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ВСТУП
Формування сучасних механізмів

керування акціонерними підприєм!
ствами вимагає не лише узагальнен!
ня і вдосконалення світових управ!
лінських здобутків. Необхідно пос!
тійно формувати, використовувати
прогресивні вітчизняні системи філо!
софських, загально! та метатеоретич!
них фундаментальних уявлень, ха!
рактерних для визначення етапів
практичного розвитку управління ак!
ціонерними підприємствами за вида!
ми економічної діяльності держави.
Так, наприклад, важливе значення
набуває розроблення нової наукової
парадигми управління корпораціями
в машинобудуванні України, що й
визначає актуальність теми.

Питанню формування і викори!
стання систем філософських, загаль!
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НОВА НАУКОВА ПАРАДИГМА
УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ
В МАШИНОБУДУВАННІ
УКРАЇНИ

Приведено нову наукову парадигму управління корпораціями в
машинобудуванні держави. На засадах аналітичного, конкретиза1
ційного та ін. методів досліджено теоретико1практичну суть системи
філософських, загально1 та метатеоретичних фундаментальних уяв1
лень, характерних для визначення етапів практичного розвитку уп1
равління вітчизняними корпораціями ВІП. Проаналізовано сутність
акціонерного підприємництва в машинобудуванні держави на при1
кладі виробничо1господарської діяльності вітчизняних корпорацій
ВІП. Запропоновано головні постулати забезпечення ефективності
акціонерного підприємництва в машинобудуванні держави на при1
кладі виробничо1господарської діяльності вітчизняних корпорацій
ВІП тощо.

Had been given the new paradigme of joint1stocks control of Ukranian
mashinebuilding. Had been researched at the base of difference science
methods theoretical and practical meanings of the paradigme of joint1
stocks control of national EIP corporations. Had been analized the seanse
of joint1stock bussines in Ukranian mashinebuilding at the example of
bussines proces of national EIP corporations. Had been propoused the main
items of supplemate of the efficiency of joint1stock bussines in Ukranian
mashinebuilding at the example of bussines proces of national EIP
corporations etc.

но! та метатеоретичних фундамен!
тальних уявлень, характерних для
визначення етапів практичного роз!
витку управління, в т.ч. акціонерни!
ми підприємствами за видами еконо!
мічної діяльності держави, присвя!
чено доробки В. Андронова [1, 2], Д.
Баюри [3, 4], Н. Бондаренка [5] та ін.
[6—8, 13—18, 20]. Так, у доробках
[1—8, 13—18, 20] значну увагу при!
ділили: висвітленню поглядів на
сутність питання; дослідженню рет!
роспективи, сучасних здобутків і
перспектив за питанням; наведенню
диференційних т.з., розробленню за!
гальних та спеціальних рекомендацій
й пропозицій з його вирішення тощо.
При цьому у жодній з доробок [1—
8, 13—18, 20] не проведено науково!
го, інформаційно!роз'яснювального
обумовлень формування і викорис!

тання систем філософських, загаль!
но! та метатеоретичних фундамен!
тальних уявлень, характерних для
визначення етапів практичного роз!
витку управління корпораціями ви!
нятково на прикладі конкретного
профілю машинобудування держа!
ви. Необхідність обов'язкового до!
тримання запропонованого автором
зумовлена існуванням великої кіль!
кості профілів машинобудування
держави, характерних специфічними
моментами функціонування та особ!
ливостями розвитку. Крім того, ак!
ціонерні підприємства, зокрема й
корпорації, в цілому і за окремими
видами економічної діяльності дер!
жави, володіють власними рисами
становлення, реалізації, трансфор!
мування їх виробничо!господарської
діяльності. Вони завжди дещо чи сут!
тєво диференціюються процедура!
ми, схемами управління та ін. Відтак
постійно частково або принципово
різнитимуться перебіг й специфіка
формування і використання нових
наукових парадигм управління ними.
Такий факт відміченого автором
контексту цілком реалістичний і для
нових наукових парадигм управлін!
ня корпораціями в машинобудуванні
України, що ще раз підкреслює ак!
туальність теми.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є формування нової

наукової парадигми управління кор!
пораціями в машинобудуванні Украї!
ни. Основною ціллю статті є наукове
обумовлення і роз'яснення теоретико!
практичної суті принципово нової
ринково орієнтовано системи філо!
софських, загально! та метатеоретич!
них фундаментальних уявлень, харак!
терних для визначення етапів практич!
ного розвитку управління корпораці!
ями у верстатоінструментальному
профілі (ВІП) машинобудування дер!
жави. Головними завданнями статті є:
аналіз сутності і суті акціонерного
підприємництва в машинобудуванні
держави на прикладі виробничо!гос!
подарської діяльності вітчизняних
корпорацій ВІП; запропонування обо!
в'язкових до використання головних
апріорних факторно!фактологічних
постулатів забезпечення ефективності
акціонерного підприємництва в маши!
нобудуванні держави на прикладі ви!
робничо!господарської діяльності
вітчизняних корпорацій ВІП; наведен!
ня нової наукової парадигми управлі!
ння корпораціями в машинобудуванні
держави на прикладі корпорацій ВІП
тощо. Провідними методами науково!
го дослідження, які використовували!
ся автором в ході роботи, є аналіз, кон!
кретизація, ідеалізація, узагальнення,
а також безпосередньо засади со!
ціокультурного, новаційного й функ!
ціонального підходів до до класично!
го менеджменту.

РЕЗУЛЬТАТИ
Акціонерне підприємництво в ма!

шинобудуванні держави (АПМД), на!
приклад у ВІП, є самостійною ініціа!
тивою окремих індивідів суспільства
країни. Самостійна ініціатива окре!
мих індивідів суспільства країни в
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АПМД, зокрема й у ВІП, зводиться
до наступного. Це ініціація, пропагу!
вання і здійснення інтеграції одним й
(чи) кількома індивідами суспільства
країни між собою та ін. собі подібни!
ми за тотожними поглядами, потре!
бами, інтересами щодо акціонерного
підприємництва у ВІП (АПВП). Про!
відними ввідними інтеграції у відміче!
ному автором контексті є:

— об'єднання дефрагментованих
зусиль окремих індивідів суспільства
держави тотожних поглядами, потре!
бами, інтересами щодо АПВП в єди!
ний відносно стійкий й масштабний
функціональним потенціалом спіль!
но!частковий ресурс під нього;

— наступне послідовно!система!
тичне укрупнення єдиного відносно
стійкого й масштабного функціо!
нальним потенціалом спільно!частко!
вого ресурсу під АПВП. Укрупнення
має відбуватися шляхом додаткового
пошуку і об'єднання дефрагменто!
ваних зусиль ін. окремих індивідів
суспільства держави, їх груп, що по!
вністю чи частково тотожні погляда!
ми, потребами, інтересами щодо
АПВП;

— обов'язкове заключення єди!
ного відносно стійкого й масштабно!
го функціональним потенціалом
спільно!часткового ресурсу у базо!
вий тип і вид організаційно!правової
форми бізнес!системи для результа!
тивної реалізації АПВП тощо.

Під окремими індивідами сус!
пільства держави варто розуміти
членів спільноти країни, що інтегро!
вані на конкретних принципах між
собою та ін. собі подібними за тотож!
ними поглядами, потребами, інтере!
сами щодо АПВП. Такі виступають
учасниками корпоративних (акціо!
нерних) відносин у АПВП. Останні!
ми, в першу чергу, є акціонери, інвес!
тори, ін. зацікавлені в забезпеченні
результативної виробничо!госпо!
дарської діяльності АПВП. Грунтом
прояву самостійної ініціативи окре!
мими індивідами суспільства держа!
ви є наявність у них тотожних неза!
доволених соціальних потреб, які
можна повноцінно і якісно розв'яза!
ти через використання потенціалу
саме й винятково АПВП. Інструмен!
том реалізації виявленої вже узагаль!
неної ініціативи об'єднаних індивідів
у ВІП, що одержана в постфактумі
інтеграції членів суспільства держа!
ви на конкретних принципах між со!
бою та ін. собі подібними за тотож!
ними поглядами, потребами, інтере!
сами щодо АПВП, є наступний. Це
формування диференційних типами і
видами організаційно!правових форм
бізнес!систем (підприємств) для
АПВП, наприклад й в т.ч. корпорацій.
Тобто кінцевим результатом інтег!
рації окремих індивідів суспільства
держави на конкретних принципах
між собою та ін. собі подібними за то!
тожними поглядами, потребами,
інтересами щодо АПВП є створення
у ньому акціонерних колективів. В
даному випадку акціонерні колекти!
ви відміченого автором контексту
формуються і перебувають у вигляді
вітчизняних корпорацій ВІП. Отже,

іншими словами, відбувається обо!
в'язкове заключення єдиного віднос!
но стійкого й масштабного функціо!
нальним потенціалом спільно!частко!
вого ресурсу у конкретний базовий та
остаточний тип і вид організаційно!
правової форми бізнес!системи для
результативної реалізації АПВП.

Детермінація й використання
корпорації як конкретного базового
та остаточного типу і виду орга!
нізаційно!правової форми обов'язко!
вого заключення єдиного відносно
стійкого й масштабного функціо!
нальним потенціалом спільно!частко!
вого ресурсу є вдалим вибором. Адже
фактично беззаперечним фактом є
адекватність вибору акціонерними
колективами такої організаційно!
правової форми бізнес!системи для
результативної реалізації АПВП. При
цьому результати тактичного функ!
ціонування вітчизняних корпорацій
ВІП, стратегічний потенціал цілком
реально спроможний і дозволяє по!
вноцінно й якісно задовільнити ви!
робничо!соціальні інтереси їх акціо!
нерів тощо. Отже, відтак будуть по!
вноцінно й якісно задоволені існуючі
потреби учасників акціонерних відно!
син корпорацій ВІП. Натомість задо!
волення спочатку виробничо!соц!
іальних інтересів вітчизняних корпо!
рацій ВІП, що генеровані їх фахови!
ми керівниками на основі сформова!
них акціонерами вимог блоків стра!
тегічного менеджменту підприємств.
І тільки потім виробничо!соціальних
інтересів учасників акціонерних
відносин вітчизняних корпорацій
ВІП.

Одним з головних завдань ство!
рених вітчизняних корпорацій ВІП є
налагодження, проведення і розвиток
виробничо!господарської діяльності
підприємствами для продукування й
збуту якісних товарів та ін. Про!
відною ж ціллю продукування й збу!
ту якісних товарів вітчизняними кор!
пораціями ВІП є забезпечення стаб!
ільної прибутковості і систематично!
го приросту її рівнів підприємствами.
Генеральною метою встановлення й
використання стабільної прибутко!
вості і систематичного приросту її
рівнів вітчизняними корпораціями
ВІП є системне досягнення макси!
мально ймовірнісної міри рентабель!
ності підприємствами. На кінець,
місією системного досягнення макси!
мально ймовірнісної міри рентабель!
ності вітчизняними корпораціями
ВІП автор рекомендує вважати га!
рантування та виконання повномір!
ного і якісного задоволення виробни!
чо!соціальних інтересів, відтак й по!
треб їх акціонерів тощо.

Отже, відміченого контексту мі!
сія чітко відображає, а відповідно, й
дає підставу автору  запропонувати і
стверджувати наступне. Сутність
призначення кінцевих результатів ви!
робничо!господарської діяльності
вітчизняних корпорацій ВІП має зав!
жди обов'язково припускати і мати на
першій позиції соціальну прерогати!
ву. Тобто виробничо!господарська
діяльність вітчизняних корпорацій
ВІП, відтак й АПМД, апріорі повин!

на відбуватися на фундаменті засто!
сування соціальної концепції у сце!
наріях доктрин їх становлення, фун!
кціонування і розвитку. При цьому
необхідно безперервно розробляти
та використовувати мікро!, мезо!,
макро!, багато! і транснаціональну,
глобальну компоненти соціальної
концепції у сценаріях доктрин так!
тичної роботи й стратегічної мета!
морфізації виробничо!господарської
діяльності вітчизняних корпорацій
ВІП. Це дозволить фаховим керівни!
кам проводити результативне плану!
вання, мотивування, організування,
контролювання й регулювання опе!
рацій, бізнес!процесів до повноцінно
і якісного задоволення виробничо!
соціальних інтересів вітчизняних кор!
порацій ВІП. Відтак до повноцінно і
якісного задоволення виробничо!
соціальних інтересів й потреб учас!
ників акціонерних відносин вітчизня!
них корпорацій ВІП.

Результати аналізу сутності
АПМД на прикладі виробничо!госпо!
дарської діяльності вітчизняних кор!
порацій ВІП свідчать про наступне.
АПМД і зокрема виробничо!госпо!
дарська діяльність вітчизняних кор!
порацій ВІП є складною формою й
методою суспільної інтеграції еконо!
мічних, управлінських і соціокультур!
них явищ в єдине багатовекторально
комплексне. Таким єдиним багато!
векторальним комплексним явищем є
створення, функціонування і розви!
ток АПМД, в т.ч. й наприклад через
виробничо!господарську діяльність
вітчизняних корпорацій ВІП. Спе!
цифіку створення, функціонування і
розвиток АПМД, включаючи й вироб!
ничо!господарську діяльність вітчиз!
няних корпорацій ВІП, як єдиного ба!
гатовекторального комплексного
явища можна  лаконічно та стисло
розкрити наступним чином. Як зазна!
чено вище, у суспільстві держави,
тобто серед її населення, є стратта
окремих індивідів, що здатні до інтег!
рації на конкретних принципах (імпе!
ративах) між собою та ін. собі под!
ібними за тотожними поглядами, по!
требами, інтересами щодо АПВП.
Так, однією з головних імператив
може бути, наприклад, пайова участь
у статутному фонді певного базово!
го й остаточного типу і виду органі!
заційно!правової форми бізнес!сис!
теми, що забезпечить результативну
реалізації АПВП. Це, в даному випад!
ку, вітчизняні корпорації ВІП. Інши!
ми словами, до об'єднання дефраг!
ментованих зусиль окремих індивідів
суспільства держави тотожних по!
глядами, потребами, інтересами щодо
АПВП в єдиний відносно стійкий й
масштабний функціональним потен!
ціалом спільно!частковий ресурс під
нього. Тобто до створення акціонер!
ними колективами у АПВП шляхом
формування на такому ресурсі віт!
чизняних корпорацій ВІП. Внаслідок
цього він усвідомлено і ціленапрям!
лено переходить та знаходиться у
стані виробничо!господарських ре!
сурсів вітчизняних корпорацій ВІП.
Саме сформовані акціонерними ко!
лективами виробничо!господарські
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ресурси вітчизняних корпорацій ВІП
і є методом, результатом, наслідком
й чітко остаточно пояснюють, закри!
ваючи питання гострої необхідності
реалізації одного з обов'язкових про!
цесів за створенням, функціонуван!
ням, розвитком АПМД. У т.ч. й через
виробничо!господарську діяльність
вітчизняних корпорацій ВІП. Ним є
заключення єдиного відносно стій!
кого й масштабного функціональним
потенціалом спільно!часткового ре!
сурсу у базовий тип і вид організаці!
йно!правової форми бізнес!системи
для результативної реалізації АПВП.

Окрім тотожних поглядів, по!
треб, інтересів щодо АПВП, у учас!
ників акціонерних відносин ще одним
елементом, необхідним для забезпе!
чення результативної виробничо!гос!
подарської діяльності вітчизняних
корпорацій ВІП під потреби їх акці!
онерів, є наступний. Ним є наявність
фізичної і психологічної спромож!
ності у акціонерів вітчизняних корпо!
рацій ВІП до чіткого усвідомлення
потреб: постійного активного найму
та використання послуг, функціо!
нального потенціалу тільки і лише
фахових керівників для управління
виробничо!господарською діяльні!
стю підприємств; постійного актив!
ного використання фаховими керів!
никами стилю ризикової поведінки в
управлінні виробничо!господарсь!
кою діяльністю підприємств. При
цьому слід зважати на таку рекомен!
дацію автора щодо постійного актив!
ного використання фаховими керів!
никами стилю ризикової поведінки в
управлінні виробничо!господарсь!
кою діяльністю підприємств. Пост!
ійне активне використання фаховими
керівниками зазначеного автором
контексту стилю має бути обо!
в'язково й беззаперечно прямо коре!
льоване з розробленням і застосуван!
ням новацій в управлінні виробничо!
господарською діяльністю підпри!
ємств. Їх завжди необхідно широко
диференціювати за видами залежно
від вимог і потреб виробничо!госпо!
дарської діяльності підприємств до
них. Отже, фахові керівники повинні
беззаперечно, безперервно й інтен!
сивно розробляти і застосовувати
диференційні видами новації в уп!
равлінні виробничо!господарською
діяльністю підприємств. Це необхід!
но для забезпечення функціонування
і розвитку вітчизняних корпорацій
ВІП до їх виробничо!соціальних інте!
ресів, що генеровані фаховими кері!
вниками на основі сформованих акц!
іонерами вимог блоків стратегічного
менеджменту підприємств. При цьо!
му варто підкреслити те, що вимоги
блоків стратегічного менеджменту
вітчизняних корпорацій ВІП генеро!
вані фаховими керівниками на грунті
задекларованих виробничо!соціаль!
них інтересів їх акціонерів, котрі по!
роджені, відповідно, незадоволеними
потребами останніх. Результативне
забезпечення фаховими керівниками
функціонування і розвитку вітчизня!
них корпорацій ВІП до вимог блоків
стратегічного менеджменту під!
приємств дозволить належним чином

налагодити, проводити і розвивати їх
виробничо!господарську діяльність
для продукування й збуту якісних то!
варів та ін. Одержавши  продукуван!
ня й збут якісних товарів, вітчизняні
корпорації ВІП зможуть досягнути
стабільної прибутковості і система!
тичного приросту її рівнів підприєм!
ствами. Встановивши й використову!
ючи стабільну прибутковість і систе!
матичний приріст її рівнів, вітчизняні
корпорації ВІП гарантовано здобу!
дуть системне досягнення максималь!
но ймовірнісної міри рентабельності
підприємствами. Володіючи систем!
ним досягненням максимально ймов!
ірнісної міри рентабельності, вітчиз!
няні корпорації ВІП своєчасно та без!
перебійно виконуватимуть гаранто!
ване повномірне і якісне задоволен!
ня виробничо!соціальних інтересів,
відтак й потреб акціонерів підпри!
ємств тощо. Подальші розпоряджен!
ня результатами системного досяг!
нення максимально ймовірнісної міри
рентабельності вітчизняними корпо!
раціями ВІП, своєчасного та безпере!
бійного виконання гарантованого по!
вномірного і якісного задоволення
потреб їх акціонерів зумовить на!
ступне. Провадження необхідного
розвитку виробничо!господарської
діяльності вітчизняних корпорацій
ВІП до моменту досягнення і охоп!
лення ними максимально ймовірніс!
них меж рівня прибутковості й міри
рентабельності підприємств. Таке
надбання сприятиме: зміцненню
внутрікорпоративної дисципліни
щодо своєчасного й безперебійного
виконання гарантованого повномір!
ного і якісного задоволення потреб
акціонерів підприємств ВІП; система!
тичному нарощенню рівнів достат!
ності, якості задоволення потреб ак!
ціонерів вітчизняних корпорацій ВІП;
короткотривалості процесу акуму!
лювання фаховими керівниками ви!
робничо!господарського потенціалу
вітчизняних корпорацій ВІП до спон!
танно та форс!мажорно затребуваної
міри тощо.

Отже, АПМД, зокрема у ВІП,
можна детермінувати наступним чи!
ном. Це делеговані акціонерами уп!
равлінські повноваження фаховим
керівникам для постійного здійснен!
ня системних стратегічних і тактич!
них операцій, процесів з пошуку но!
вих можливостей забезпечення зат!
ребуваної результативності виробни!
чо!господарської діяльності віт!
чизняних корпорацій ВІП. При цьо!
му реалізуються функціонування й
розвиток вітчизняних корпорацій
ВІП з місією системного досягнення
максимально ймовірнісної міри рен!
табельності підприємствами для га!
рантування та виконання повномір!
ного і якісного задоволення виробни!
чо!соціальних інтересів, відтак по!
треб їх акціонерів тощо. Відтак, за!
безпечення результативності вироб!
ничо!господарської діяльності віт!
чизняних корпорацій ВІП зводиться
до отримання стабільного функціо!
нування й прогресивного розвитку
підприємствами, наприклад по проду!
куванню і збуту якісних товарів, ін. та

загалом. Сутнісно!змістовну харак!
теристику ж постійного здійснення
системних стратегічних і тактичних
операцій, процесів відміченого авто!
ром контексту вітчизняними корпо!
раціями ВІП необхідно обов'язково й
беззапаречно зводити прямо до тако!
го факту. Планування, мотивування,
організування, контролювання, регу!
лювання фаховими керівниками роз!
роблення і застосування широко ди!
ференційованих видами новацій в уп!
равлінні виробничо!господарською
діяльності вітчизняних корпорацій
ВІП винятково під вимоги й потреби
функціонування та розвитку підпри!
ємств. Тобто факт передбачає вико!
ристання фаховими керівниками
функціонального підходу до управл!
іння вітчизняними корпораціями ВІП
щодо беззаперечного, безперервного
й інтенсивногого розроблення і зас!
тосування широко диференційованих
видів новацій в менеджменті вироб!
ничо!господарською діяльністю під!
приємств.

Результати аналізу сутності і су!
ті АПМД на прикладі виробничо!гос!
подарської діяльності вітчизняних
корпорацій ВІП дозволяють запро!
понувати автору обов'язкові до вико!
ристання головні апріорні факторно!
фактологічні постулати забезпечен!
ня його ефективності:

— чітке усвідомлення акціонера!
ми сутнісно!змістовної специфіки,
необхідності й перспектив історії ста!
новлення, сучасного стану, пріори!
тетів, альтернатив, ризиків і загроз
майбутнього розвитку корпоратив!
ної власності у конкретному профілі
галузі (виду економічної діяльності)
країни;

— чітке усвідомлення акціонера!
ми сутнісно!змістовної специфіки,
необхідності й перспектив становлен!
ня, функціонування і розвитку під!
приємств у конкретному профілі га!
лузі країни;

— чітке усвідомлення акціонера!
ми сутнісно!змістовної специфіки,
необхідності й перспектив жорстко!
го відокремлення і розрізнення
функцій власності та фахового уп!
равління виробничо!господарською
діяльністю підприємств у конкретно!
му профілі галузі країни тощо.

Отже, застосування запропоно!
ваних автором обов'язкових до вико!
ристання головних апріорних фак!
торно!фактологічних постулатів за!
безпечення результативності АПМД,
зокрема виробничо!господарської
діяльності вітчизняних корпорацій
ВІП дозволить наступне. Це своєчас!
не та безперебійне виконання гаран!
тованого повномірного і якісного за!
доволення виробничо!соціальних
інтересів, відтак й потреб акціонерів
вітчизняних корпорацій ВІП тощо.
Подальші розпорядження результа!
тами системного досягнення макси!
мально ймовірнісної міри рентабель!
ності вітчизняними корпораціями
ВІП, своєчасного та безперебійного
виконання гарантованого повномір!
ного і якісного задоволення потреб їх
акціонерів спонукатиме далі означе!
не. Провадження необхідного роз!
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витку виробничо!господарської ді!
яльності вітчизняних корпорацій ВІП
до моменту досягнення і охоплення
ними максимально ймовірнісних меж
рівня прибутковості й міри рента!
бельності підприємств. Таке надбан!
ня сприятиме: зміцненню внутрікор!
поративної дисципліни щодо своєчас!
ного й безперебійного виконання га!
рантованого повномірного і якісного
задоволення потреб акціонерів
підприємств ВІП; систематичному на!
рощенню рівнів достатності, якості
задоволення потреб акціонерів
вітчизняних корпорацій ВІП, ін.

Як свідчать результати аналізу
літературних джерел [1—8, 13—18,
20], врахування опублікованих інди!
відуальних доробок [9—12, 19] і
власні дослідження автора, існує ши!
рокий спектр та інших факторів зов!
нішнього і внутрішнього корпоратив!
ного середовищ виробничо!госпо!
дарської діяльності підприємств, що
впливають на результативність АПМД.
Обумовлене автором є актуальним і
торкається зокрема, наприклад ви!
робничо!господарської діяльності
вітчизняних корпорацій ВІП. Це, на!
приклад, такі як: міра стрімкості ге!
незису управлінського науково!тех!
нічного прогресу (УНТП) у конку!
рентних вітчизняних і зарубіжних
корпорацій ВІП, в машинобудуванні
й ін. видах економічної діяльності
держави, загалом на світових тере!
нах; специфіка ходу виконання зако!
номірності періодичного відтворення
основних виробничих фондів та кап!
італу вітчизняними корпораціями
ВІП; ситуація невизначеності фахо!
вих керівників з напрямами і резуль!
татами використання вільних грошо!
вих коштів вітчизняними корпораці!
ями ВІП тощо. Так, головною пере!
довою передумовою отримання ста!
більного функціонування й рушієм
прогресивного розвитку вітчизняних
корпорацій ВІП є саме НТП, зокре!
ма управлінський. Така передумова є
паралельно й фактором зовнішнього
і внутрішнього корпоративного сере!
довищ виробничо!господарської
діяльності підприємств, що впливає
на результативність АПМД. Тільки
міра стрімкості генези УНТП у кон!
курентних вітчизняних і зарубіжних
корпорацій ВІП, в машинобудуванні
держави, ін. спроможна та детермі!
нує нові можливості забезпечення
затребуваної результативності ви!
робничо!господарської діяльності
підприємств. Саме їй завдячуємо си!
стематичному виникненню новацій!
них перспективних напрямів і резуль!
татів використання вільних грошових
коштів, інвестицій вітчизняних кор!
порацій ВІП. Лише вона може і чітко
окреслює спектр стратегічних нова!
ційних перспектив й пріоритетів тех!
нологічної, економічної, ін. сфер
функціонування і розвитку вітчизня!
них корпорацій ВІП. Крім того, як
вказано у доробках [3—5, 7], від міри
частоти і інтенсивності використан!
ня фаховими керівниками в управ!
лінні виробничо!господарською діяль!
ністю вітчизняних корпорацій ВІП
досягнень УНТП залежить рівень

стабільності функціонування й про!
гресивності розвитку підприємств у
державі. Сюди відноситься безпосе!
редньо й широта видового спектра
досягнень УНТП, що розробляються
і застосовуються під цілі управління
виробничо!господарською діяльні!
стю вітчизняних корпорацій ВІП
тощо. Отже, рівень стабільності фун!
кціонування й прогресивності роз!
витку вітчизняних корпорацій ВІП
залежить від наступних факторів. Це
беззаперечність, безперервність й
інтенсивність розроблення і застосу!
вання фаховими керівниками широко
диференційованих видів новацій в
управлінні виробничо!господарсь!
кою діяльністю вітчизняних корпо!
рацій ВІП. При цьому фаховим кері!
вникам обов'язково необхідно по!
всякчасно застосовувати функціо!
нальний підхід до управління вітчиз!
няними корпораціями ВІП щодо без!
заперечного, безперервного й інтен!
сивногого розроблення і застосуван!
ня відміченого автором контексту й
напряму новацій. Водночас фаховим
керівникам необхідно стимулювати й
допускати у беззаперечне, безперер!
вне й інтенсивне розроблення і зас!
тосування винятково широко дифе!
ренційовані види якісних новацій в
управління виробничо!господарсь!
кою діяльністю вітчизняних корпо!
рацій ВІП.

Під "якісною новацією" у запро!
понованому автором контексті слід
розуміти наступне. Це беззаперечне,
безперервне й інтенсивне розроблен!
ня і застосування фаховими ке!
рівниками довільних (широко дифе!
ренційованих) видів нововведення,
що може бути результативно викори!
стано в будь!якій сфері управління
виробничо!господарською діяльні!
стю вітчизняних корпорацій ВІП. Іна!
кше під "якісною новацією" потрібно
трактувати функціональне, універ!
сальне профільно!галузеве нововве!
дення, чітко розроблене під вимоги і
потреби виробничо!господарської
діяльності вітчизняних корпорацій
ВІП, застосування якого обов'язко!
во забезпечить приріст прибутку
підприємств. Відтак рентабельності
вітчизняних корпорацій ВІП, а отже,
гарантування та виконання повномі!
рного і якісного задоволення вироб!
ничо!соціальних інтересів й потреб їх
акціонерів тощо. Приріст рівнів при!
бутковості і рентабельності вітчизня!
ними корпораціями ВІП одержувати!
меться за рахунок удосконалення
фаховими керівниками управління
виробничо!господарською діяльні!
стю підприємств. Удосконалення уп!
равління виробничо!господарською
діяльністю вітчизняних корпорацій
ВІП проводитиметься через застосу!
вання фаховими керівниками функ!
ціонального потенціалу розробленої
якісної новації, їх комплексу.

Точкою відліку у функціонуванні
і розвитку вітчизняних корпорацій
ВІП, тобто виробничо!господарської
діяльності підприємств, вважається
зарахування на їх баланси у розпо!
рядження останньої затребуваного
числа базових основних й оборотних

фондів для продукування товарів, ін.
Однією з головних складових забез!
печення формування точки відліку
відміченого автором контексту є на!
явність затребуваного числа базових
виробничо!господарських ресурсів в
вітчизняних корпорацій ВІП. Сюди ж
відноситься й включається довільна,
а згодом і конкретна, міра стрімкості
генезису УНТП у вітчизняних корпо!
рацій ВІП. Іншими словами, реаліза!
ція фаховими керівниками менедж!
ментарного процесу, скерованого на
забезпечення беззаперечного, безпе!
рервного й інтенсивного системного
функціонування і розвитку управлі!
нської ланки науково!технічної сфе!
ри виробничо!господарської діяль!
ності вітчизняних корпорацій ВІП.
Тобто беззаперечне, безперервне й
інтенсивне розроблення і застосуван!
ня фаховими керівниками широко ди!
ференційованих видів новацій в уп!
равлінні виробничо!господарською
діяльністю вітчизняних корпорацій
ВІП. При цьому однією з їх цілей слід
вважати системне удосконалення фа!
ховими керівниками, наприклад, уп!
равління активними і пасивними ос!
новними й оборотними фондами всіх
груп, диференційними бізнес!проце!
сами, операціями, кадрами тощо. А
отже, в цілому системне удоскона!
лення фаховими керівниками загаль!
них і конкретних функцій, методів
корпоративного управління на
підприємствах ВІП. Більше того, обу!
мовленого автором контексту сис!
темне удосконалення варто детермі!
нувати одним з елементів, формую!
чих горизонт генези УНТП у вітчиз!
няних корпорацій ВІП.

Формування горизонту генези
УНТП у вітчизняних корпорацій ВІП
має, може і у більшості випадків про!
ходить через один з шляхів, що виб!
раний фаховими керівниками з наяв!
ного спектру головних під вимоги і
потреби виробничо!господарської
діяльності підприємств. Ними є зде!
більшого еволюційний і революцій!
ний шляхи функціонування і розвит!
ку управлінської ланки науково!тех!
нічної сфери виробничо!господарсь!
кої діяльності вітчизняних корпо!
рацій ВІП. Крім того, результати ана!
лізу літературних джерел [1—8, 13—
18, 20], врахування опублікованих
індивідуальних доробок [9—12, 19] і
власні дослідження автора вказують
на необхідність обов'язкового виді!
лення ще одного шляху формування
горизонту генези УНТП у вітчизня!
них корпорацій ВІП. Це поміркова!
но комплексний шлях функціонуван!
ня і розвитку управлінської ланки на!
уково!технічної сфери виробничо!
господарської діяльності вітчизняних
корпорацій ВІП.

Сутнісно!змістовна характерис!
тика еволюційного і революційного
шляхів формування горизонту гене!
зи УНТП у вітчизняних корпорацій
ВІП грунтовно й якісно висвітлено в
доробках [3—5, 7]. Натомість обумо!
вимо суть помірковано комплексно!
го шляху функціонування і розвитку
управлінської ланки науково!техніч!
ної сфери виробничо!господарської
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діяльності корпорацій ВІП. Це менед!
жментарний циклічний процес з при!
таманними виключно для нього еле!
ментами класичної (еволюційної) й
новаційної (революційної) схем фун!
кціонування і розвитку управлінської
ланки науково!технічної сфери ви!
робничо!господарської діяльності
вітчизняних корпорацій ВІП. Ос!
танній реалізується фаховими керів!
никами вітчизняних корпорацій ВІП
для забезпечення паралельного чи
комплексного досягнення спектру го!
ловних цілей, а саме:

— системно удосконалити управ!
ління активними і пасивними балан!
сами підприємств;

— системно удосконалити управ!
ління диференційними бізнес!проце!
сами, операціями, виробничими й ад!
міністративними кадрами підпри!
ємств;

— системно удосконалити уп!
равління наявними, креагуємими і
проектувальними виробничо!госпо!
дарськими технологіями, моделями,
ін. на підприємствах тощо.

При цьому результатом вибору
фаховими керівниками помірковано
комплексного шляху формування го!
ризонту генези УНТП у вітчизняних
корпорацій ВІП буде наступний. Це
беззаперечне, безперервне й інтен!
сивне розроблення і застосування
фаховими керівниками широко дифе!
ренційованих видів новацій в уп!
равлінні виробничо!господарською
діяльністю вітчизняних корпорацій
ВІП. Головним же завданням безза!
перечного, безперервного й інтенсив!
ного розроблення і застосування фа!
ховими керівниками широко дифе!
ренційованих видів новацій в уп!
равлінні виробничо!господарською
діяльністю вітчизняних корпорацій
ВІП виступає забезпечення якісної та
повномірної реалізації:

— системного мініудосконалення
керування виробничо!господарською
діяльністю підприємств. Такі торка!
тимуться винятково, наприклад, пла!
нування, мотивування, організуван!
ня, контролювання, регулювання
однієї з бізнес!операрацій виробни!
чо!господарської діяльності підпри!
ємств;

— системного мікроудосконален!
ня керування виробничо!господарсь!
кою діяльністю підприємств. Такі
торкатимуться винятково, наприк!
лад, планування, мотивування, орган!
ізування, контролювання, регулюван!
ня одного з бізнес!процесів виробни!
чо!господарської діяльності підпри!
ємств;

— системного квартудосконален!
ня керування виробничо!господарсь!
кою діяльністю підприємств. Такі
торкатимуться винятково, наприк!
лад, планування, мотивування, орган!
ізування, контролювання, регулюван!
ня спектру однакових бізнес!опера!
рацій виробничо!господарської
діяльності підприємств;

— системного мідлудосконален!
ня керування виробничо!господарсь!
кою діяльністю підприємств. Такі
торкатимуться винятково, наприк!
лад, планування, мотивування, орган!
ізування, контролювання, регулюван!

ня спектру однакових бізнес!про!
цесів виробничо!господарської діяль!
ності підприємств;

— системного високого удоско!
налення керування виробничо!госпо!
дарською діяльністю підприємств.
Такі торкатимуться винятково, на!
приклад, планування, мотивування,
організування, контролювання, регу!
лювання кількох різних бізнес!опера!
рацій виробничо!господарської
діяльності підприємств;

— системного максівисокого
удосконалення керування виробни!
чо!господарською діяльністю під!
приємств. Такі торкатимуться винят!
ково, наприклад, планування, моти!
вування, організування, контролю!
вання, регулювання кількох різних
бізнес!процесів виробничо!госпо!
дарської діяльності підприємств;

— системного гіпервисокого
удосконалення керування виробни!
чо!господарською діяльністю під!
приємств. Такі торкатимуться винят!
ково, наприклад, планування, моти!
вування, організування, контролю!
вання, регулювання у комплексі за
спектром різних бізнес!процесів і
операцій, ін. виробничо!господарсь!
кої діяльності підприємств;

— кардинального (своєчасно про!
гресивного) перегляду керування ви!
робничо!господарською діяльністю
підприємств. Такі торкатимуться ви!
нятково, наприклад, планування, мо!
тивування, організування, контролю!
вання, регулювання удосконалення
однієї чи спектру підсистем бізнес!
систем, якими є підприємства;

— фундаментального (перспек!
тивно депрогресивного) трансформу!
вання керування виробничо!госпо!
дарською діяльністю підприємств.
Такі торкатимуться винятково, на!
приклад, планування, мотивування,
організування, контролювання, регу!
лювання повної метаморфізації під!
приємств. Водночас повна метамор!
фізація підприємств, ймовірнісно
проходитиме через застосування
інструментарію загальної функції
"організування" корпоративного ме!
неджменту і управління акціонерни!
ми відносинами у корпораціях в ма!
шинобудуванні, шляхом використан!
ня методів останніх тощо.

Виконання головного завдання
беззаперечним, безперервним й ін!
тенсивним розробленням і застосу!
ванням фаховими керівниками широ!
ко диференційованих видів новацій в
управлінні виробничо!господарсь!
кою діяльністю вітчизняних корпо!
рацій ВІП дозволить нижче зазначе!
не. Це загальне удосконалення голов!
ного інструментарію управління ви!
робничо!господарською діяльністю
вітчизняних корпорацій ВІП, в т.ч.
існуючих:

— схем врахування фаховими ке!
рівниками власних минулих і сучас!
них негативних, позитивних ситуацій,
причинно!наслідкових зв'язків, фак!
торів, за яких вони виникли у менед!
жменті у стратегії та тактиці  під!
приємств;

— алгоритмів врахування фахо!
вими керівниками наявного вітчизня!
ного і зарубіжного досвіду, здо!

бутків, інформаційних базових даних
за менеджментом у стратегії та так!
тиці підприємств;

— методологій і сценаріїв адек!
ватного й чіткого прогнозування фа!
ховими керівниками перспективних
тенденцій, відтак планування, моти!
вування, організування, контролю!
вання, регулювання стратегічного
поприща підприємств тощо.

Отже, виконання головного зав!
дання беззаперечним, безперервним
й інтенсивним розробленням і засто!
суванням фаховими керівниками ши!
роко диференційованих видів новацій
в управлінні виробничо!господарсь!
кою діяльністю вітчизняних корпо!
рацій ВІП сприятиме забезпеченню:
врахуванню власних минулих і сучас!
них негативних, позитивних ситуацій,
причинно!наслідкових зв'язків, фак!
торів, за яких вони виникли, наявно!
го вітчизняного і зарубіжного досві!
ду, здобутків, інформаційних базових
даних за менеджментом стратегічним
та тактичним поприщами підпри!
ємств; існуючих механізмів якісної
діагностики і моніторингу поточного
стану планування, мотивування,
організування, контролювання, регу!
лювання тактичного поприща підпри!
ємств, ін. Відтак, в цілому покращити
динаміку й кінцеві результати вироб!
ничо!господарської діяльності віт!
чизняних корпорацій ВІП, сформува!
ти позитивні тенденції та перспекти!
ви функціонування і розвитку підпри!
ємств тощо.

Результати аналізу літературних
джерел [1—8, 13—18, 20], врахуван!
ня опублікованих індивідуальних до!
робок [9—12, 19] і власні дослідження
автора дають змогу говорити про на!
ступне. Найдоцільніше формувати
горизонт генези УНТП у вітчизняних
корпорацій ВІП, використовуючи ви!
нятково помірковано комплексний
шлях функціонування і розвитку уп!
равлінської ланки науково!технічної
сфери виробничо!господарської ді!
яльності підприємств. Вірність відмі!
ченого автором контексту висновку
можна підтвердити конкретними
фактами!причинами безпосередньо
його застосування. Останні обгрун!
товують необхідність стратегічного і
тактичного застосування поміркова!
но комплексного шляху функціону!
вання і розвитку управлінської лан!
ки науково!технічної сфери виробни!
чо!господарської діяльності вітчиз!
няних корпорацій ВІП. Отже, голов!
ними з них є: по!перше, його засто!
сування передбачає постійне чітке ус!
відомлення акціонерами сутнісно!
змістовної специфіки, необхідності й
перспектив історії становлення, су!
часного стану, пріоритетів, альтерна!
тив, ризиків і загроз майбутнього роз!
витку управління корпоративною
власністю у ВІП машинобудування
держави; по!друге, його застосуван!
ня передбачає постійне чітке усвідом!
лення акціонерами сутнісно!змістов!
ної специфіки, необхідності й перс!
пектив становлення, функціонування
і розвитку управління вітчизняними
корпораціями ВІП; по!третє, його за!
стосування передбачає постійне чітке
усвідомлення акціонерами сутнісно!
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змістовної специфіки, необхідності й
перспектив жорсткого відокремлен!
ня і розрізнення функцій власності та
фахового управління виробничо!гос!
подарською діяльністю вітчизняних
корпорацій ВІП тощо.

ВИСНОВКИ
Таким чином, результати аналізу

літературних джерел [1—8, 13—18,
20], врахування опублікованих індив!
ідуальних доробок [9—12, 19] і власні
дослідження автора за проблемою
нової наукової парадигми управління
корпораціями в машинобудуванні Ук!
раїни дають змогу запропонувати ос!
танню й зробити обумовлення її суті
у вигляді основних висновків. Вони по!
лягають в чіткому теоретичному усві!
домленні всіма учасниками акціонер!
них відносин (фаховими керівниками,
власниками пайових внесків, інвесто!
рами тощо) гострої потреби врахуван!
ня, необхідності перспектив реалізації
на практиці сутнісно!змістовної спе!
цифіки:

— історії становлення, сучасного
стану, пріоритетів, альтернатив, ри!
зиків і загроз майбутній еволюції
корпоративного типу приватної фор!
ми власності, управління нею у ВІП
машинобудування світу та на націо!
нальних теренах;

— минулих, теперішніх та прий!
дешніх досягнень у становленні, фун!
кціонуванні й розвитку зарубіжних
корпорацій ВІП, управлінні ними на
передових і сателітних кластерах
світової арени;

— становлення, функціонування
й розвитку вітчизняних корпорацій
ВІП та управління первісно зазначе!
ними;

— створення статутних фондів й
винятково на такій імперативі безпо!
середньо вітчизняних корпорацій
ВІП; креації статутних фондів вітчиз!
няних корпорацій ВІП на грунті об!
'єднання дефрагментованих зусиль
окремих індивідів суспільства держа!
ви тотожних поглядами, потребами,
інтересами щодо даного профілю га!
лузі в єдиний відносно стійкий й мас!
штабний функціональним потенціа!
лом спільно!частковий ресурс під
нього; послідовно!систематичного
укрупнення статутних фондів, відтак
й вітчизняних корпорацій ВІП, ін.;

— постійного внутрішнього і зов!
нішнього захисту виробничо!соціаль!
них інтересів вітчизняних корпорацій
ВІП;

— постійного чіткого дотриман!
ня фаховими керівниками виробничо!
соціальних інтересів підприємств в
управлінні функціонуванням і роз!
витком вітчизняних корпорацій ВІП;

— пропагування і популяризації
провадження винятково якісної нау!
ково!освітньої підготовки фахових
керівників для вітчизняних корпо!
рацій ВІП; постійного активного най!
му та використання послуг, функціо!
нального потенціалу тільки і лише
фахових керівників для управління
виробничо!господарською діяльні!
стю вітчизняних корпорацій ВІП;

— жорсткого відокремлення і
розрізнення функцій власності та фа!
хового управління виробничо!гос!

подарською діяльністю вітчизняних
корпорацій ВІП;

— постійного активного викори!
стання фаховими керівниками стилю
ризикової поведінки в управлінні ви!
робничо!господарською діяльністю
вітчизняних корпорацій ВІП. Зокре!
ма, обов'язкового його прояву через
застосування помірковано комплек!
сного шляху формування горизонту
генези УНТП у вітчизняних корпо!
рацій ВІП. Використання поміркова!
но комплексного шляху функціону!
вання і розвитку управлінської лан!
ки науково!технічної сфери виробни!
чо!господарської діяльності вітчиз!
няних корпорацій ВІП призведе до
наступного. Це беззаперечне, безпе!
рервне й інтенсивне розроблення і
застосування фаховими керівниками
широко диференційованих видів но!
вацій в управлінні виробничо!госпо!
дарською діяльністю вітчизняних
корпорацій ВІП;

— паралельно!комплексного за!
стосування фаховими керівниками
соціокультурного, новаційного й
функціонального підходів до управ!
ління вітчизняними корпораціями
ВІП;

— застосування фаховими керів!
никами корпоративної політики в си!
стемах управління підприємствами
ВІП. Це передбачає, наприклад, вико!
ристання корпоративної культури як
інституціонального чинника
здійснення і розвитку управління ви!
робничо!господарською діяльністю
підприємств ВІП;

— якісного, повноцінного враху!
вання фаховими керівниками, вплива!
ючих на результати управління,
відтак й функціонування та розвитку
підприємств, факторів зовнішнього і
внутрішнього середовищ виробничо!
господарської діяльності вітчизняних
корпорацій ВІП тощо.

Майбутній доробок повинен роз!
крити методологію реалізації запро!
понованої автором нової наукової па!
радигми управління корпораціями в
машинобудуванні України, зокрема
на прикладі ВІП даного виду еконо!
мічної діяльності держави, ін. сфер
такої галузі народногосподарського
комплексу країни тощо.
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