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У статті розглянуто питання, пов’язані з упровадженням організаційно-економічних змін на промислових підприємствах, що 
є основою активізації їх підприємницької діяльності. Сформовано систему проведення організаційно-економічних змін на про-
мислових підприємствах. Запропоновано механізм формування управлінського рішення щодо удосконалення процесу впрова-
дження організаційно-економічних змін на промислових підприємствах.
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становить 28,5 ц/га, що на 0,6 ц/га перевищує попе-
редню групу. Виробничі витрати на 1 га зернових 
становлять 5 805 грн., що на 953 грн. менше попере-
дньої групи. При собівартості 256,19 грн. і ціні реа-
лізації 361,16 грн. досліджувана група підприємств 
має прибуток з 1 га 2791 грн. і рівень рентабель-
ності – 41,0% [9].

Як відомо, одержати прибуток конкретне підпри-
ємство може при умові, що воно здійснює не просто 
беззбиткову діяльність, а його господарювання забез-
печує перевищення доходів над витратами. У сучас-
них умовах господарювання вітчизняні товаровироб-
ники зможуть забезпечити конкурентоспроможність 
продукції тільки на основі зниження витрат. 

Виходячи з того, що у сільськогосподарських під-
приємствах витрати зростають, нами зроблено гру-
пування підприємств за виробничими витратами на 
100 га сільськогосподарських угідь (табл. 5) [9].

Встановлено, що у 103 підприємствах регіону 
витрати на 1 га становлять 59 693 грн., при тому, 
що вони у сусідній групі менші у 5,5 разів. Вихід 
валової продукції з 1 га сільськогосподарських угідь 
становить 45,14 тис. грн., що в 4,5 разів перевищує 
показники попередньої групи. Прибуток від реалі-
зації сільськогосподарської продукції у даній групі 
також найвищий і становить 5,65 тис. грн. Рівень 
рентабельності даної групи становить 13,9%.

Висновки. Земельні ресурси відіграють вирі-
шальну роль у розвитку як регіону, так і суспільства 
в цілому. Раціональне використання земель має бути 
цільовим та комплексним використанням земельних 
ресурсів, при якому зростатиме ефективність вироб-
ничо-господарської діяльності та будуть зберігатися 

непорушеними екологічні вимоги. Для ефективного 
використання земельних ресурсів сільськогосподар-
ських підприємств необхідно розробити програми 
удосконалення землекористування, відновлення і 
збереження корисних властивостей земель різного 
цільового призначення та функціонування. Питання 
раціонального землекористування та охорони земель-
них ресурсів має бути пріоритетним напрямком не 
лише економічної, а й соціальної та екологічної полі-
тики країни. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-

витку економічних відносин стан економіки країни 
характеризується постійними трансформаційними 
процесами. Велика кількість вітчизняних промис-
лових підприємств опинилися в незадовільних умо-
вах і не мають можливості ефективно розвиватися. 
У такій ситуації одним з можливих виходів на новий 
рівень ефективного функціонування та активізації 
підприємницької діяльності вітчизняних промисло-
вих підприємств є проведення ефективних організа-
ційно-економічних змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспек-
там проблеми проведення організаційно-економіч-
них змін підприємств присвячено праці багатьох 
вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як: 
Гринько Т. [1], Діденко В. [2], Фрайлингер К. [5], 
Харрингтон Дж. [6], Ус Ю.В. [7] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на спектр питань, охопле-
них дослідженнями, недостатньо опрацьованими як 
у зарубіжній, так і у вітчизняній літературі зали-
шаються питання проведення 
організаційно-економічних 
змін як основи активізації під-
приємницької діяльності про-
мислових підприємств.

Мета статті полягає в 
обґрунтуванні ефективності 
проведення організаційно-
економічних змін як основи 
активізації підприємницької 
діяльності промислових під-
приємств.

Виклад основного матері-
алу дослідження. На сучас-
ному етапі розвитку ринкових 
відносин в Україні актуаль-
ним питанням виступає про-
ведення організаційно-еконо-
мічних змін на промислових 
підприємствах з метою акти-
візації їх підприємниць-
кої діяльності, що надасть 
можливість покращати свій 
фінансовий стан та підви-
щити конкурентні переваги. 
Для прийняття рішення про 
необхідність упровадження 
організаційно-економічних 
змін на промислових підпри-
ємствах необхідно розробити 
конкретні методичні рекомен-
дації з оцінки доцільності про-
ведення комплексних заходів 
зі зміни функціонування під-
приємства.

Проблема планування і 
впровадження організаційно-
економічних змін набуває 
стратегічної важливості для 
будь-якого сучасного про-
мислового підприємства, що 
функціонує в динамічних умо-
вах. Підприємства вимушені 
шукати нові шляхи забезпе-
чення стабільності та можли-
вості підвищення конкуренто-
спроможності.

У сьогоднішніх умовах функ-
ціонування вітчизняні промис-

лові підприємства стикаються з проблемою, пов’язаною 
з ефективним використанням власних ресурсів.

На промислових підприємствах недостатньо уваги 
приділяється проведенню організаційно-економіч-
них змін, тому виникає необхідність формування 
відповідної системи впровадження організаційно-
економічних змін.

Система впровадження організаційно-економіч-
них змін промислових підприємств пов’язана із коли-
ваннями економічної кон’юнктури ринку внаслідок 
його позитивної або негативної динаміки, зміною 
потреб ринку, впливом держави, а також розробкою 
ефективних заходів щодо адаптації промислових під-
приємств до існуючих умов господарювання з метою 
активізації їх підприємницької.

Отже, промисловим підприємствам необхідно 
планувати та впроваджувати ефективні організа-
ційно-економічні зміни на тактичному та страте-
гічному рівнях з метою підвищення їх конкуренто-
спроможності як на вітчизняних, так і на іноземних 
ринках [4].

Фактори, що впливають на необхідність проведення організаційно-
економічних змін на промислових підприємствах

низький  попит на продукцію великі витрати на інновації

недостатня фінансова підтримка 
держави недостатність власних коштів

високий рівень економічного ризику тривалий термін окупності 
інвестицій

відсутність  коштів у замовників відсутність можливостей для 
кооперації з іншими підприємствами

недосконалість законодавчої бази неготовність підприємства до 
нововведень

нестача інформації про нові 
технології та ринку збуту дефіцит кваліфікованих кадрів

Результати від проведення  організаційно-економічних змін 
на промислових підприємствах

підвищення потенціалу
підприємства покращення умов праці

скорочення матеріальних витрат підвищення гнучкості виробництва

створення нових ринків збуту за 
межами України зростання виробничих потужностей

скорочення витрат на заробітну 
плату скорочення виробничих витрат

збереження та розширення 
традиційних ринків збуту в Україні

забезпечення відповідності 
сучасним правилам і стандартам

розширення асортименту продукції заміна знятої з виробництва 
продукції

Підвищення активізації підприємницької діяльності промислових 
підприємств

 
Рис. 1. Система проведення організаційно-економічних змін як основа 

активізації підприємницької діяльності промислових підприємств 
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При впровадженні організаційно-економічних 
змін постає питання ефективного використання 
ресурсів промислового підприємства. 

Фактори, що впливають на необхідність прове-
дення організаційно-економічних змін на промисло-
вих підприємствах, та результати від їх проведення 
наведено на рис. 1.

Комплексний підхід до проведення організаційно-
економічних змін на промислових підприємствах 
визначається не тільки вдосконаленням діючої орга-
нізаційної структури, але й відповідними кадровими 
змінами для підвищення конкурентних переваг.

Механізм формування управлінського рішення 
щодо удосконалення процесу проведення організа-
ційно-економічних змін на промислових підприєм-
ствах ґрунтується на ключових елементах забезпе-
чення їх стійкого положення на ринку (рис. 2).

Упровадження механізму управління організа-
ційно-економічними змінами на промислових під-
приємствах дозволить здійснювати ситуаційний 
аналіз чинників зовнішнього та внутрішнього серед-
овища, виявити ступінь неузгодженості із господар-
ськими процесами та організаційною структурою з 
метою удосконалення цих систем до моделі спожив-
чого ринку. 

Напрями оптимізації організаційно-економічних 
змін промислових підприємств дозволяють побу-
дувати механізм, який ідентифікує не лише факти 
існування самих проблем, але й визначати їх вплив 
на подальше функціонування підприємства. 

Важливим елементом механізму є запропоновані 
ключові фактори ефективності діяльності промис-
лового підприємства які визначають пріоритети і 
напрямки більш спрямованого фокусування уваги на 
проблеми та концентрують зусилля на їх вирішення.

Розроблений механізм організаційно-економіч-

них змін промислових підприємств визначений як 
ключовий елемент у їх плануванні. 

Упровадження організаційно-економічних змін 
промислових передбачає застосування методик чи 
технологій у всіх сферах діяльності, що показали 
себе з практичного боку, або впровадження іннова-
ційних розробок. За результатами проведення орга-
нізаційно-економічних змін на промислових під-
приємствах можна проаналізувати усі переваги та 
недоліки запропонованих змін, виявити їх додаткові 
можливості та ризики, що нададуть змогу відкоригу-
вати ці зміни та виявити будь-які відхилення. 

Особливу увагу в процесі розробки заходів щодо 
впровадження організаційно-економічних змін на 
промислових підприємствах необхідно приділяти 
увагу контролю їх виконання. Необхідно пам’ятати, 
що коли виконавці відчувають безпідставний тягар 
підзвітності та відповідальності, ефективність вико-
нуваної роботи падає в рази. Якщо ж процес контр-
олю неправильно спрямований, тобто коли до уваги 
приймаються лише кількісні показники, то робіт-
ники створюють опір такій системі контролю, приді-
ляючи більшу увагу тільки тим показникам, які від 
них вимагаються [10]. 

Таким чином, не залишається місця для аналізу 
та обробки інших показників діяльності, завдяки 
яким можна отримати додаткові вигоди. Для підви-
щення ефективності контролю процесу впровадження 
організаційно-економічних змін на промислових під-
приємствах управлінцям необхідно знати усі ознаки 
ефективного контролю і розуміти, як визначати та 
долати опір контролю з боку виконавців. 

Виходячи із зазначеного вище, керівництву необ-
хідно враховувати всі аспекти в роботі з персоналом, а 
також при розробці елементів мотиваційної політики.

З метою проведення ефективних організаційно-
економічних змін на промис-
лових підприємствах необ-
хідно розробляти ефективну 
систему контролю, яка б в 
залежності від змін у зовніш-
ньому середовищі мала мож-
ливість своєчасно виявити 
відхилення показників від 
запланованих та була направ-
лена на конкретні об’єкти 
контролю. Завдяки цьому опір 
контролю зі сторони вико-
навців буде мінімальним, що 
сприятиме проведенню контр-
олю в найкоротші терміни. 
Ефективна система контролю 
сприятиме результативному 
процесу впровадження органі-
заційно-економічних змін на 
промислових підприємствах, 
а це, у свою чергу, вплине на 
підвищення їх конкуренто-
спроможності.

Важливим питанням є не 
тільки проведення організа-
ційно-економічних змін на 
промислових підприємствах, 
а й безпосередня оцінка ефек-
тивності цих змін. Пошире-
ним є поділ ефективності на 
цільову і ресурсну. 
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організаційно-економічних змін. Проте розвиток, 
що розуміється як якісна зміна параметрів вироб-
ничої системи (стратегічних параметрів підпри-
ємства), спрямована на збільшення порогу адап-
тивності, не втрачає своєї актуальності, тому на 
сучасному рівні оцінки ефективності доцільно роз-
глядати так звану результативну ефективність – це 
відношення досягнутого результату до поставленої 
мети.

Характерною рисою організаційно-економічних 
змін на промислових підприємствах є здатність змі-
нювати напрями розвитку відповідно до умов вну-
трішнього та зовнішнього середовища. 

Стратегічно орієнтована модель управління орга-
нізаційно-економічними змінами промислових під-
приємств базується на: 

аналізі стратегічних факторів проведення органі-
заційно-економічних змін та впливу на них внутріш-
ніх і зовнішніх факторів; 

формуванні цілей; 
виявленні сильних та слабких сторін діяльності 

промислового підприємства; 
обґрунтуванні вибору стратегії; оцінці та контр-

олю стратегії; виборі й обґрунтуванні системи стра-
тегічного управління; 

формуванні критеріїв оцінок, на які впливають 
стратегічні несподіванки та проблеми гнучкості й 
синергізму розвитку промислового підприємства;

на отримання результатів від упровадження стра-
тегічних змін організаційно-економічними змінами 
промислових підприємств.

Висновки. У нестабільних умовах господарю-
вання неефективна діяльність промислових підпри-
ємств вимагає якісних змін. Такими змінами можуть 
виступати організаційно-економічні на промислових 
підприємствах з метою активізації їх підприємниць-

кої діяльності. Проте перед керівництвом промисло-
вих підприємств, на яких назріла необхідність упро-
вадження організаційно-економічних змін, стоїть 
питання вибору таких тактичних та стратегічних 
напрямків проведення цих змін, що будуть макси-
мально ефективними та матимуть довгостроковий 
позитивний ефект. 
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