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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

The article analyzes the problems of modern management that exist in Ukrainian enterprises. Also the factorsand 

approaches to improve the Ukrainian management. 

 

Розглянемо найбільш важливі проблеми,  які мають бути вирішені менеджерами українських підприємств. 

Перехід від товариства з обмеженою відповідальністю до акціонерних товариств (АТ). Як свідчить аналіз 

статистичних даних, основна маса українських підприємств організовувалась у формі товариств з обмеженою 

відповідальністю. Така форма організації малих і середніх (за українськими мірками) підприємств була адекватною 

ринковому середовищу, що існувало на той час.  

Відзначаючись високою гнучкістю і без тягаря попередніх років, ці підприємства стали найбільш 

конкурентоспроможними і сформували основу реальної економіки держави, випередивши підприємства-гіганти, які 

були розраховані, за сучасною термінологією, на масовий маркетинг і у більшості випадків фактично збанкрутіли. 

Проте зміни у маркетинговому середовищі стали стимулювати підприємства до укрупнення, зняття не тільки 

торговельно-посередницькою діяльністю, а й виробництвом. Це за гострило певні недоліки підприємств, що 

функціонували у формі ТОВ, – зокрема, обмежені можливості залучення фінансових ресурсів (особливо з 

урахуванням стану вітчизняної банківської системи, низького рівня капіталізації провідних українських банків 

порівняно навіть із західними банками – «середняками», можливостей інвестування підприємств з боку 

домогосподарств – головних інвесторів, наприклад у США). На Заході дана проблема була вирішена наприкінці 19 – 

на початку 20 ст. через організацію акціонерних товариств. Відокремлення підприємств як юридичної особи від 

власника привело до укрупнення підприємств, збільшення масштабів виробництва, що дозволило знизити собівартість 

продукції, поліпшити її якість і отримати необхідні кошти для інвестицій та інновацій. Поява АТ ознаменувала 

управлінську (менеджерську) революцію та зробила економіку західних держав менш залежною від примх долі та 

окремих осіб. Розв‘язання даної проблеми є актуальними для України і вимагає певного забезпечення з боку держави 

як провідника загальнонаціональних інтересів: зміна податкового законодавства із зміщенням акценту в 

оподаткуванні з юридичних осіб на фізичних, створеними внутрішнього інвестора через збільшення доходів 

домогосподарств, які є основними інвесторами у розвинутих країнах, тощо.  

Актуальна також така проблема, як вихід великих іноземних компаній на український ринок. З одного боку, це – 

позитивне явище, що активізує конкуренцію на ринку, примушує українські підприємства перейти на сучасні методи 

управління. З іншого ж – вихід іноземних підприємств нерідко супроводжується інвестиційними пригніченнями, 

відпливом кадрів з вітчизняних підприємств, закриття компанії. У такій ситуації необхідна зміна пріоритетів в 

економічній політиці держави у цілому. Під сприянням іноземним інвестиціям треба розуміти їх збільшення у 

вітчизняні підприємства-виробники, а не допомогу іноземним компаніям, що виходять на український ринок з своїм 

товарами.  

Розв’язання існуючих проблем менеджменту в Україні вимагає застосування системних механізмів на 

загальнонаціональному рівні. Одним з головних елементів такого механізму є побудова національної системи 

стандартів управлінської діяльності. Потрібна також певна зміна пріоритетів з боку держави. Макроекономічні 

показники мають поліпшуватися не тільки кон’юнктури світового ринку, а й підвищення ефективності роботи 

кожного працівника. Розв’язання існуючих проблем менеджменту в Україні вимагає застосування системних 

механізмів на загальнонаціональному рівні. Одним з головних елементів такого механізму є побудова національної 

системи стандартів маркетингової та управлінської діяльності. Широкому впровадженню сучасних методів 

управління і, насамперед, усвідомленню підприємцями причини власних проблем сприятиме проведення «круглих 

столів» із залученням провідних фахівців. Потрібна також певна зміна пріоритетів з боку держави. Макроекономічні 

показники мають поліпшуватися не тільки кон’юнктури світового ринку, а й підвищення ефективності роботи 

кожного працівника. 

 


