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ВСТУП
Економічні перетворення, що про�

ходять в Україні, систематично зміню�
ють механізми управління різновида�
ми організаційно�правової форми
підприємницької діяльності, які пред�
ставляють і відносяться до інтегрова�
них акціонерних структур, в тому
числі й КМБ. При цьому, як наголо�
шується у доробках [1; 2], нерідко ле�
вова доля успіхів у функціонуванні і
розвитку цих підприємств залежить
від сутності та місця організування,
котре відводиться йому в системі уп�
равління КМБ, що й визначає зна�
чущість теми.

Питанню організування у системі
управління, зокрема різновидами
організаційно�правової форми під�
приємницької діяльності, що пред�
ставляють і відносяться до інтегро�
ваних акціонерних структур, в тому
числі й корпорацій, присвячено дороб�
ки В. Андронова [1; 2], А. Воронкової
[3], В. Гриньової [4] та інших [5; 6; 8;
9]. Так, у доробках [1—6; 8; 9] значну
увагу приділено: висвітленню поглядів
на сутність питання; дослідженню рет�
роспективи, сучасних здобутків і пер�
спектив за питанням; наведенню дифе�
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ренційних т.з., розробленню загаль�
них та спеціальних рекомендацій й
пропозицій з його вирішення тощо.
При цьому в доробках [1—6; 8; 9] не�
достатньо зумовлене питання орга�
нізування у системі управління КМБ,
що ще раз підкреслює актуальність
теми.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є науково�інформа�

ційне роз'яснення питання орга�
нізування у системі управління КМБ.
Основною ціллю статті є встановлен�
ня сутності, місця і змісту організуван�
ня у системі управління КМБ. Голов�
ними завданнями статті є: визначення
сутності і місця організування у сис�
темі управління КМБ; наведення
дефініцій для понять "фахове керів�
ництво", "фахове керування", "фахо�
вий керівник", "фахові керівники",
"фахове кадрове забезпечення КМБ";
обгрунтування необхідності розвитку
головних аспектів організування у си�
стемі управління КМБ; ідентифікація
ключових проблем організування у си�
стемі управління КМБ та наведення
пропозицій з їх роз'язання тощо. Про�
відними методами дослідження, що

використовувалися автором в ході ро�
боти, є порівняння, аналіз, синтез,
конкретизація, ідеалізація і узагаль�
нення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Організування — вид управлін�

ської діяльності, що відображає про�
цес створення структур управління
підприємствами [8, с. 76; 9, с. 39].
Сутність і місце організування як за�
гальної функції менеджменту діяльн�
істю у системі управління КМБ й без�
посередньо управління КМБ, на наш
погляд, можна окреслити наступним
чином. Це є вид трудового бізнес�про�
цесу, який реалізується фаховим кад�
ровим забезпеченням підприємства, у
даному випадку його керівництвом, з
метою відображення історії створен�
ня, сучасного функціонального стану,
динаміки й тенденцій майбутнього
розвитку організаційних структур уп�
равління КМБ. У свою чергу, фахове
керівництво, керування, керівника і
фахових керівників доцільно тракту�
вати так:

— сукупність висококваліфікова�
них й компетентних керманичів різних
одиниць організаційної структури ме�
неджменту діяльністю підприємства з
всіх ієрархічних рівнів апарату управ�
ління КМБ, що пройшли та опанували
якісні знання, вміння, навички тощо на
грунті відповідних централізованих
програм науково�освітньої підготовки
в загальних, спеціальних вищих на�
вчальних закладах (ВНЗ) держави, її
профустановах, інших країн світу;

— висококваліфіковане і компе�
тентне управління КМБ на базі резуль�
тату консолідації використання по�
слуг й потенціалу винятково фахових
керівників із застосування певного на�
укового підходу (наприклад, функці�
онального) до менеджменту діяльні�
стю підприємства;

— окремо виділені висококвалі�
фіковані й компетентні керманичі кон�
кретних одиниць організаційної струк�
тури менеджменту діяльністю під�
приємства з певного ієрархічного
рівня апарату управління КМБ, що
пройшли та опанували якісні знання,
вміння, навички тощо на грунті відпо�
відних централізованих програм нау�
ково�освітньої підготовки такого у
загальних, спеціальних ВНЗ, профус�
тановах держави, інших країн світу.

Отже, фахове кадрове забезпечен�
ня КМБ фактично передбачає наявну
в розпорядженні кількість висококва�
ліфікованих і компетентних адмініст�
ративних й виробничих працівників,
що отримані підприємствами внаслі�
док проходження та опанування ними
якісних знань, вмінь, навичок тощо на
грунті відповідних централізованих
програм їх підготовки в державі, інших
країнах світу. При цьому, як свідчать
результати аналізу доробок [1; 2; 8; 9],
організування КМБ й інших підпри�
ємств передбачає зазвичай тільки два
основних аспекти. Згідно із шпальта�
ми ряду доробок ними є поділ підпри�
ємств на підрозділи відповідно до їх
цілей і стратегій, встановлення взає�
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мовідносин повноважень вищих й
нижчих рівнів управління з наступним
забезпеченням можливості розподілу
та координації завдань у них [1; 2; 8;
9]. Останній варіант трактування його
змісту є хибним, оскільки (і що вкрай
важливо), у більшості випадків актив�
но пропагує й популяризує проведен�
ня певного переліку наступних обо�
в'язкових заходів стосовно вже сфор�
мованого та наявно деякого рівня фа�
ховості кадрового забезпечення КМБ.
Так, наприклад, у доробках [1; 2], під
такими заходами розуміють дії, що
пов'язані як�от з встановленням взає�
мовідносин повноважень вищих і ниж�
чих рівнів управління КМБ, забезпе�
ченням розподілу й координації їх зав�
дань іншим. Але жодна з доробок [1—
6, 8; 9], ведучи мову про це, здебільшо�
го не надає спеціального пріоритетно�
го значення, на наш погляд, одному із
першочергових елементів, тлумачить
його частиною популярних аспектів
організування чи мотивування. Ним
вважаємо еволюцію кадрового забез�
печення КМБ. Адже без створення і
розвитку фахового кадрового забез�
печення й першочергово фахових ке�
рівників для підприємств відповідно до
вимог блоку стратегічного менедж�
менту КМБ  втрачають сенс та уне�
можливлюються будь�які майбутні за�
ходи, що прямо або опосередковано
пов'язані з ними, у тому числі подані в
доробках [1; 2]. Саме фахове кадрове
забезпечення підприємств є тим необ�
хідним підгрунтям, що слугуватиме
ефективному поділу компаній на
підрозділи відповідно до їх цілей й
стратегій, встановленню взаємовідно�
син повноважень вищих та нижчих
рівнів управління КМБ. Лише і тільки
в такому випадку виконуватиметься
постулат "кадри вирішують все", на�
слідки застосування якого дозволять
проводити результативний менедж�
мент й ефективне управління, відтак
функціонування та розвиток КМБ у
цілому. Тому до сфери дії загальної
функції "організування" у менедж�
менті діяльністю КМБ автор пропонує
відносити: — департаменталізацію
(структурування) підприємств відпов�
ідно до вимог блоків стратегічного ме�
неджменту компаній, одними з акту�
альних аспектів якої є: інноваційність
схем менеджменту створенням, забез�
печенням функціонування і розвитком
організаційної структури управління
(ОСУ) підприємствами; економіко�ма�
тематичний апарат інтерпретації про�
цесу формування й розвитку функці�
онально діючої структури (ФДС) уп�
равління компаніями; організаційно�
кадрове забезпечення та регламенту�
вання висококваліфікованого і компе�
тентного керування виробництвом то�
варів, робіт, послуг у такому різновиді
організаційно�правової форми під�
приємницької діяльності, що пред�
ставляє й відноситься до інтегрованих
акціонерних структур.

Інноваційність схем менеджменту
створенням, забезпеченням функціо�
нування і розвитком ОСУ КМБ поля�
гає у тому, що будь�який її новий вар�

іант обов'язково повинен:
— по�перше, формуватися на уні�

версальних фундаментальних засадах
теоретико�методологічних, прак�
тичних доробок з організаційного ме�
неджменту (теорій структурування і
формального вибору концепції орган�
ізації керування підприємствами
інших) й функціонального підходу до
класичного менеджменту;

— по�друге, враховувати виключ�
но специфіку функціонування і розвит�
ку, менеджменту діяльністю й управл�
інням такими підприємствами;

— по�третє, надавати конкретні
операційні блоки (підсистеми) менед�
жменту ними на підприємствах;

— по�четверте, детермінувати еко�
номіко�управлінську сутність, процес,
хід, технологію і техніку реалізації
робіт за ними у компаніях.

Запропоновані автором вимоги
мають дотримуватися при визначенні
схем менеджменту створенням, забез�
печенням функціонування і розвитком
ОСУ КМБ. Як вказують результати
аналізу доробок [1—6; 8; 9], до цього
моменту вони були фактично відсутн�
іми. Тому їх по праву можна вважати
такими, що становлять і визначають
головну відмінність запропонованої
автором нижче схеми менеджменту
створенням, забезпеченням функціо�
нування й розвитком ОСУ КМБ від
всіх інших існуючих. Крім того, саме і
лише рівень виконання перелічених на
практиці визначатиме міру інновацій�
ності схем менеджменту створенням,
забезпеченням функціонування й роз�
витком ОСУ КМБ. Отже, на наш по�
гляд, можна навести наступний варі�
ант схеми менеджменту створенням,
забезпеченням функціонування і роз�
витком ОСУ КМБ.

Операційний блок I�го порядку за
створенням, забезпеченням функціо�
нуванням і розвитком ОСУ КМБ
(підсистема планування). Це цикліч�
ний процес, перспективною ціллю яко�
го є осмислення і визначення генераль�
них й тактичних робіт за створенням,
забезпеченням функціонування та
розвитком (СФР) структури управлі�
ння КМБ. Він дозволяє максимально
наблизити менеджмент діяльністю
підприємств, особливо соціально�еко�
номічним потенціалом, до умов СФР
структури управління КМБ, що визна�
чені світовим досвідом. Необхідність
використання планування структури
управління КМБ визначається їх фун�
кціональним потенціалом. Воно
сприяє подальшому належному орган�
ізуванню, мотивуванню, контролю�
ванню і регулюванню робіт за СФР
структури управління КМБ, міні�
мізації ризиків й превентивному за�
побіганню втратам по них. Плануван�
ня структури управління КМБ здійс�
нюється винятково з розробленням
планів�програм відповідних видів й
типів робіт. Такі план�програми роз�
робляємо у декількох варіантах, котрі
є адекватними умовам виробничо�гос�
подарської діяльності КМБ. Це дозво�
лить гнучко і своєчасно реагувати на
варіації зовнішнього й внутрішнього

середовищ виробничо�господарської
діяльності підприємств, оптимізувати
хиби у роботах за СФР структури уп�
равління КМБ при виникненні форс�
мажорних ситуацій.

Плано�програму генеральних
робіт за СФР структури управління
КМБ формуємо згідно фаз алгоритму:
інформатизація її попереднього фор�
мування і реалізації; визначення ме�
тодів науково�практичного дослі�
дження впливів зовнішнього й внутрі�
шнього середовищ виробничо�госпо�
дарської діяльності підприємства на її
формування та реалізацію; визначен�
ня завдань, цілей, мети її формування
і реалізації; оцінювання й аналізуван�
ня факторів впливу зовнішнього сере�
довища виробничо�господарської
діяльності підприємств на її форму�
вання та реалізацію; оцінювання і ана�
лізування факторів впливу внутрішнь�
ого середовища виробничо�госпо�
дарської діяльності підприємства на її
формування й реалізацію; прогностич�
не забезпечення корекції попередньо
визначеного стратегічно�операційно�
го блоку її формування та реалізації;
формування остаточно визначеного
стратегічно�операційного блоку її
формування і реалізації; генерування
корпоративної політики її формуван�
ня й реалізації; генерування варіантів
розроблення стратегій її формування
та реалізації; прогнозування потенц�
ійно можливих фінансово�госпо�
дарських ризиків її формування і реа�
лізації; розроблення, обгрунтування й
вибір альтернативних шляхів її фор�
мування та реалізації; вибір і застосу�
вання головного оптимального шляху
її формування й реалізації; контролю�
вання її формування та реалізації; ре�
гулювання її формування і реалізації;
повноцінне формування й реалізація
такої програми підприємствами.

Економічний зміст використання
планів�програма генеральних робіт за
СФР структури управління КМБ у
тому, що остання якісно прискорить
віддачу основних виробничих фондів,
підвищить мобільність реалізуємих то�
варів і послуг, конкурентоспромож�
ність підприємств. Вона своєчасно і
гнучко адаптуватиметься до вимог
блоків стратегічного менеджменту
підприємств, тенденцій зовнішнього й
внутрішнього середовищ виробничо�
господарської діяльності КМБ. При
цьому безпосередньо відбуватиметься
поступова зміна останньої підприєм�
ствами, відхід від позиції повної адап�
тації компаній до умов зовнішнього і
внутрішнього середовищ виробничо�
господарської діяльності КМБ. Це
мінімізує рівні наявних і прихованих
ризиків за СФР структури управління
КМБ, максимізує комерційний, а від�
повідно й соціальний ефекти резуль�
тативності їх виконання.

Систематичне застосування пла�
нів�програми генеральних робіт за
СФР структури управління КМБ спри�
ятиме: встановленню загального чис�
ла кількісно вимірюваних цілей за
ними; чіткому оцінюванню і кінцево�
му підсумуванню результатів реалі�
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зації робіт за ними, функціональній
спроможності наявної організаційної
структури, її корегуванню чи форму�
ванню нової схеми, що відповідатиме
вимогам блоків стратегічного менедж�
менту підприємств; розподілу ресурсів
виробничо�господарської діяльності
підприємств по підрозділах компаній,
які необхідні для такого різновиду
організаційно�правової форми під�
приємницької діяльності, що пред�
ставляє й відноситься до інтегрованих
акціонерних структур тощо.

Плано�програму ран�робіт за
СФР структури управління КМБ фор�
муємо згідно фаз алгоритму: ін�
форматизація її формування і реалі�
зації; оцінювання й аналізування силь�
них та слабких позицій її формування
і реалізації; створення вибірки плано�
вих параметрів її формування й реалі�
зації; розроблення корпоративної
політики її формування та реалізації;
розроблення бюджету її формування
і реалізації; створення вибірки адміні�
стративних важелів її формування й
реалізації; створення альтернативних
варіантів її формування та реалізації;
прийняття управлінського рішення
щодо вибору варіанта її формування і
реалізації; повноцінне формування й
реалізація програми підприємствами.

Важливе значення варто відводи�
ти і плану�програмі бізнес�робіт за
СФР структури управління КМБ. Ме�
тою її формування і реалізації є фун�
кціональне узгодження цілей планів�
програм генеральних робіт з реальним
потенціалом ран�робіт. Тобто кінце�
вим результатом її використання буде
формування фаховим керівництвом
бізнес�пропозиції за СФР структури
управління КМБ, яка максимально
відповідатиме вимогам блоків страте�
гічного менеджменту підприємств. Її
головними завданнями є: оцінювання
новизни і прогресивності, сильних й
слабких сторін, встановлення видатків
ресурсів виробничо�господарської
діяльності підприємств, джерел їх
одержання, вимог щодо них, визначен�
ня концепції розвитку, ступенів імо�
вірнісних ризиків за СФР структури
управління КМБ тощо.

Формуючи і реалізуючи плано�
програми бізнес�робіт за СФР струк�
тури управління КМБ необхідно опи�
ратися, окрім аналогічних згідно гене�
ральних й ран�робіт, на конкретний
проект виконання робіт щодо них.
Тому постійно враховуємо інформа�
цію науково�практичного досліджен�
ня варіантів реалізації робіт за ними
при різного роду внутрішньокорпора�
тивних ситуаціях. Зважаємо на ре�
зультати прогнозів динаміки останніх
відносно сучасних умов реалізації
робіт за СФР структури управління
КМБ, достовірну інформацію науко�
во�практичних досліджень досягнень
й проблем щодо них у конкурентів
тощо. Діагностуємо корпоративну
політику формуванні і реалізації
планів�програми бізнес�робіт за СФР
структури управління КМБ, наприк�
лад, дотримання при її розробленні
вимог блоків стратегічного менедж�

менту підприємств.
Операційний блок II�го порядку

за створенням, забезпеченням функ�
ціонування і розвитком ОСУ КМБ
(підсистема організування). Це різ�
номанітні дії, які пов'язані з форму�
ванням нової і удосконаленням наяв�
ної схеми організування підрозділами
підприємств реалізації робіт за СФР
структури управління КМБ, детермі�
нуванням, делегуванням й закріплен�
ням конкретних видів функцій, обо�
в'язків, завдань, прав кадрам за ними.
Сюди відносимо і визначення кіль�
кості, фаху, рівня кваліфікації та ком�
петентності кадрового забезпечення
реалізації робіт відповідно до вимог
планів�програм генеральної, ран� та
бізнес�робіт за ними на підприємствах.
Зважаємо на те, що останні створені
на грунті вимог блоків статегічного ме�
неджменту КМБ. Формуємо нові й
удосконалюємо наявні підрозділи,
котрі задіяні за СФР структури управ�
ління КМБ з врахуванням головних
факторів прямого впливу: обсяги реа�
лізації робіт за ними; виробничо�со�
ціальні інтереси материнського ядра,
структурних одиниць і підрозділів у
реалізації робіт за ними; впливу тен�
денцій зовнішнього й внутрішнього се�
редовищ виробничо�господарську
діяльність підприємства на реалізацію
робіт за ними; вимоги організаційно�
кадрового аспекту корпоративної
політики до реалізації робіт за ними;
впливу централізації та децентралі�
зації управлінських рішень, мір невиз�
наченостей, спричинених шумами у
первісному і зворотному зв'язках за
інформацією щодо реалізації робіт за
ними тощо. Їх врахування дозволить
максимально точно і повністю реалі�
зувати роботу кадрів через виконан�
ня останніми функцій, що відводяться
їм планів�програмами генеральної,
ран� й бізнес�робіт за СФР структури
управління КМБ.

Операційний блок III�го порядку
за створенням, забезпеченням функ�
ціонування і розвитком ОСУ КМБ
(підсистема мотивування). Це різно�
манітні дії за СФР структури управлі�
ння КМБ. Останні відповідають вимо�
гам блоків стратегічного менеджмен�
ту КМБ. З метою якісного і повномір�
ного СФР структури управління КМБ
відповідно до вимог блоків стратегіч�
ного менеджменту підприємств необ�
хідно запровадити Методологічні ре�
комендації щодо поведінки кадрів,
зокрема фахових керівників за ними.
Методологічні рекомендації щодо по�
ведінки кадрів за СФР структури уп�
равління КМБ є схемою синхронно�
симетричної функціональної інтег�
рації загальних і спеціальних міжна�
родних, національних й внутрішньо�
корпоративних правил реалізації
робіт з відповідними юридично необо�
в'язковими принципами, процедура�
ми, нормами по них на підприємствах.
Вони мають виключно пропозиційний
характер.

Головною ціллю формування і ви�
користання Методологічних рекомен�
дацій щодо поведінки кадрів за СФР

структури управління КМБ є забезпе�
чення внутрішньокорпоративного ре�
гулювання питань, що дислокуються
поза загальними й спеціально обов'яз�
ковими правилами підприємств. Однак
перебувають у межах можливостей їх
операційного розв'язання через юри�
дично необов'язкові принципи. Ос�
танні розв'язуються до вимог блоків
стратегічного менеджменту КМБ. Ос�
новні положення відмічених скеровує�
мо на розвиток психології культурних
(висококваліфікованих і компетент�
них) взаємовідносин між кадрами, в
тому числі й фаховими керівниками, за
СФР структури управління КМБ. На
підгрунті результатів їх використання
чітко детермінуватимуться, розділя�
тимуться і закріплюватимуться функ�
ції між кадрами за ними без вчинення
будь�яких протидій зі сторони вико�
навців, відтак, й запобігають імовірні�
сним корпоративним конфліктам. Це
підвищує результативність реалізації
робіт за СФР структури управління
КМБ до вимог блоків стратегічного
менеджменту підприємств.

Ключовими конструктивними еле�
ментами Методологічних рекомен�
дацій щодо поведінки кадрів за СФР
структури управління КМБ, на нашу
думку, мають бути методичні засади з
налагодження: психології взаємовід�
носин між кадрами згідно функцій, що
відводяться плано�програмами гене�
ральних, ран� і бізнес�робіт за ними;
норм поведінки у взаємовідносинах
між кадрами згідно функцій, що відво�
дяться плано�програмами генераль�
них, ран й бізнес�робіт за ними; пси�
хології взаємовідносин між кадрами
згідно функцій симетрично рівнознач�
них значущістю, що відводяться пла�
но�програмами генеральної, ран� та
бізнес�робіт за ними; психології виз�
начення і задекларування операційно�
стратегічних й загальних прав у взає�
мовідносинах між кадрами згідно
функцій, що відводяться плано�про�
грамами генеральної, ран� та бізнес�
робіт за ними; психології визначення
і задекларування спеціальних й за�
гальних операційно�стратегічних прав
у взаємовідносинах між фаховими ке�
рівниками підрозділів підприємства
згідно функцій, що відводяться їм пла�
но�програмами генеральної, ран� та
бізнес�робіт за ними; психології коопе�
раційно�партнерської співпраці у взає�
мовідносинах між кадрами згідно
функцій, що відводяться плано�про�
грамами генеральної, ран� і бізнес�
робіт за ними; психології розкриття
інформації у взаємовідносинах між
кадрами згідно функцій, що відводять�
ся планопрограмами генеральної, ран
й бізнес�робіт за ними; психології сти�
мулювання загально продуктивних
взаємовідносин між кадрами згідно
функцій, що відводяться плано�про�
грамами генеральної, ран� та бізнес�
робіт за ними; психології системного
розвитку загально продуктивних взає�
мовідносин між кадрами згідно функ�
цій, що відводяться плано�програма�
ми генеральної, ран� і бізнес�робіт за
ними на підприємствах.
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На підгрунті результатів викори�
стання запропонованої автором
структури Методологічних рекомен�
дацій щодо поведінки кадрів за СФР
структури управління КМБ цілком
можливим стане формування психо�
логії: всебічного економіко�управ�
лінського аналізу реалізації робіт за
ними; економіко�управлінського ана�
лізу спектра імовірнісних можливос�
тей реалізації робіт за ними при форс�
мажорних ситуаціях; розроблення го�
ловного оптимального довгостроко�
вого шляху реалізації робіт за ними;
реагування на зміни поведінки вико�
навців робіт за ними; економіко�уп�
равлінського аналізу корпоративної
політики реалізації робіт за ними. При
цьому поведінка кадрів, в тому числі й
фахових керівників, що задіяні у вико�
нанні робіт за СФР структури управл�
іння КМБ, детермінуватиметься вимо�
гами блоків стратегічного менеджмен�
ту підприємств.

Операційний блок IV�го порядку
за створенням, забезпеченням функ�
ціонування і розвитком ОСУ КМБ
(підсистема контролювання). Це сис�
тематичні короткі операційні і довгі
стратегічні спостереження якості ви�
конання кадрами функцій, що відво�
дяться їм плано�програмами генераль�
ної, ран� й бізнес�робіт за СФР струк�
тури управління КМБ, перебігу їх про�
цесів. Детермінуємо проблеми реалі�
зації робіт за ними, які перешкоджа�
ють успішному СФР структури управ�
ління КМБ до вимог блоків стратегіч�
ного менеджменту підприємств.

Метою контролю є забезпечення
фактичних результатів виконання кад�
рами функцій, що відводяться їм пла�
но�програмами генеральної, ран� і
бізнес�робіт за СФР структури управ�
ління КМБ до вимог блоків менедж�
менту підприємствами. Максимально
результативним контролем СФР
структури управління КМБ є такий,
що грунтується на чітко визначених
нормативах його проведення за ними,
які сформовані до вимог блоків стра�
тегічного менеджменту підприємства�
ми. Його результати повноцінно ок�
реслять пріоритети підприємств, орі�
єнтири ефективної реалізації робіт за
ними. Це забезпечить відповідність
реалізації робіт за СФР структури уп�
равління КМБ до специфіки виробни�
чо�господарської діяльності під�
приємств, їх оперативність, мобіль�
ність, простоту, економічність, зро�
зумілість дій щодо контролювання і
регулювання таких у компаніях.

Операційний блок V�го порядку за
створенням, забезпеченням функціо�
нування і розвитком ОСУ КМБ (підси�
стема регулювання). Це усунення всіх
виявлених у процесі контролю не�
доліків роботи кадрів по функціям, що
відводяться їм плано�програмами ге�
неральної, ран� і бізнес�робіт за СФР
структури управління КМБ. Його ме�
тою є забезпечення чіткого виконан�
ня нормативів щодо кінцевих резуль�
татів виконання кадрами завдань
згідно реалізації робіт за ними до ви�
мог блоків стратегічного менеджмен�

ту КМБ. Заходи регулювання застосо�
вуємо на всіх попередніх етапах, бло�
ках і фазах запропонованого автором
варіанта схеми менеджменту СФР
структури управління КМБ.

Застосування запропонованого
автором варіанта схеми менеджменту
створенням, забезпеченням функціо�
нування і розвитком ОСУ КМБ дозво�
лить, у першу чергу, повноцінно залу�
чити потенціал сучасно даних для до�
сягнення їх мети. Така схема надасть
необхідні провідні й додаткові реко�
мендації з менеджменту реалізацією
робіт за створенням, забезпеченням
функціонування й розвитком ОСУ
КМБ винятково й адекватно до вимог
блоків стратегічного менеджменту
підприємств. Крім того, її застосуван�
ня сприятиме: — психологічній зосе�
редженості кадрів, в тому числі фахо�
вих керівників, на формації єдиного
функціонального алгоритму менедж�
менту реалізацією робіт за створен�
ням, забезпеченням функціонування і
розвитком ОСУ КМБ; попередньому
програмуванню результативності його
використання тощо;

— еволюції кадрового забезпечен�
ня підприємств чітко і тільки до засад
департаменталізації компаній (пошук,
навчання, набір, підвищення рівня ква�
ліфікації й компетентності їх кадрово�
го забезпечення);

— встановленню гнучких взаємо�
відносин між різними представниками
і рівнями кадрового забезпечення
підприємств, наприклад, повноважень
для вищого й нижчого менеджменту
компаній згідно функцій, що відво�
дяться їм у виробничо�господарській
діяльності даного різновиду організа�
ційно�правової форми підприємниць�
кої діяльності, який представляє та
відноситься до інтегрованих акціонер�
них структур;

— проведення якісної суборди�
нації диференційних представників та
рівнів кадрового забезпечення підпри�
ємств;

— виконання ринково адекватно�
го розподілу, перерозподілу завдань і
координації дій між кадровим забез�
печенням підприємств згідно функцій,
що відводяться їм у виробничо�госпо�
дарській діяльності компаній тощо.

Отже, перелічені у запропоно�
ваній автором послідовності сфери дії
є головними взаємозумовленими і
взаємопов'язаними елементами, що,
безперечно, визначають основну суть
й формують структуру організування
в системі управління КМБ.

ВИСНОВКИ
Таким чином, результати аналізу

літературних джерел [1 — 6; 8; 9], вра�
хування опублікованих індивідуаль�
них доробок [7] і власні дослідження
автора за проблемою організування у
системі управління машинобудівними
корпораціями, дають змогу зробити
основні висновки:

— конкретизовано сутність і міс�
це організування як загальної функції
менеджменту діяльністю у системі уп�
равління таким різновидом організа�

ційно�правової форми підприємниць�
кої діяльності, що представляє й відно�
ситься до інтегрованих акціонерних
структур;

— запропоновано визначення для
понять "фахове керівництво", "фахо�
ве керування", "фаховий керівник",
"фахові керівники", "фахове кадрове
забезпечення КМБ";

— визначено та доведено не�
обхідність, обгрунтовано актуальність
розвитку головних аспектів організу�
вання як загальної функції менедж�
менту діяльністю у системі управлін�
ня підприємствами;

— розширено перелік головних ас�
пектів організування як загальної
функції менеджменту діяльністю у си�
стемі управління компаніями, якими є
їх структурування, еволюція їх кадро�
вого забезпечення тощо;

— визначено, перелічено, висвіт�
лено, запропоновано шляхи та пода�
но оригінальні рекомендації для роз'�
язання проблем організування тощо.

Перспективи подальших дослі�
джень повинні стосуватись, наприк�
лад, проблеми встановлення гнучких
взаємовідносин між різними представ�
никами і рівнями кадрового забезпе�
чення КМБ.
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