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У статті представлені теоретико-методичні положення і рекомендації щодо розкриття сутності таких категорій, як «транс-
формація», «економічна трансформація» та «економічна трансформація підприємства». Визначено основні передумови появи 
економічного поняття «економічна трансформація». Обґрунтовано економічну трансформацію в аспекті переходу від просто 
економічного розвитку до економіко-інноваційного типу. Доведено роль суб’єктивного чинника підприємства в процесі його еко-
номічної трансформації. 
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В статье представлены теоретико-методические положения и рекомендации по раскрытию сущности таких категорій, как 
«трансформация», «экономическая трансформация» и «экономическая трансформация предприятия». Определены основные 
предпосылки появления экономического понятия «экономическая трансформация». Обоснована экономическая трансформа-
ция в аспекте перехода от просто экономического развития к экономико-инновационному типу. Доказана роль субъективного 
фактора предприятия в процессе его экономической трансформации.
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The article presents theoretical and methodological position and recommendations about such categories: «transformation», «economic 

transformation» and «economic transformation of the enterprise». Defined the basic prerequisites for the appearance of economic concept –  
«economic transformation». The economic transformation grounded in the aspect of transition from simply economic development to 
innovative economic type. The role of human factor of enterprise is well-proven in the process of his economic transformation. 
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Постановка проблеми. Поняття «трансформація» 
широко використовується в науковій і практичній 
діяльності. Воно охоплює різні явища суспільного 
розвитку і йому приділяється достатньо багато ува-
ги. Однак, чіткого, зрозумілого і загальновизнано-
го визначення даного поняття в економічній науці і 
практиці і до теперішнього часу не існує.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При-
роду трансформації економіки досліджували такі ві-
домі вітчизняні вчені: О. Амоша, А. Гальчинський, 
В. Геєць, В. Базилевич, С. Мочерний, І. Жиляєв, 
Н. Гражевська та ін. Дослідженням трансформацій-
них процесів на рівні суб’єктів господарювання на 
сьогодні займаються такі українські науковці, як 
О. Кузьмін, А. Кравець, І. Тимчишина та ін.

Постановка завдання. Розкрити сутність 
таких категорій, як «трансформація», «еко-
номічна трансформація» та «економічна 
трансформація підприємства». 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У Великій радянській енциклопедії [1] 
трансформація в загальному виді представ-
ляється як зміни, перетворення. В інших 
роботах трансформація або просто викорис-
товується авторами в певному контексті, 
без пояснення її змісту, або тлумачиться 
достатньо спрощено, тобто без необхідних 

акцентів на суттєвих ознаках даного поняття [2, 
с. 46; 3, с. 22; 4, с. 63; 5, с. 15; 6, с. 45; 7, с. 155; 8, 
с. 57; 9, с. 25; 10, с. 21 та ін.]. Зрозуміло, що в та-
ких трактовках цього недостатньо, щоб відобразити 
основний зміст трансформації у загальнотеоретично-
му контексті.

У цій роботі нами зроблено спробу розкрити сут-
ність і особливості таких понять як «економічна 
трансформація» і «економічна трансформація під-
приємства».

Перше, на чому хочеться наголосити, це на тому, 
що економічна трансформація (як і будь яка інша 
трансформація) здійснюється і має місце тільки в 
межах економічного розвитку (країни, регіону, галу-
зі, підприємства), що відображено на рис. 1.

Економічний розвиток

Економічна трансформація

В межах 
країни

В межах 
регіону

В межах 
галузі

В межах 
підприємства

Рис. 1. Основні види економічної трансформації  
по критерію меж виникнення і здійснення
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Другий наголос пов’язаний з передумо-
вами появи такого явища, як економічна 
трансформація. З цього приводу всі переду-
мови ми розділяємо на два види:

1) об’єктивні (зовнішні, незалежні);
2) суб’єктивні (внутрішні, залежні).
Об’єктивні передумови трансформацій-

ного процесу вказують на те, що вони не 
залежать від бажання суб’єкта і сприйма-
ються їм як певна даність.

Суб’єктивні передумови трансформацій-
ного процесу пов’язані саме з бажанням і 
дією «сукупного» суб’єктивного чинника 
(рис. 2).

Яскравим і наочним прикладом, який 
характеризує, з одного боку, економічну 
трансформацію, а, з іншого боку передумо-
ви її появи, причому у єдності двох видів 
передумов (об’єктивних і суб’єктивних), на 
наш погляд, є наступні зміни в економічно-
му розвитку (рис. 3).

Особливу увагу треба приділити 
суб’єктивному чиннику. Від обсягу і якості 
даного чинника залежить динаміка і якість 
економічної трансформації на підприєм-
стві. Основні складові суб’єктивного чин-
ника в процесі економічної трансформації 
на підприємстві представлено на рис. 4.

кономіко-інноваційний тип розвитку 
відрізняється від просто економічного роз-
витку тим, що даний тип є більш прогре-
сивним і складнішим за змістом і реаліза-
цією, здійснюється переважно на засадах 
використання інновацій, та забезпечує зна-
чне зростання ефективності.

Економічну трансформацію, як і просто 
трансформацію, ми пропонуємо класифіку-
вати по трьом рівням (рис. 5).

Економічна трансформація як 
об’єктивно-суб’єктивний процес відбува-
ється в просторі та часі, має на певних ета-
пах різну динаміку і наслідки.

Розглянуті вище положення і харак-
теристики дозволяють нам запропонува-
ти власне визначення понять «економічна 
трансформація» та «економічна трансфор-
мація підприємства».

Економічна трансформація – це еконо-
мічна категорія, яка пов’язана з економіч-
ною сферою, притаманна різним рівням 
господарювання, відображає складний про-
цес, що здійснюється одночасно в просторі і 
часі, відбувається під впливом об’єктивних 
та суб’єктивних чинників і ключовою озна-
кою якого є сукупність змін, які в кін-
цевому підсумку призводять до нового 
економічного стану, нових економічних ре-
зультатів та постановки нових економічних 
цілей та завдань.

Економічна трансформація підприєм-
ства (економічна трансформація в межах 
підприємства) – це економічна категорія, 
що характеризує складний процес у ви-
гляді сукупності економічних змін, усві-
домлених і задіяних всім персоналом під-
приємства, в міру його інтелектуальних й 
інвестиційних можливостей, в усіх сферах 
і видах діяльності підприємства з метою за-
безпечення стратегічного конкурентоспро-
можного його розвитку.

Передумови появи економічного явища 
«економічна трансформація»

Об’єктивні передумови 
економічної трансформації

Суб’єктивні передумови 
економічної трансформації

Дослідження передумов і визначення сутності та основних 
характерних рис поняття «економічна трансформація»

Рис. 2. Основні передумови появи економічного явища
«економічна трансформація»

Рис. 3. Економічна трансформація в аспекті переходу від 
просто економічного розвитку до економіко-інноваційного типу

Рис. 4. Роль суб’єктивного чинника підприємства 
в процесі його економічної трансформації

Суспільний розвиток як багатоаспектне явище

Економічний розвиток Економіко-інноваційний розвиток

Економічна трансформація:
перехід від просто економічного розвитку до більш складного 

економіко-інноваційного розвитку

Такий процес змін відображає категорію «трансформація»

Відбуваються зміни, які пов’язані з процесом переходу 
від простого до складного

Об’єктивні чинники Суб’єктивні чинники

Як приклад, 
конкурентна боротьба 
в ринковій економіці

Як приклад, бажання 
власників 

підприємства до 
збільшення доходів

Процес економічної трансформації

Суб’єктивний чинник впливу на економічну трансформацію

Основні складові

Всі працівники підприємства
Інтелектуальний капітал підприємства

(ІКП)

Обсяг і якість працівників та інтелектуального капіталу підприємства

1. Власники підприємства
2. Вищій менеджмент  підприємства
3. Спеціалісти
4. Робочі

1. Людський інтелектуальний капітал 
2. Структурний капітал
3. Технологічний капітал
4. Ринковий капітал

Мотивація і рівень впливу працівників і інтелектуального капіталу підприємства
на процес економічної трансформації
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Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, представлені в даній науковій статті теорети-
ко-методичні положення і рекомендації дозволяють 
більш глибоко і ґрунтовно підійти до розкриття сут-

Економічна трансформація

Складний процес у вигляді сукупності змін

Перший рівень економічної трансформації

В цілому підприємницька діяльність (бізнес)

Охоплюються змістовні ознаки підприємницької діяльності

Другий рівень економічної трансформації

все, що пов’язано безпосередньо з ключовим елементом суспільного 
виробництва, а саме працівником – носієм людського інтелектуального 
капіталу

кадри ІКП

інтелек-
туальна 

власність

соціально-
економічні 
відносини

мотивація

Третій рівень економічної трансформації

Охоплюються ключові сфери діяльності працівників підприємства

Сфера 
організації

Сфера 
управління

Сфера техніки 
і технології

Інші 
сфери

Сфера 
логістики

Рис. 5. Класифікація економічної трансформації 
за рівнями та сферами формування

ності таких категорій, як «трансформація», 
«економічна трансформація» та «економічна 
трансформація підприємства».
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