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ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ІМПЕРАТИВИ  
ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті розглянуто передумови виникнення економічного управління підприємством, 

що є координаційним та інтеграційним центром усіх функціональних видів управління гос-
подарюючим суб’єктом. З’ясовано вплив на побудову сучасної концепції економічного управ-
ління теорії зацікавлених осіб (stakeholders). Визначено мету економічного управління під-
приємством, яка полягає в гармонізації управлінських цілей (визначених в окремих видах 
спеціального управління), забезпеченні життєздатності та підвищенні цінності підприєм-
ства для усіх груп зацікавлених сторін.

Ключові слова: економічне управління, цінність, життєздатність, розвиток, стейк-
холдери.

В статье рассмотрены предпосылки возникновения экономического управления пред-
приятием, которое является координационным и интеграционным центром всех функ-
циональных видов управления хозяйствующим субъектом. Выяснено влияние на постро-
ение современной концепции экономического управления теории заинтересованных лиц 
(stakeholders). Определеноа цель экономического управления предприятием, которая за-
ключаются в гармонизации управленческих целей (определенных в отдельных видах специ-
ального управления), обеспечении жизнеспособности и повышении ценности предприятия 
для всех групп заинтересованных сторон.

Ключевые слова: экономическое управление, ценность, жизнеспособность, развитие, 
стейкхолдеры.

The article is dealing with considering the emergence of enterprise economic management pre-
conditions, which is the coordination and integration centre of all functional types of management by 
the economic entity. The influence on the construction of the modern concept of economic manage-
ment of the theory of interested persons (stakeholders) has been determined. The purpose of eco-
nomic management of the enterprise was clearly defined, which is to harmonize the management 
objectives (defined in separate types of special management), to ensure viability and increase the 
value of the enterprise for all groups of stakeholders.

Keywords: economic management, value, viability, development, stakeholder.

Постановка проблеми. У сучасному ме-
неджменті набувають поширення теорії і кон-
цепції, які суттєво змінили уявлення про те, 
на яких засадах має ґрунтуватися ефективна 
діяльність підприємства. Інтерес науковців зо-
середжується на окремих видах функціональ-
ного управління: виробничому, організаційному, 
маркетинговому, соціальному, фінансовому, 
інвестиційному, інноваційному, логістичному, 
управлінні зовнішньоекономічною та науково-
технічною діяльністю тощо. Необхідність пере-
осмислення процесу функціонування підпри-

ємств у нових умовах господарювання потребує 
поглибленого вивчення економічного управлін-
ня підприємством, що інтегрує функціональні 
види управління та визначає його цільові ха-
рактеристики на засадах загальновизнаного у 
світі сучасного ціннісно-орієнтованого підходу, 
дослідження імперативів якого є актуальним 
для підприємств усіх галузей економіки.

Аналіз останніх досліджень. Зацікавленість 
проблематикою розмежування видів управлін-
ня підприємством вітчизняними науковцями і 
практиками посилилася наприкінці двадцятого 
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століття і пов'язана насамперед із необхідністю 
переосмислення процесу функціонування під-
приємств у нових умовах господарювання. У су-
часних дослідженнях авторів [1–14] та багатьох 
інших розглядаються питання узагальнення те-
оретичних та методичних підходів до управлін-
ня діяльністю сучасного підприємства в умовах 
трансформації ринкового простору й вивчення 
світового досвіду впровадження сучасних тех-
нологій управління, пошуку нових інструментів 
управління та можливостей їхнього ефектив-
ного використання. При цьому спостерігається 
зміщення акцентів у загальній тенденції дослі-
дження діяльності підприємства: від розгляду 
окремих сторін його діяльності до спроб об'єд-
нання та узагальнення підходів до його успішно-
го функціонування таким чином, щоб вони забез-
печували досягнення поставлених цілей. 

Метою статті є дослідження передумов роз-
будови сучасної концепції економічного управ-
ління, яка ґрунтується на теорії зацікавлених 
осіб (stakeholders) та являє собою особливий 
вид управління підприємством, що координує 
та інтегрує усі функціональні види управління 
підприємством; удосконалення наукового об-
ґрунтування ціннісно-орієнтованих імперативів 
економічного управління підприємством: зрос-
тання цінності та забезпечення життєздатності. 

Виклад основного матеріалу. У світовому 
та вітчизняному економічному просторі відбу-
вається зміна правил, які працювали протягом 
десятиліть, з’являються нові концепції, методи 
і моделі управління, практичне застосування 
яких обіцяє значні економічні вигоди, що зумо-
вило необхідність удосконалення методичних 
і науково-практичних розробок, присвячених 
управлінню підприємством, зокрема через ви-
користання сучасних технологій в управлінні 
різними об’єктами.

До таких перспективних розробок можна від-
нести економічне управління підприємством, 
яке інтегрує та координує усі функціональні 
види управління та є основою забезпечення 
ефективності господарської діяльності під-
приємства, його фінансової стабільності, під-
вищення конкурентоспроможності, зростання 
цінності, запобігання прояву негативних явищ 
та створення передумов для нарощування еко-
номічного потенціалу розвитку.

Побудові сучасної концепції економічного 
управління підприємством передувало тео-
ретичне розроблення та апробація на практи-
ці передових компаній окремих інструментів 

управління, спрямованих на забезпечення 
необхідних економічних результатів. Розуміння 
того, що система планування діяльності під-
приємства, заснована на принципах класичної 
теорії управління, перестала бути надійним 
інструментом досягнення цілей підприємства, 
стало загальним, коли загальносвітовий про-
цес наростання змінності ринкового середови-
ща привів до створення так званого «суспіль-
ства споживання», коли темпи змінюваності 
потреб у новій продукції стали випереджати 
темпи супутніх коректувань діяльності усеред-
ині підприємств [1, c. 22].

Основною метою економічного управління 
підприємством є гармонізація управлінських ці-
лей (визначених в окремих видах спеціального 
управління) і підпорядкування їх загальній меті 
існування підприємств – зростання цінності під-
приємства для усіх груп стейкхолдерів і забез-
печення довгострокового стійкого функціону-
вання (життєздатності) [2, с. 66].

Слід зазначити, що саме теорія зацікавлених 
осіб (stakeholders), основним предметом дослі-
дження якої є відносини різних груп та індиві-
дів, що прагнуть задоволення своїх інтересів, 
пов’язаних ыз діяльністю певного підприємства, 
без ефективної взаємодії з якими підприємство 
не може успішно розвиватися, містить в собі 
універсальний підхід до сучасного ціннісно-орі-
єнтованого управління.

Уперше термін «стейкхолдери» (stakeholders) 
почав використовуватися у 1963 р. у внутріш-
ній документацїї Стенфордського науково-до-
слідного інституту (Stanford Research Institute) 
щодо «тих груп, без підтримки яких організація 
перестане існувати»; у широкий науковий обіг 
концепцію стейкхолдерів увів Едвард Фрімен 
(Edward Freeman) у 1984 році у роботі «Стра-
тегічний менеджмент: стейкхолдерський під-
хід», в якій автор визначив зацікавлених осіб 
як «будь-яких індивідів, групи чи організації, які 
мають суттєвий вплив на рішення, що прийма-
ються фірмою, та/або знаходяться під впливом 
цих рішень» [3, с. 46] і запропонував до розгля-
ду оригінальну модель фірми та її зовнішнього і 
внутрішнього оточення як набору зацікавлених 
в її діяльності сторін, інтереси і вимоги яких по-
винні братися до уваги і задовольнятися мене-
джерами як офіційними представниками фірми. 

Вихідні концептуальні положення Е. Фрімена 
були розвинуті автором як у одноосібних пра-
цях, так і у співавторстві та одержали широку 
підтримку у наукових колах, були поглиблені 
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у значній кількості теоретико-методичних та 
практичних розробок, найбільш вагомими се-
ред яких є праці Т. Дональдсона і Л. Престона 
«Стейкхолдерська теорія фірми: поняття, об-
ґрунтування, наслідки» (1997) [4], Р. Мітчела 
«На шляху до теорії ідентифікації та виявлен-
ня зацікавлених сторін» (1997) [5], Т.М. Джон-
са, А.С. Уікса «Конвергентна теорія зацікавле-
них сторін» (1999) [6], Дж. Поста, Л. Престона 
та С. Сакса «Переосмислення корпорації: ме-
неджмент зацікавлених сторін та організацій-
не багатство» (2002) [7], С. Скотта «Стейкхол-
дерський підхід до організаційної ідентичності» 
(2000) [8], П. Данселмі «Цінності та зацікавлені 
сторони в епоху соціальної відповідальності» 
(2011) [9] та інших, які значно доповнили і зба-
гатили понятійний апарат, розширили методич-
ні інструменти теорії стейкхолдерів, що дають 
змогу сформулювати і реалізувати управлінські 
рішення в напрямі забезпечення ефективної 
взаємодії та задоволення інтересів різних учас-
ників господарської діяльності. 

Результати аналізу сучасних напрацювань 
зарубіжних та вітчизняних науковців дали змогу 
сформувати перелік основних характерних рис 
теорії зацікавлених сторін:

– трансформація цілей підприємства, які є 
набагато ширшими, ніж створення прибутку для 
його власників;

– підприємство розглядається як господар-
ська організація та об’єднання інтересів її учас-
ників;

– акцент на задоволенні інтересів різних 
учасників господарської діяльності, без ефек-
тивної взаємодії з якими підприємство не може 
успішно розвиватися;

– існування взаємного впливу між підпри-
ємством та зацікавленими сторонами;

– сукупність інтересів стейкхолдерів визна-
чає траєкторію розвитку підприємства;

– існування взаємозв’язку між управлін-
ськими процесами та результатами діяльності 
підприємства, що виникають щодо ресурсних 
відносин підприємства з його зацікавленими 
сторонами;

– формування засад соціальної відпові-
дальності бізнесу перед усіма економічними 
суб'єктами – стейкхолдерами.

Таким чином, управлінські пріоритети, відпо-
відності до теорії зацікавлених осіб, зміщуються 
від орієнтації на поточний рівень функціонуван-
ня підприємства, що полягає у здійсненні діяль-
ності, спрямованої на перетворення ресурсів 

у продукт для отримання прибутку, до форму-
вання такого унікального набору відносин, що 
сприятиме забезпеченню його стійкості, життєз-
датності та створення умов для розвитку.

Засобом консолідації та координації вну-
трішніх підсистем підприємства та забезпечен-
ня гармонізації відносин із зовнішнім серед-
овищем, реалізації базової фундаментальної, 
органічно притаманної мети – життєздатності 
та розвитку – і є економічне управління під-
приємством як інтегруючий та координуючий 
вид управління. Таке цілевизначення еконо-
мічного управління відповідає загальній пере-
орієнтації системи менеджменту від виробни-
чо-орієнтованого (максимальне використання 
можливостей виробничої системи), фінансово-
орієнтованого підходу (максимізація прибутку у 
коротко- та довгостроковій перспективі) на цін-
нісно-орієнтований підхід. [10, c. 230–231]. При 
цьому цінність підприємства як головний ін-
струмент менеджменту, критерій ефективнос-
ті його діяльності та одночасно основний уза-
гальнюючий елемент ціннісно-орієнтованого 
управління, що найбільш повно враховує всю 
інформацію, необхідну для прийняття страте-
гічних рішень, визначається рівнем задово-
лення потреб різних груп зацікавлених осіб у 
процесі виконання підприємством функцій за 
всіма напрямами його діяльності, створюєть-
ся у результаті адекватної стратегії відносин із 
ними та дає змогу попередити і зменшити не-
визначеність зовнішнього середовища функці-
онування підприємства. 

Цінність є інструментом, який дає змогу ін-
терпретувати місію і бачення компанії зрозумі-
лим для виконавців чи інших учасників чином. 
Адекватні цінності, коректно впроваджені в ком-
панію, дають змогу створити умови для досяг-
нення її стратегічних цілей. Цінність переводить 
стратегічні цілі на зрозумілу для виконавців 
мову, показує ринку, чим компанія відрізняєть-
ся від конкурентів, у чому її ключова перевага 
[11]. Підвищення цінності є важливим страте-
гічним орієнтиром для формування комплексу 
завдань щодо її збільшення, створення та зміц-
нення конкурентних переваг, покращення своїх 
позицій на ринку, забезпечення стійкого функці-
онування, вибору напрямів і варіантів розвитку 
підприємства, що дасть змогу підвищити ефек-
тивність системи управління підприємством. 

Таким чином, для ефективного використан-
ня переваг ціннісно-орієнтованого управління у 
швидкозмінних умовах господарювання керів-
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никам підприємства (власникам, акціонерам, 
менеджерам) слід зосередити увагу насампе-
ред на основних факторах цінності, що дасть 
змогу визначити той напрям розвитку, що ство-
рюватиме найбільшу цінність підприємства; на 
змінах, що відбуваються у зовнішньому серед-
овищі, для завчасного попередження загроз та 
використання існуючих можливостей; на впро-
вадженні на підприємстві сучасних досягнень 
інформаційних технологій, що дозволить ско-
ротити термін прийняття управлінських рішень 
тощо, що, загалом створить передумови для 
формування і реалізації конкурентних переваг 
підприємства за всіма ланками ланцюжка цін-
ності та сприятиме забезпеченню домінуючої 
позиції серед конкурентів.

Ціннісно-орієнтованим імперативом економіч-
ного управління є також життєздатність, важли-
вість забезпечення якої підкреслюється резуль-
татами опитування, проведеного спеціалістами 
McKinsey, більш ніж 2000 керівників вищої ланки 
управління щодо пріоритетності інформації для 
розроблення планів діяльності [12], яке дало 
змогу встановити, що лише 16% із них орієнто-
вані на показники ефективності функціонування 
у короткостроковій перспективі, а 65% респон-
дентів обрали життєздатність у довгостроковій 
перспективі, а також дослідження «Стан та про-
блеми впровадження економічного управління 
на підприємствах України» для з’ясування відпо-
відності стану економічного управління в Україні 
визначеним PwC Global Website Enquiries світо-
вим тенденціям щодо відповідних складників 
управлінського процесу, його спрямування та 
інструментарію [2, с. 70–71], яке виявило необ-
хідність формування теоретичних засад, роз-
робки та впровадження відповідного практич-
ного інструментарію економічного управління 
підприємствами як фактора (передумови) забез-
печення високої ефективності операційної, ін-
вестиційної та фінансової діяльності українських 
підприємств, створення передумов для нарощу-
вання економічного потенціалу розвитку, забез-
печення життєздатності.

Ознаками життєздатності є спроможність 
до виживання (наслідок адаптивності фірми 
до стану зовнішнього середовища) і розвиток 
(використання нових можливостей), які зумов-
люються зовнішнім середовищем за рахунок 
відповідної реструктуризації внутрішнього се-
редовища (потенціалу) [13, c. 231]. 

Т.Г. Васильців вважає, що життєздатний стан 
господарської системи підприємства має місце 

тільки в разі сумісної наявності чотирьох пара-
метрів життєздатності [14, с. 142–143]: 

1) наявність чистих активів підприємства 
(різниця між ринковою вартістю наявних активів 
та обсягами зобов'язань) в обсягах, що відпо-
відають державним вимогам та (або) цільовим 
параметрам діяльності;

2) наявність активів для забезпечення вико-
нання зобов'язань щодо повернення позиково-
го капіталу та забезпечення необхідного рівня 
ліквідності активів, які фінансуються за рахунок 
позикових коштів ( у кореспонденції з терміна-
ми виконання зобов'язань щодо повернення по-
зикового капіталу);

3) забезпечення фінансової рівноваги, тобто 
здатності до генерування грошових надходжень 
в обсягах та у терміни, достатні для фінансу-
вання грошових витрат, пов'язаних з операцій-
ною, інвестиційною діяльністю підприємства; 

4) забезпечення беззбиткової діяльності або 
досягнення цільових показників господарсько-
фінансової діяльності відповідно до поставле-
них стратегічних цілей та завдань підприємства 
(найчастіше забезпечення отримання певного 
цільового рівня рентабельності власного капі-
талу та (або) обсягів прибутку).

На нашу думку, запропонований перелік є 
неповним, оскільки не враховує таких важливих 
інтегральних характеристик економічної систе-
ми, як: конкурентоспроможність; економічний 
(фінансово-майновий, фінансово-економічний) 
стан; економічна безпека, економічна стійкість, 
які забезпечують існування і розвиток підпри-
ємства в реальних умовах зовнішнього серед-
овища та у сукупності відображають життєздат-
ність підприємства. 

Висновки. Таким чином, реалізувати цілі 
економічного управління (забезпечення довго-
строкового стійкого функціонування (життєздат-
ності) та зростання цінності підприємства для 
усіх груп стейкхолдерів), одержати заплановані 
кінцеві економічні результати діяльності підпри-
ємства, покращити інтегральні характеристики 
стану підприємства (конкурентоспроможність, 
економічний стан, ризикостійкість, інноваційна 
активність та ін.) можливо тільки за наявності в 
системі економічного управління підприємством 
відповідного збалансування усіх функціональ-
них частин, що забезпечить цілеспрямований 
стабільний розвиток підприємства та зумовлює 
необхідність формування нового та/або розши-
рення наявного інструментарію і технології ви-
явлення внутрішньогосподарських проблем.
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VALUE-ORIENTED IMPERATIVES  
OF BUSINESS ECONOMIC MANAGEMENT

In the world and domestic economic space, we have changes in the rules and laws governing the 
enterprises’ management that have been working for decades, for new concepts, methods, and models 
of management, the practical application of which promises significant economic benefits to economic 
actors. The interest of domestic scholars and practitioners in increasing the interest in separating types 
of enterprise management is increasing due to the need to improve methodological and scientific and 
practical developments devoted to their managing. The economic development of the enterprise, whose 
main goal is to harmonize management objectives (defined in certain types of special management) and 
their subordination to the general purpose of the existence of enterprises, increase of the value of the 
enterprise for all groups of interested parties, can be considered as perspective developments in this 
scientific field.

The universal approach to modern value-oriented enterprise management includes the theory of 
stakeholders. In accordance with this theory, the enterprise is considered not only as an economic orga-
nization but also as a union of interests of its participants, the trajectory of enterprise development deter-
mined by a set of interests and values of stakeholders. At the same time, the value of the enterprise as 
a criterion for the effectiveness of its activities and, at the same time, the main generalization element of 
value-oriented management is determined by the level of satisfaction of needs of stakeholders of different 
groups in the process of the enterprise operation. To effectively use the benefits of value-oriented man-
agement in rapidly changing economic conditions, managers of the company should focus primarily on 
the main factors of value, which will determine the direction of development that will create the greatest 
value of the enterprise. The realization of economic management goals (ensuring long-term sustainable 
functioning (viability), increasing the value of the enterprise for all groups of stakeholders, improving the 
integral characteristics of the enterprise (competitiveness, economic status, risk-taking, innovative activi-
ty, etc.)) is possible only if there is an appropriate balance of all functional parts in the system of economic 
management of the enterprise.


