінь невизначеності результатів;

— високий ступінь науковості в по-
єднанні з ринковими чинниками;

— сприйнятливість персоналу до но-
вовведень;

— обмеженість у часі (прискорені
темпи розробки, швидка зміна ринково-
го циклу).

Відповідно, для керівника, що вико-
ристовує підприємницький стиль управ-
ління, у сфері інновацій будуть харак-
терні нові особливості поведінки. Для
опису того, як буде розвиватися базовий
підприємницький стиль управління, вар-
то застосувати новий поведінковий кри-
терій — "ставлення до інновацій". В рам-
ках даного критерію передбачається, що
керівник поведе себе таким чином:

— керівник готовий діяти в стані не-
визначеності результатів своєї діяль-
ності;

— значні зусилля керівника спрямо-
вані на дослідження останніх тенденцій
в науковій сфері, у сфері нових розро-
бок і їх комерційного застосування;

— свою команду керівник формує з
людей, здатних швидко реагувати на но-
вовведення і зміни курсу діяльності;

— володіє високим ступенем опера-
тивності в процесі розробки проектів.

Внутріфірмове підприємництво як
організаційний феномен в даний час ста-
новить інтерес і для академічної спільно-

ти, і для бізнес-середовища. Це пов'язано насамперед з
фундаментальною трансформацією зовнішнього ото-
чення бізнесу, яке характеризується високим ступенем
мінливості та невизначеності. В результаті, підприємства
шукають нові способи досягнення стійкої конкурентос-
проможності та стратегічної гнучкості за рахунок вид-
ілення ресурсів на дослідження і розробки, розвитку
альтернативних бізнес-проектів, стимулювання
підприємницької поведінки співробітників.

Для визначення і додання харак-
теристик новим параметрам, проана-
лізовано основні риси інтрапренер-
ства на основі гіпотез. Вчені Г.В. Ши-
рокова, В.А. Саричева, Є.Ю. Благов,
А.В. Куликов в рамках свого дослід-
ницького проекту, присвяченого вив-
ченню внутрішньофірмового підприє-
мництва на українських підприєм-
ствах, пропонують наступні гіпотези
щодо феномена інтрапренерства [4, с.
25]:

Гіпотеза 1. Схильність співробіт-
ників підприємства до ризику позитив-
но корелює з підприємницької актив-
ністю.

Гіпотеза 2. Чітка визначеність ком-
петенцій / посадових обов'язків
співробітників негативно корелює з
підприємницькою активністю.

Гіпотеза 3. Наявність у працівників
вільного часу для реалізації само-
стійних проектів позитивно корелює з
підприємницькою активністю співроб-
ітників.

Гіпотеза 4. Частота використання
в організації міжфункціональних ко-
манд позитивно корелює з підприєм-
ницькою активністю.

Гіпотеза 5. Наявність у підприєм-
ства неспецифічного навчання співро-
бітників позитивно корелює з підприє-
мницькою активністю.

Рис.2. Загальна концептуальна схема формування підприємницького
стилю управління

Рис. 3. Ознаки підприємницької поведінки
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На основі представлених гіпотез,
що описують залежність дій керівни-
ка щодо організації робочого проце-
су і підприємницьку активність прац-
івників, можливо виділити характери-
стики підприємницького стилю управ-
ління.

Для цього доцільно доповнити ба-
зовий стиль наступним поведінковим
елементом (параметром) — "здатність до інтрапренер-
ства". Передбачається, що для організації на під-
приємстві внутрішньофірмового підприємництва, кері-
внику слід застосовувати підприємницький стиль управ-
ління, ускладнений наступними характеристиками по-
ведінки:

— керівник умисно не регламентує посадові обов'яз-
ки своїх підлеглих і тим самим надає більше можливос-
тей для розширення сфери їх діяльності;

— враховує в робочому графіку підлеглих вільний
час для дослідницької діяльності;

— стежить за додатковою неспецифічною освітою
персоналу;

— створює можливості комунікацій між відділами
та ініціативними групами;

— заохочує ініціативність працівників та їх схиль-
ність ризикувати.

Як наслідок, проаналізуємо можливі перетворення
підприємницького стилю під впливом такого феноме-
на, як "економіки знань" (knowledge based economy) [6,
с. 48].

Інтерес до проблеми інтелектуальних ресурсів по-
в'язують, як правило, з переходом найбільш розвине-
них країн до постіндустріального суспільства. Це сус-
пільство, що приходить на зміну індустріальному, все
частіше і позначають як економіку, засновану на знан-
нях.

Економіка знань — це черговий цикл економічного
розвитку, протягом якого з величезною швидкістю
відбувається нарощування використання практично
необмежених інтелектуальних ресурсів людини.

Основною категорією економіки знань на макрорівні
є інтелектуальний капітал. Інтелектуальний капітал —
Intellectual capital — як термін досі остаточно не сфор-
мувався, хоча даному питанню присвячена величезна
кількість наукових публікацій і практичних досліджень.

Розробка методичного підходу до управління інте-
лектуально-креативними ресурсами підприємства зажа-
дала чіткого визначення такого поняття, як творча енер-
гія.

Творча енергія (або творчі дії) — це зовнішній про-
яв інтелектуальних здібностей людини, спрямованих на
цільову зміну матеріальних або нематеріальних (духов-
них, невловимих, в тому числі інформаційних) об'єктів.

Творча (економічно спрямована) діяльність люди-
ни, демонстрована нею через генерування креативних
(творчих) дій, характеризується і залежить від триєд-
ності наступних факторів [7, с. 89]:

1. Соціальний рівень працівників до прояву творчих
дій.

2. Ресурси працівників на виконання робіт у матері-
альній, духовній (інтелектуальній) або управлінській
сферах діяльності.

3. Економічні показники творчих дій кожного пра-
цівника організації.

На основі представлених факторів, що впливають на
творчу енергію, сформульований новий поведінковий
елемент, який удосконалює підприємницький стиль уп-
равління- "ставлення до творчої енергії" (рис. 4).

Отже, одним із ключових показників економіки
знань є інтелектуальний капітал, дослідження якого
привели вчених до його прямої залежності від потуж-
ності творчої енергії (рис. 4). Саме даний показник і по-
винен примножувати управлінця інтелектуальними ре-
сурсами.

ВИСНОВКИ
Отже, на основі проведеного дослідження мож-

на зробити висновок, що всі вибрані економічні яви-
ща забезпечують розвиток і  процвітання саме
підприємницького стилю управління. Сам стиль уп-
равління на теоретичному рівні буде ускладнювати-
ся за допомогою додавання до його базової моделі
нових поведінкових елементів, відповідних економі-
чним явищам. На основі проведених досліджень,
щодо обраного поведінкового параметра, сформо-
вана модель підприємницького стилю управління і
відображені залежності зміни (ускладнення) стилю
від тенденцій в економіці.
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Рис. 4. Поведінковий елемент, який удосконалює
підприємницький стиль управління
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творчої енергії 

Керівник вдосконаленого підприємницького стилю управління буде 
створювати максимально комфортне середовище, що забезпечить 
освітні, побутові та естетичні потреби підлеглих; буде сприяти розвитку 

багатої творчої уяви у своїх співробітників; особливу увагу буде 
приділяти відповідності творчих здібностей працівників дорученим їм 

завдань; буде сприяти максимальній самореалізації своїх співробітників 


