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ВСТУП
У країнах з ринковими відносина�

ми результативне розв'язання про�
блем функціонування і розвитку акц�
іонерних підприємств різних видів
економічної діяльності держав, зокре�
ма корпорацій у машинобудуванні,
здійснюється за рахунок потенціалу
фахових керівників. На національних
теренах подолання проблем виробни�
чо�господарської діяльності корпо�
рацій в машинобудуванні держави че�
рез використання шляху, що позитив�
но апробований у зарубіжних країнах,
є неможливим. В державі симплема�
тично відсутня спеціальна науково�ос�
вітня підготовка (навчання) фахових
керівників для акціонерних підпри�
ємств. Це стосується й корпорацій в
машинобудуванні держави, що і виз�
начає актуальність теми.
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Проаналізовано стан проблеми науково�освітньої підготовки фа�
хових керівних кадрів для корпорацій в машинобудуванні України.
На засадах аналітичного, конкретизаційного, ін. методів досліджено
головні причини зародження проблеми науково�освітньої підготов�
ки фахових керівних кадрів для корпорацій в машинобудуванні дер�
жави. Запропоновано методологічні рекомендації з науково�освітньої
підготовки фахових керівних кадрів для корпорацій в машинобуду�
ванні України, що є науковою новизною.

Had been analized the present time of the problem of the education
and science prepearing the high quality managers for the Ukranian
mashinebuilding joint�stock companies. Had been described on the bases
of different science methods the main reasons of creating such problem.
Had been propoused the new methodical recommendation of the education
and science prepearing the high quality managers for the Ukranian
mashinebuilding joint�stock companies.

Проблемі навчання кадрів з кор�
поративного управління у державі
увага присвячена в доробках В. Гри�
ньової [4], А. Воронкової [5], О. Кузь�
міна [8] і ін. [11—22]. Авторами розк�
рито суть навчання кадрів, його роль
для акціонерних підприємств і зару�
біжних інвесторів, контрагентів; зап�
ропоновано програми навчання
кадрів, висвітлено їх сутність, значен�
ня для сторін�учасниць акціонерних
відносин; сформовано основні варіан�
ти структур програм навчання кадрів,
лаконічно їх охарактеризовано [1—
5, 9—19, 21, 22].

Суттєвими внесками є наступні
[1—5, 9—19, 21, 22]. Вони вперше на
науковому рівні обумовили і розпо�
чали розвивати проблему навчання
кадрів з корпоративного управління
у державі. Автори підняли й в подаль�

шому ініціювали її до обговорення на
урядово�підприємницькому рівні за
участі зарубіжних та вітчизняних те�
оретиків і практиків корпоративного
управління, окреслили його стратег�
ічно пріоритетні для всіх учасників
акціонерних відносин вектори. Ними
закладено загальнотеоретичні підва�
лини для подальших досліджень, роз�
роблення наукової новизни з розв'я�
зання проблеми навчання кадрів. Ве�
ликі тиражі доробок сприяли популя�
ризації національного корпоративно�
го управління, його загальному ста�
новленню і розвитку, активізації й
прогресії використання підприємств
акціонерної форми власності (това�
риств з обмеженою відповідальністю —
емітентів акцій, корпорацій, ін.). При
цьому в доробках [1—5] стверджено,
що запропоновані програми навчан�
ня кадрів є універсальними для акці�
онерних підприємств. Запропоновані
програми навчання кадрів є і високо
адаптивними за структурами до видів
економічної діяльності промислово�
го відтінку й сфери послуг у державі
[9—19]. Це стосується і машинобуду�
вання держави. На думку авторів,
запропоновані програми навчання
кадрів також є повноцінно комплек�
сними [21, 22]. Тобто охоплюють всі
необхідні, відтак обов'язкові і першо�
чергові, до викладу елементи (дис�
ципліни) її варіантних структур, котрі
затребувані для забезпечення резуль�
тативного функціонування й розвит�
ку акціонерних підприємств у дер�
жаві. У доробках [1—5, 9—19, 21, 22]
наголошено, що впровадження зап�
ропонованих програм навчання
кадрів дозволить управлінцям одер�
жати в вищих навчальних закладах
держави рівень знань, практичного
досвіду, за якого останні зможуть ви�
рішити проблеми виробничо�госпо�
дарської діяльності акціонерних
підприємств будь�якого виду еконо�
мічної діяльності. Актуальним зазна�
чене є і для корпорацій в машинобу�
дуванні держави. Проте в доробках
[1—5, 9—19, 21, 22] проблема навчан�
ня кадрів з корпоративного управлі�
ння у державі висвітлена загально і
неповно. Це торкається розкриття
суті навчання кадрів, його ролі для ак�
ціонерних підприємств і зарубіжних
інвесторів. Обумовлені недоліки при�
таманні запропонованим програмам
навчання кадрів, висвітленню їх сут�
ності, значення для сторін�учасниць
акціонерних відносин. Аналізуючи
проблему навчання кадрів, в дороб�
ках [1—5, 9—19, 21, 22] не можна
чітко окреслити міру наукової новиз�
ни здобутків по розробленню основ�
них варіантів структур програм на�
вчання кадрів тощо. Підсумки аналі�
зу доробок [1—5] за проблемою на�
вчання кадрів з корпоративного уп�
равління у державі дають змогу гово�
рити про нерезультативність вибра�
них до застосування підходів і ме�
тодів її дослідження. Більше того,
доробки [9—19] характеризуються у
загальному необгрунтованістю нау�
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кових результатів дослідження про�
блеми навчання кадрів. Здобутки, які
викладені в них, неактуальні реаліям
функціонування й розвитку зовніш�
нього, внутрішнього і внутрікорпора�
тивного середовищ виробничо�госпо�
дарської діяльності акціонерних
підприємств. Це обумовлено їх гене�
руванням в умовах переходу держа�
ви до ринкових відносин, а не безпо�
середньо за таких. Принципово різне
провадження виробничо�господарсь�
кої діяльності акціонерними підприє�
мствами в умовах ринкових відносин
і за них у державі метаморфізує зроб�
лену наукову новизну до рівня загаль�
нотеоретичних інформаційних базо�
вих даних, знівельовуючи прикладну
значущість існуючих здобутків. Ши�
рока гамма суперечностей між за�
гальновідомими інформаційними ба�
зовими даними, зробленою науковою
новизною, фактично безсистемне
висвітлення міркувань продовжують
перелік недоліків доробок [21, 22] за
проблемою навчання кадрів. Між на�
даними загальнотеоретичними ін�
формаційними базовими даними,
зробленою науковою новизною не
існує тісної сутнісно�змістовної ко�
реляції, необхідної обов'язково під
забезпечення адекватно до економі�
чних й соціальних потреб держави,
рівня якості науково�освітної підго�
товки фахових керівників для акціо�
нерних підприємств. Не має і певної
логічної схеми їх розвитку та розк�
риття. Нерідко зроблена наукова но�
визна детермінується хибною, бага�
тозначною з т. з. корпоративного уп�
равління. В доробках [9—19, 21, 22]
за проблемою начання кадрів часто
невірними (у авторському розумінні)
є терміни й категорії корпоративно�
го управління і менеджменту, педаго�
гіки, економічних наук. Жодна з до�
робок [1—5, 9—19], через необ'єк�
тивні причини, не дислокувала в собі
повного, чіткого і лаконічного опису
результативності від впровадження
зробленої наукової новизни для учас�
ників акціонерних відносин (держа�
ви, корпорацій, ін.). Результати апро�
бації зробленої наукової новизни,
відтак і оцінювання міри теоретико�
прикладної вірності, значущості, ре�
алістичності, вказаної у застосуванні,
подальшому науково�теоретичному
розвитку, удосконаленні могли б
бути віддзеркалені на прикладі кор�
порацій в машинобудуванні держави
тощо. Отже, аналіз доробок [1—5,
9—19, 21, 22] доводить, що на даний
момент часу проблема навчання
кадрів з корпоративного управління
у державі в цілому потребує суттєво�
го подальшого наукового розвитку.
Це передбачає проведення значно
розширеного і конкретизованого
сутнісно�змістовного дослідження
проблеми начання кадрів. Слід обо�
в'язково зробити і запропонувати
наукову новизну (шляхи, пропозиції,
рекомендації, ін.), яка зможе реалі�
стично й повноцінно її розв'язати за
ринкових відносин у державі. Шляхи,

пропозиції, рекомендації мають бути
абсолютно інноваційними за метода�
ми, підходами їх креації, характером,
сутнісно�змістовно конкретизовани�
ми і чіткими. Необхідно якісно про�
аналізувати і розтлумачити загальний
сучасний стан проблеми навчання
кадрів за ринкових відносин у країні,
видами економічної діяльності дер�
жави, профілями галузей. Доцільно
також проаналізувати постфактум
впливу здобутків, створених в умовах
переходу держави до ринкових відно�
син, на формування тенденцій, що
визначають сучасний стан проблеми
навчання кадрів, динаміку її розвит�
ку. Гострою є потреба чіткого окрес�
лення міри наукової новизни наявних
і сформованих в майбутньому пропо�
зицій з розв'язання проблеми навчан�
ня кадрів за ринкових відносин у дер�
жаві, інтерпретації і узагальнення
результатів від впровадження для
учасників акціонерних відносин.

Загалом, проводячи аналіз доро�
бок [1—5, 9—19, 21, 22], не вдалося
встановити наявність будь�яких здо�
бутків по висвітленню проблеми нау�
ково�освітньої підготовки фахових
керівних кадрів для корпорацій в ма�
шинобудуванні держави. Засвідчений
вкрай важливий факт дає змогу
стверджувати, що на національних
теренах проблема науково�освітньої
підготовки фахових керівників для
корпорацій в машинобудуванні дер�
жави є не дослідженою. Не приділе�
но увагу і її розв'язанню. Це є однією
з невирішених частин загальної та
галузевої проблематики національ�
ного корпоративного управління, що
ще раз підтверджує актуальність
теми.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є розроблення ме�

тодологічних рекомендацій з науко�
во�освітньої підготовки фахових ке�
рівних кадрів для корпорацій в маши�
нобудуванні України. У ході роботи
за розробленням методологічних ре�
комендацій з науково�освітньої під�
готовки фахових керівних кадрів для
корпорацій в машинобудуванні дер�
жави автором використано аналітич�
ний, конкретизаційний, ідеалізацій�
ний, узагальнюючий, ін. методи дос�
лідження.

РЕЗУЛЬТАТИ
Як свідчать результати аналізу

літературних джерел [1—5, 9—19, 21,
22], врахування опублікованих інди�
відуальних доробок [6—8, 20] і власні
дослідження автора за проблемою,
головними причинами, спонукаючи�
ми низький рівень освітньо�кваліфі�
каційної підготовки керівників кор�
порацій в машинобудуванні держави,
є відсутність: обов'язкового викладу
дисципліни "Основи корпоративного
управління" на всіх економіко�управ�
лінських спеціальностях. Це не доз�
воляє здобути кадрам загальне уяв�
лення про природу і специфіку їх ста�
новлення, функціонування та розвит�

ку на мікро�, мезо� й макрорівнях
країни; окремого напрямку, відпові�
дної спеціальності і спеціалізацій, що
забезпечили б підготовку виключно
фахових керівних кадрів під їх потре�
би та замовлення. Це не дозволяє по�
вномірно розвивати їх функціональ�
но�цільовий потенціал; гнучкого,
ринково адекватного в національно�
му і міжнародному аспектах украї�
нського стандарту, програм й планів,
методологічних рекомендацій, ін. з
підготовки та перепідготовки, ін. ви�
нятково фахових керівників для них
загальними, спеціальними вищими
навчальними закладами, установами
держави. Це не дає змоги розширю�
вати ринки збуту продукції, унемож�
ливлює стабілізацію їх виробничо�
господарської діяльності тощо. По�
долати ж окреслені негативи можна
через застосування наступної пропо�
зиції автора щодо науково�освітньої
підготовки фахових керівних кадрів
для корпорацій в машинобудуванні
держави.

Методологічні рекомендації з на�
уково�освітньої підготовки фахових
керівних кадрів для корпорацій в ма�
шинобудуванні України:

I. Преамбула до рекомендацій з
науково�освітньої підготовки фахо�
вих керівних кадрів для корпорацій в
машинобудуванні держави.

Повна назва спеціальності науко�
во�освітньої підготовки (СНОП) фа�
хових керівних кадрів — "Корпора�
тивна справа" загальноосвітнього на�
пряму "Управління".

Аналіз потреби, обгрунтування
актуальності створення, введення і
розвитку СНОП фахових керівних
кадрів "Корпоративна справа" у ви�
щих навчальних закладах (ВНЗ) дер�
жави. Реформування економіки дер�
жави до ринкових відносин створило
акціонерні підприємства в народно�
господарському комплексі. Це тор�
кається і його промислового сегмен�
ту. Промислові види економічної
діяльності представлені спектром ак�
ціонерних підприємств. Останні є
різними за видами юридично�право�
вого, управлінського організування
виробничо�господарської діяльності
бізнес�системи. В машинобудуванні
одним з лідируючих серед них є кор�
поративний. Такий вибір мотивова�
ний урядовим проголошенням корпо�
рації стратегічно перспективним ви�
дом юридично�правового, управ�
лінського організування виробничо�
господарської діяльності бізнес�сис�
теми для економіки і суспільства дер�
жави з ринковими відносинами. Зат�
ребувана виробничо�соціальними
інтересами всіх учасників акціонер�
них відносин міра позитивних кінце�
вих ефектів управління виробничо�
господарською діяльністю корпо�
рацій в машинобудуванні за профіля�
ми галузі може забезпечити резуль�
тативний фінансовий і технічний роз�
виток відміченого загалом й ін. про�
мислових видів економічної діяль�
ності. Міра позитивних кінцевих
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ефектів управління виробничо�гос�
подарською діяльністю корпорацій в
машинобудуванні здатна виважено
форсувати темпи прогресивного соц�
іально�економічного і технологічно�
го зміцнення держави з ринковими
відносинами у національному кон�
тексті. Вона систематично сиплемен�
туватиме прирости рівня політично�
го іміджу держави для міжнародної
арени, що вкрай необхідно під цілі
євроатлантичної інтеграції.

Однак на разі міра кінцевих ре�
зультатів управління виробничо�гос�
подарською діяльністю корпорацій в
машинобудуванні є незадовільною.
Негативна результативність управ�
ління виробничо�господарською ді�
яльністю корпорацій в машинобуду�
ванні спричинена проблемами у ме�
неджменті їх функціонуванням і роз�
витком. Негативна динаміка стратег�
ічно�тактичної роботи корпорацій в
машинобудуванні не сприяє інтенси�
фікації процесів трансформації акц�
іонерних відносин у профілях галузі,
за цілим видом економічної діяль�
ності до українських ринкових умов,
досягнень світової спільноти. Про�
блеми менеджменту функціонуван�
ням і розвитком корпорацій в маши�
нобудуванні стимульовані до генеру�
вання нефаховістю виконання його
загальних функцій, методів відносно
їх виробничо�господарської діяль�
ності. Нефаховість виконання загаль�
них функцій, методів менеджменту
виробничо�господарською діяльні�
стю корпорацій в машинобудуванні
породжена відсутністю у державі фа�
хових керівників. Фактором, обумов�
люючим нефаховість виконання наяв�
ними кадрами загальних функцій,
методів менеджменту виробничо�гос�
подарської діяльністю відміченого
контексту акціонерних підприємств в
машинобудуванні, є і регресія якості
навчання з корпоративного управлі�
ння у вищих освітніх закладах держа�
ви з ринковими відносинами. Сюди
відноситься й невисокий рівень націо�
нальних досягнень за навчанням з
корпоративного управління у дер�
жаві, що були зроблені при її пере�
ході до ринкових відносин. Відсут�
ність у державі фахових керівників
для корпорацій в машинобудуванні
пов'язана з підбором мікрочинників.
Зокрема: основними мікрочинниками
є наступні: відсутність створення,
введення і розвитку належної спец�
іалізації, спеціальності у загальноп�
рофесійному напрямі "Управління",
програм науково�освітньої підготов�
ки фахових керівників для них у ВНЗ
держави з ринковими відносинами;
непереходом від факультативного до
обов'язкового навчання з корпора�
тивного управління на всіх ін. спе�
ціальностях науково�освітньої підго�
товки у державі, відповідаючих за ке�
рівників; повною чи частковою неак�
туальністю існуючих інформаційних
базових даних за національним кор�
поративним управлінням тощо. Про�
блема науково�освітньої підготовки

фахових керівників для корпорацій в
машинобудуванні не дозволяє адек�
ватно до виробничо�соціальних інте�
ресів всіх учасників акціонерних
відносин за результатами досліджень
провести практичне покращення пра�
вового, фінансового, організаційно�
кадрового, ін. аспектів їх функціону�
вання і розвитку. Відтак, малоймові�
рно досягнути затребувану виробни�
чо�соціальними інтересами всіх учас�
ників акціонерних відносин міру по�
зитивних кінцевих результатів управ�
ління функціонуванням і розвитком
корпорацій в машинобудуванні. Не
буде виконаним покладений на кор�
порації в машинобудуванні обов'язок
забезпечення результативного фі�
нансового і технологічного розвитку
профілів галузі, відміченого загалом,
й ін. промислових видів економічної
діяльності. Не форсуватимуться тем�
пи прогресивного соціально�економ�
ічного і технологічного зміцнення
держави з ринковими відносинами у
національному контексті. Не відбува�
тиметься систематичного сиплемен�
тування приростів рівня політичного
іміджу держави з ринковими відноси�
нами для міжнародної арени, що
вкрай необхідно під цілі євроатлан�
тичної інтеграції.

Потреба створення, введення і
розвитку СНОП фахових керівних
кадрів з "Корпоративної справи" у
ВНЗ держави з ринковою економі�
кою доводиться і ще раз підтвер�
джується прийнятими законодавчо�
виконавчою владою загальними й
профільно�галузевими документами.
Це Розпорядження Кабінету Мі�
ністрів України "Про затвердження
заходів щодо вдосконалення системи
підготовки та підвищення кваліфі�
кації фахівців з питань фондового
ринку та корпоративного управління
в Україні", Указ Президента України
"Про заходи щодо розвитку корпора�
тивного управління в акціонерних
товариствах" [17, 19] тощо.

Результати аналізу потреби чіт�
ко, безкомпромісно та конструктив�
но обгрунтовують апріорі актуаль�
ності створення, введення і розвитку
СНОП "Корпоративна справа" у ВНЗ
держави з ринковими відносинами.

Основа створення, введення і роз�
витку СНОП фахових керівних кадрів
"Корпоративна справа" у ВНЗ держа�
ви, є сукупністю: національної зако�
нодавчої бази, урядових актів, указів,
ін., регламентуючих порядок управ�
ління функціонуванням і розвитком
корпорацій, державних стандартів
науково�освітньої діяльності; дер�
жавних й міжнародних норм, регла�
ментуючих порядок управління ви�
робничо�господарською діяльністю
корпорацій в машинобудуванні, галу�
зевих стандартів наукової роботи,
освіти з профільно�видового корпо�
ративного менеджменту; внутрікор�
поративних нормативних документів
щодо керування підприємствами в
машинобудуванні за профілями га�
лузі, локальних стандартів по нау�

ковій роботі, навчальних планів з кор�
поративного управління у вищих ос�
вітянських закладах; загальнотеоре�
тичних, інформаційно�роз'яснюваль�
них, науково�практичних, ін.  вітчиз�
няних і міжнародних здобутків, вимог
глобалістики за окремими азимута�
ми, ланками (загальними функціями
й методами) процесу менеджменту
корпораціями в машинобудуванні,
освітньо�кваліфікаційного, науково�
педагогічного навчання з корпора�
тивного управління у державах з рин�
ковими відносинами. Удосконалюва�
ти і розвивати сутнісно�змістовне на�
повнення структури програм зі
СНОП фахових керівних кадрів
"Корпоративна справа" у ВНЗ держа�
ви з ринковими відносинами слід си�
стематично. Крок систематичності
детермінується глибиною зміни кон�
тексту існуючих інформаційних базо�
вих даних по структурі програм осві�
тньо�кваліфікаційного і науково�пе�
дагогічного навчання щодо обумов�
леної спеціальності у державі з рин�
ковими відносинами, котра залежить
від вітчизняних і міжнародних теоре�
тико�методологічних здобутків за
корпоративною справою, управлін�
ням корпораціями в машинобуду�
ванні.

Мета створення, введення і роз�
витку СНОП фахових керівних кадрів
"Корпоративна справа" у ВНЗ держа�
ви. Забезпечення розв'язання про�
блеми відсутності фахових керівників
для корпорацій в машинобудуванні на
національних теренах за ринкових
відносин через формування належної
спеціалізації, спеціальності (напрям�
ку) у загальноосвітньому напрямі
"Управління".

Цілі створення, введення і роз�
витку СНОП фахових керівних кадрів
"Корпоративна справа" у ВНЗ держа�
ви. Основними цілями СНОП фахо�
вих керівників з "Корпоративної
справи" за ринкових відносин є на�
ступні: підтримання на основі про�
грам освітньо�кваліфікаційного на�
вчання, адекватних виробничо�со�
ціальним інтересам всіх учасників ак�
ціонерних відносин, якісного опану�
вання кадрами теоретико�методоло�
гічних інформаційних базових даних,
практичних навичок з управління
підприємствами, тобто формації ви�
соко кваліфікованих менеджерів;
підтримання на основі програм осві�
тньо�кваліфікаційного навчання,
адекватних виробничо�соціальним
інтересам всіх учасників акціонерних
відносин, виконання національної
ідеї корпоративного управління при
якісному опануванні кадрами теоре�
тико�методологічних інформаційних
базових даних, практичних навичок з
менеджменту підприємствами; під�
тримання на основі програм освітньо�
кваліфікаційного навчання, адекват�
них виробничо�соціальним інтересам
всіх учасників акціонерних відносин,
популяризації виключно висококва�
ліфікованого керівництва об'єктами
при якісному опануванні кадрами те�
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оретико�методологічних інформац�
ійних базових даних, практичних на�
вичок з управління підприємствами
тощо. Додатковими цілями СНОП
фахових керівників з "Корпоративної
справи" за ринкових відносин є на�
ступні: підтримання на основі про�
грам науково�педагогічного навчан�
ня, адекватних виробничо�соціаль�
ним інтересам всіх учасників акціо�
нерних відносин, якісного дослідно�
прикладного опанування кадрами те�
матики управління підприємствами;
підтримання на основі результатів
якісного дослідно�прикладного опа�
нування кадрами тематики управлін�
ня підприємствами за програмами
науково�педагогічного навчання,
адекватних виробничо�соціальним

інтересам всіх учасників акціонерних
відносин, прогресії у його вітчизня�
ному і міжнародному теоретико�ме�
тодологічному, практичному розвит�
ку; підтримання на основі результатів
якісного дослідно�прикладного опа�
нування кадрами тематики управлін�
ня підприємствами за програмами на�
уково�педагогічного навчання, адек�
ватних виробничо�соціальним інтере�
сам всіх учасників акціонерних відно�
син, систематичної системної модер�
нізації схем освітно�кваліфікаційно�
го навчання по ньому тощо.

Головні завдання створення, вве�
дення і розвитку СНОП фахових кер�
івних кадрів "Корпоративна справа" у
ВНЗ держави. Наукове і педагогічне
сприяння на грунті структур програм

освітно�кваліфікаційного навчання
якісному опануванню кадрами теоре�
тико�методологічних інформаційних
базових даних, практичних навичок з
управління підприємствами за ринко�
вих відносин, інакше формації висо�
кокваліфікованих менеджерів; науко�
ве і педагогічне сприяння на грунті
структур програм освітньо�кваліфіка�
ційного навчання виконанню націо�
нальної ідеї корпоративного управлі�
ння при якісному опануванні кадрами
теоретико�методологічних інформац�
ійних базових даних, практичних на�
вичок з менеджменту підприємствами
за ринкових відносин; наукове і педа�
гогічне сприяння на грунті структур
програм освітньо�кваліфікаційного
навчання популяризації виключно ви�

Таблиця 1. Дисципліни до викладу у вищих навчальних закладах держави1, 2
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Таблиця 2. Дисципліни до викладу у вищих навчальних закладах держави
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1 Курси (дисципліни) структури програми по категоріях (I,II) інтерпретуються як групи "А" —  основні обов'язкові (нормативні)
для безкомпромісного викладу за ринкових відносин; групи "В" � додаткові рекомендаційні (вибіркові) для факультативного викла�
ду за ринкових відносин.

2 Приклад читання таблиць 1, 2: "Економіка акціонерних підприємств" є курсом групи "А" економічного елементу загального
інформаційного блоку структури програми, що викладається впродовж n�го семестру освітньо�кваліфікаційного навчання у бака�
лавратурі за спеціальністю "Корпоративна справа" загальноосвітнього напряму "Управління".
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сококваліфікованого керівництва об�
'єктами при якісному опануванні кад�
рами теоретико�методологічних

інформаційних базових даних, прак�
тичних навичок з управління підприє�
мствами за ринкових відносин тощо.

Результати створення, введення і
розвитку СНОП фахових керівних
кадрів "Корпоративна справа" у ВНЗ

Рис.1. Логічно/структурна схема науково/освітньої підготовки фахових керівників зі спеціальності "Корпоративна
справа" у вищих навчальних закладах держави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ( )         
“ ” (I-III ) 

  I-   , , ,    
       “  ”   

“ ” (IV ) 

  II-   , , ,    
       “  ”   

“ ” (IV ) 

         “  ”  
 “ ” 

  I-   , , ,    
       “    ” 

 “  ”   “ ” (V ) 

  II-   , , ,    
        “    ” 

 “  ”   “ ” (V ) 

         “    
”  “  ”   “ ” 

(        “  ”    
“    ”) 

+ 

+ 

= 

+ 

= 

+ 

 -     ,   “   
 ”  “  ”  

  2-      

  1-         

(               
;  

     -      
 , .,    ,     -  

    “  ”). 

            “  
  ”  “  ”  

          

 
’

 
 

  
 

 
 

 
 

 
-

 
 

 
 “

 
”,

 
 

 
 

 
 

 
 

 II
, I

, 
 

 

= 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

31www.economy.in.ua

держави. Основним позитивним ре�
зультатом буде випуск висококвалі�
фікованих управлінців (фахових ке�
рівників) для корпорацій в машинобу�
дуванні держави з ринковими від�
носинами, гіперконкурентоспромож�
ного рівня, що вимагається оголоше�
ним статусом. Використання адекват�
них виробничо�соціальним інтересам
всіх учасників акціонерних відносин
програм освітньо�кваліфікаційного,
науково�педагогічного навчання
кадрів дозволить науково і освітньо
підготувати достатнє число фахових
керівників для управління корпорац�
іями в машинобудуванні у державі з
ринковими відносинами. Наступне
безприцедентно повне працевлашту�
вання якісно науково�освітньо підго�
товленої кількості кадрів ВНЗ за кво�
тами бюджетного і комерційного за�
мовлень дозволить встановити фахо�
ве керівництво виробничо�госпо�
дарською діяльністю корпорацій в
машинобудуванні у державі з ринко�
вими відносинами. Фаховість керів�
ництва забезпечить прогресивний
приріст рівня конкурентоспромож�
ності корпорацій в машинобудуванні,
а відтак досягнення затребуваної ви�
робничо�соціальними інтересами всіх
учасників акціонерних відносин міри
позитивних кінцевих ефектів управ�
ління їх виробничо�господарською
діяльністю. Вона за профілями маши�
нобудування гарантуватиме резуль�
тативний фінансовий і технологічний
розвиток відміченого загалом й ін.
промислових видів економічної
діяльності. Логічно і послідовно буде
досягнуто виважене форсування
темпів прогресивного соціально�еко�
номічного і технологічного зміцнен�
ня держави з ринковими відносина�
ми у національному контексті. Відбу�
деться систематична сиплементація
приростів рівня політичного іміджу
держави для міжнародної арени, що
призведе до євроатлантичної інтег�
рації галузі та країни з відповідними
наслідками. Додатковими позитивни�
ми результатами будуть: фахове вне�
сення необхідних змін у існуюче,
створення нового національного за�
конодавства з регламентації порядку
управління виробничо�господарсь�
кою діяльністю корпорацій в машино�
будуванні за ринкових відносин; по�
вноцінне фахове задоволення страте�
гічно пріоритетної і гострої потреби
завершення трансформування інфра�
структури сиплементації належного
до національних потреб функціону�
вання й розвитку управління вироб�
ничо�господарською діяльністю кор�
порацій в машинобудуванні за ринко�
вих відносин; забезпечення постійно�
го виваженого приросту об'ємів дер�
жавного і комерційного замовлень
безпосередньо на фахових керівників
для корпорацій в машинобудуванні за
ринкових відносин тощо. Основним
негативним результатом можуть бути
певні внутрішні конфліктні ситуації.
Останні за природою походження
тісно корелюються з труднощами ство�

рення, введення і розвитку СНОП
фахових керівних кадрів з "Корпора�
тивної справи" у ВНЗ держави.

Види ВНЗ, на базі яких створю�
ватиметься, вводитиметься і розвива�
тиметься спеціальність науково�осв�
ітньої підготовки фахових керівних
кадрів "Корпоративна справа" у дер�
жаві. Основними будуть спеціальні
вищі навчальні заклади III—IV рівнів
акредитації, науково�дослідні інсти�
тути, ін. Останні здійснюватимуть
освітньо�кваліфікаційне, науково�
педагогічне навчання фахових керів�
ників, їх подальший розвиток (підви�
щення рівня кваліфікації, переквалі�
фікацію), забезпечення необхідним
банком інформаційних баз даних для
саморозвитку кадрів винятково під
різні сфери і види акціонерного
підприємництва народногосподарсь�
кого комплексу держави з ринкови�
ми відносинами, зокрема корпорацій
в машинобудуванні. При цьому спец�
іальні вищі навчальні заклади III—IV
рівнів акредитації, ін. є науково�осв�
ітніми інститутами, що створяться
винятково під національні потреби,
світові тенденції обслуговування
функціонування й розвитку економ�
іки та управління корпоративним сек�
тором народногосподарського комп�
лексу держави з ринковими відноси�
нами. Вони можуть бути підпорядко�
ваними структурними одиницями
відповідних акціонерних підпри�
ємств, автономними у вигляді корпо�
ративних університетів; здійснювати
науково�освітню підготовку виключ�
но фахових керівників виключно для
державного, комерційного замов�
лень, на змішано пропорційній основі
до особливостей конкретних видів
економічної діяльності у державі з
ринковими відносинами. Спеціальні
вищі навчальні заклади III—IV рівнів
акредитації є стратегічно пріоритет�
ними у використанні і обов'язкові в
максимально інтенсивній побудові на
національних теренах за сучасного
стану вітчизняних ринкових відносин.
Додатковими будуть вищі навчальні
заклади економічної і управлінської
школи IV рівня акредитації, які
здійснюватимуть науково�освітню
підготовку фахових керівників, їх
подальший розвиток (підвищення
рівня кваліфікації), забезпечення не�
обхідними інформаційними базами
даних для саморозвитку кадрів тільки
під акціонерні підприємства в маши�
нобудуванні, зокрема корпорації (у
цілому за профілями галузі) народно�
господарського комплексу держави з
ринковими відносинами.

Перелік освітньо�кваліфікацій�
них, науково�педагогічних рівнів, що
забезпечаться створенням, введенням
і розвитком СНОП фахових керівних
кадрів "Корпоративна справа" у ВНЗ
держави за програмами: освітньо�
кваліфікаційного навчання — бака�
лавратура (бакалавр з корпоративної
справи), магістратура (магістр з уп�
равління корпораціями в машинобу�
дуванні); науково�педагогічного на�

вчання — аспірантура, докторантура
(доктор філософії (управління), спец�
іалізація "Управління корпораціями в
машинобудуванні" спеціальності
"Корпоративна справа").

Форма фінансування створення,
введення і розвитку СНОП фахових
керівних кадрів "Корпоративна спра�
ва" у ВНЗ: змішана (20% бюджетно�
го; 80% комерційного).

Логічно�структурна схема фахо�
вого здобуття професійних рівнів,
процесіоністика створення, введення
і розвитку спеціальності "Корпора�
тивна справи" у ВНЗ держави подані
нижче (див. рис.1.).

II. Рекомендовані програми з на�
уково�освітньої підготовки фахових
керівних кадрів для корпорацій в ма�
шинобудуванні держави.

Програма освітньо�кваліфіка�
ційного навчання фахових керівних
кадрів у бакалавратурі за спеціаль�
ністю "Корпоративна справа" загаль�
ноосвітнього напряму "Управління".
Перелік дисциплін програми подано
у табл. 1.

Програма освітньо�кваліфіка�
ційного навчання фахових керівних
кадрів у магістратурі за спеціаліза�
цією "Управління корпораціями в ма�
шинобудуванні" спеціальності "Кор�
поративна справа" загальноосвітньо�
го напряму "Управління". Перелік дис�
циплін програми подано у табл. 2.

Програма науково�педагогічного
навчання фахових керівних кадрів у
аспірантурі, доктрантурі за спеці�
алізацією "Управління корпораціями
в машинобудуванні" спеціальності
"Корпоративна справа". Форма на�
вчання: стаціонарна. Назви наукових
ступенів, які здобувають: доктор фі�
лософії (управління) за спеціаліза�
цією "Управління корпораціями в ма�
шинобудуванні" спеціальності "Кор�
поративна справа". Необхідний базо�
вий рівень освіти для зарахування:
повна вища за спеціалізацією "Управ�
ління корпораціями в машинобуду�
ванні" спеціальності "Корпоративна
справа" загальноосвітнього напряму
"Управління". Форма фінансування:
змішана (20% бюджетного; 80% ко�
мерційного). Характер викладу дис�
циплін кандидатського мінімуму:
обов'язковий, визначений Вищою
Атестаційною Комісією й Міністер�
ством освіти і науки України до на�
ціональних і світових тенденцій еко�
номіки та управління, гуманітарно�
освітніх наук. Перелік тем дисертац�
ійних досліджень: за актуальними
проблемами національного управлін�
ня корпораціями в машинобудуванні
у державі з ринковими відносинами.

III. Рекомендований бібліогра�
фічний ресурс (забезпечення) з нау�
ково�освітньої підготовки фахових
керівних кадрів для корпорацій в ма�
шинобудуванні держави.

Це винятково науково гнучке, си�
стематизоване генерування й систем�
на еволюція бібліографічних описів
за спеціальним, профільним інформа�
ційними блоками корпоративної
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справи в машинобудуванні держави,
що обов'язкові до безперечного вико�
нання у сукупності з паралельним по�
вноцінним врахуванням ряду голов�
них правил: необхідність превентив�
ного усвідомленням, наступного ви�
користання обумовленої галуззю уп�
равління; завершеність попереднього
трактування, майбутнього застосу�
вання креації, трансформації бібліо�
графії економічного, підприємниць�
кого, менеджментарного, управлінсь�
кого елементів окресленої частиною
педагогіки, вищої освіти; поза сум�
нівність дотримання внутрішніх нор�
мативів, міжнародних вимог при їх
формуванні та розвитку, що пород�
жені національними, світовими соц�
іально�економічними потребами до
них; доцільність супроводу реалізації
передостаннього на базі результатів
втілення перших двох тощо [20].

ВИСНОВКИ
Таким чином, результати аналі�

зу літературних джерел [1—5, 9—19,
21, 22], врахування опублікованих
індивідуальних доробок [6—8, 20] і
власні дослідження автора за про�
блемою науково�освітньої підготов�
ки фахових керівних кадрів для кор�
порацій в машинобудівній галузі еко�
номіки України й шляхів її розв'я�
зання дають змогу зробити основні
висновки:

— головними причинами, спону�
каючими низький рівень освітньо�
кваліфікаційної підготовки їх керів�
ників, є відсутність: обов'язкового
викладу дисципліни "Основи корпо�
ративного управління" на всіх еконо�
міко�управлінських спеціальностях;
окремого напрямку, відповідної
спеціальності і спеціалізацій, що за�
безпечили б підготовку виключно
фахових керівних кадрів під їх потре�
би та замовлення; гнучкого, ринково
адекватного в національному і міжна�
родному аспектах українського стан�
дарту, програм й планів, методологі�
чних рекомендацій з підготовки та пе�
репідготовки винятково фахових ке�
рівників для них загальними, спеці�
альними вищими навчальними закла�
дами, установами держави, ін.;

— використання запропоновано�
го автором варіанта наукової новиз�
ни сприятиме: забезпеченню якісної
первісної підготовки керівних кадрів
до потреб їх функціонування й роз�
витку, світових тенденцій і перспек�
тив; покращенню управління їх ви�
робничо�господарською діяльністю;
максимальній популяризації підго�
товки винятково фахових керівних
кадрів для них; формуванню керівни�
ми кадрами гнучкої виваженої корпо�
ративної політики, ін.;

— головною відмінністю запро�
понованого автором варіанта науко�
вої новизни від існуючих методолог�
ічних рекомендацій є те, що вони
сформовані на грунті інтегрування
основних засад новаційного, систем�
ного, структурно�функціонального і
комплексного підходів;

— використання новаційного

підходу при формуванні запропоно�
ваного автором варіанта наукової
новизни дозволить чітко системати�
зувати інформаційні базові дані за
результатами національних і світо�
вих науково�практичних здобутків в
сфері корпоративного бізнесу й уп�
равління ними у зручну для викори�
станні форму змістовного наповнен�
ня зазначеного (преамбула, програ�
ми освітньо�професійної й науково�
педагогічної підготовки фахових ке�
рівних кадрів, бібліографічний ре�
сурс�забезпечення); своєчасно, по�
вномірно і логічно подати необхідні
інформаційні базові дані за основни�
ми та додатковими спеціальними й
загальними дисциплінами; окресли�
ти логічно�структурну формулу
підготовки фахових керівних кадрів,
подати повний перелік основних і
додаткових дисциплін підготовки
фахових керівних кадрів для них
тощо.

Майбутній доробок повинен роз�
крити питання формування рекомен�
даційного Національного стандарту
підготовки кадрів з "Корпоративної
справи" ВНЗ III—IV рівнів акреди�
тації, обумовити проблематику фі�
нансування підготовки керівних
кадрів для корпорацій в машинобуду�
ванні держави, ін.
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