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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення ефективності діяльності компаній і

підприємств на ринку виробництва інфраструктурних
продуктів має бути доконаним фактом не як перемога

над конкурентами, а як результат завершення процесу
вдосконалення управління. Показниками ефективності
удосконалення управління мають бути розумові
здібності, психологічні властивості й професійні зусил-

У статті досліджуються методичні підходи щодо удосконалення механізмів публічного управлін-

ня у сфері виробничої і соціальної інфраструктури. Особливу увагу приділено розкриттю питання

удосконалення управління компаніями, що працюють на ринку інфраструктурних послуг на основі

трансформації організаційної структури. Виділяється побудова моделі виокремлення нових функ-

ціонально-організаційних утворень на основі діючої структури компаній; обгрунтовується концеп-

ція забезпечення життєздатності нових функціонально-організаційних утворень у конкурентному

середовищі в перспективі та зменшення складності управління.

Досліджуються питання розширення компанії, що веде до підвищення складності її діяльності та

відповідно робить управління значно складнішим. Через аналіз факторів створення вартості, в статті

з'ясовані найбільш важливі, які призводять до ускладнення управлінської діяльності.
Зазначається, що зменшення негативного впливу на прийняття ефективного управлінського

рішення полягає в розумінні того, з яким видом ускладнення стикається компанія, та розробленні

заходів, необхідних для управління складністю.

Пропонується скористатися підходами, що передбачають зниження рівня складності (спрощен-

ня) шляхом перерозподілу складних завдань і освоєння існуючого рівня складності. Робиться вис-

новок, відповідно до якого раціональне управління складністю може забезпечити скорочення вит-

рат, включаючи витрати на утримання персоналу.

In the article methodical approaches are probed in relation to the improvement of mechanisms of public

management in the field of production and social infrastructure.The special attention is spared opening

of question of improvement of management companies which work at the market of infrastructural services

on the basis of transformation of organizational structure. The construction of model of selection of new

is selected functionally organizational educations on the basis of operating structure of companies;

conception of providing of viability of new is grounded functionally organizational educations in a

competition environment in a prospect and diminishing of management complication.

The questions of expansion of company which conduces to the increase of complication of its activity

and accordingly does a management considerably more difficult are probed. Through the analysis of

factors of creation of cost, in the articles found out most essential, what result in complication of

administrative activity.

Marked, that diminishing of negative influence on acceptance of effective administrative decision
consists in understanding of that, what type of complication a company runs into, and development of

measures, necessary for a management complication.

It is suggested to take advantage of approaches which foresee the decline of level of complication

(simplification) by the redistribution of difficult tasks and mastering of existent level of complication.

Drawn conclusion, according to which a rational management complication can provide the cutback of

spending, including charges on maintenance of personnel.
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ля щодо надання послуг та якісних переваг у викорис-
танні ресурсів. При цьому нові можливості задоволен-
ня потреб споживачів, розробки і виробництва нових
продуктів створюються підприємствами за рахунок інно-
ваційних змін в умовах ведення бізнесу, глобалізації
ринкового середовища та посилення впливу ефектів
запровадження щораз новіших і новіших виробничих та
інформаційних технологій. Проте все це потребує роз-
роблення і впровадження адекватних заходів, спрямо-
ваних на підвищення конкурентоспроможності органі-
зацій і підприємств та самого інфраструктурного рин-
ку, шляхом удосконалення управління всього ланцюж-
ка надання якісних послуг споживачу і таким чином ство-
рювати цінність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвиток вітчизняної управлінської науки потребує
підвищення уваги до дослідження та наукового обгрун-
тування напрямів удосконалення діяльності з управлін-
ня суб'єктів господарювання енергетичної галузі відпо-
відно до вимог ринкової економіки і запитів сучасного
суспільства. Відомі наукові здобутки провідних фахівців
України (В. Геєц ь [1—3], В. Куйбіда, С. Смолова [4],
Н. Олійник [5], Г. Осовська, О. Осовський [6], А. Ра-
чинський [7] Н. Тарнавська [8], Н. Чала [9] та інші) слу-
житимуть надійною основою для проведення подаль-
ших досліджень.

Аналіз теоретичних надбань і практичного досвіду
показує, що існуючі напрацювання щодо підходів до
удосконалення управління, які базуються на вітчизня-
ному досвіді, потребують методологічних узагальнень
та розвитку на цій основі теорії управління суб'єктів гос-
подарювання в інфраструктурній сфері з урахуванням
особливостей розвитку відповідного ринку. Отже, су-
часний рівень глобалізації породжує потребу спряму-
вання досліджень в Україні на вироблення заходів
управління, які би забезпечували конкурентні переваги
суб'єктів господарювання природних монополій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання наукового обгрунтування удосконален-

ня управління — встановити закономірності, знання і
впровадження яких дасть змогу привести підприєм-
ство до стійкого розвитку й ефективної діяльності.
Додаткову складність для наукового дослідження зу-
мовлює комплексний характер забезпечення успіху
ефективно працюючого підприємства, коли важливі
складові містяться поза межами підприємства, у соці-
альному середовищі його діяльності за умови визна-
чення впливу соціально культурних чи політико-еко-
номічних чинників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідженнями останнього періоду також вста-

новлено, що для успішного функціонування та роз-
витку суб'єктів господарювання в конкурентному рин-
ковому середовищі необхідним є  дотримання
зовнішніх умов, що на практиці означає деякі доб-
ровільні обмеження на користь самого підприємства
щодо збереження соціально-ринкової конкурентної
економічної системи; захист і поліпшення навколиш-

нього середовища, що пов'язано з процесами концен-
трації в економіці та, відповідно, негативним впливом,
скажімо, енергокомпаній чи хімічних підприємств,
який посилюється, на навколишнє середовище, а та-
кож з відокремленням прав власності від управління.

Через це виникає потреба в подальшому розвит-
ку наукової основи формування напрямків удоскона-
лення управління і розвитку суб'єктів господарюван-
ня у сфері інфраструктури, які би враховували весь
практичний досвід людства та одночасно націлювали
діяльність на стабільне майбутнє й підвищення кон-
курентоспроможності немонопольних суб'єктів гос-
подарювання інфраструктурної сфери (лікарні, пол-
іклініки, школи, дитсадки тощо).

З огляду на стратегічну важливість побудови
стійкої конкурентної ринкової позиції суб'єктів гос-
подарювання логічно припустити, що зусилля, вкла-
дені саме в удосконалення управління, позитивно
вплинуть на результати діяльності підприємства. По-
становка завдань щодо удосконалення управління на
основі нових можливостей у майбутньому, перш за
все, потребує комплексної оцінки причин відставан-
ня діяльності багатьох національних компаній від кра-
щих світових конкурентів. Для оцінки відставання
використати комплексний аналіз діяльності конку-
рентів (Benchmarking) неможливо через відсутність
конкурентного середовища. Тому, на нашу думку, до-
цільно застосовувати метод зворотного інжинірингу
(Reverse Engineering). Сутність цього методу полягає
у створенні інформаційного підгрунтя, що дає змогу
разом з врахуванням прогнозів розвитку зовнішньо-
го середовища у динаміці розробляти плани поведін-
ки підприємства як системи у майбутньому. Розроб-
лення прогнозів розвитку, відповідно, потребує фор-
малізованого представлення змінних, аналізу та оці-
нки їхніх характеристик, що відображатимуть стан
відповідних об'єктів зовнішнього середовища[1, с.
4—5]. Зокрема параметрами прогнозу динаміки зов-
нішнього середовища мають бути значення змінних,
що відображають економічні, соціально-культурні,
технологічні, політико-правові й екологічні характе-
ристики складових середовища, що досліджується.
Якісний, кількісний чи комплексний поділ прогнозів
розвитку зовнішнього середовища пов'язаний з ха-
рактером змінних, що його формують. Комплексний
аналіз тенденцій розвитку підприємств ПМ та інфра-
структурного ринку забезпечить визначення змісту
необхідних заходів щодо трансформації функціону-
ючих компаній для створення конкурентних умов.

Ця інформація служить для узгодження релеван-
тних цілей, що дає змогу встановлювати обсяг необ-
хідних ресурсів і часові обмеження для їхнього до-
сягнення. Поточний стан розвитку економіки Украї-
ни є низьким, що спричинено значним відставанням
більшості вітчизняних суб'єктів господарювання за
показниками конкурентоспроможності [2; 8, с. 60—
63]. Водночас низька конкурентоспроможність зу-
мовлена недостатніми темпами проведення вдоско-
налення управління, що є наслідком впливу таких ос-
новних причин, серед яких: застаріла парадигма уп-
равління, властива значній кількості осіб, які прийма-
ють рішення; брак стимулів для розвитку методів ве-
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дення бізнесу; низька ефективність та продуктивність
через слабку мотивацію; недотримання основних по-
ложень системи якості управління.

Відповідно до закону єдності аналізу-синтезу
діяльності, тобто технологічне послідовне з'єднання
(інтеграція) у часі й у просторі окремих операцій в єди-
ний виробничий процес, здійснюється лише в резуль-
таті відповідних керуючих впливів. Таким чином, для
будь-яких соціально організованих систем життєді-
яльності обов'язкова умова їхнього існування — це
наявність відповідних органів управління. Основою
теорії управління є постулат про доцільність органі-
зації, наявності в неї її елементів, насамперед праців-
ників, визначених цілей, які необхідно організовува-
ти і координувати.

Вся історія економічних вчень у сфері менеджмен-
ту (А. Файоль, Л. Г'юлик, Л. Урвік, Г. Черч) просякну-
та питанням управління організацією як безособовим
"механізмом", що побудований у формі багаторівне-
вої ієрархії посадових позицій, з чітко визначеними
цілями, поставленими завданнями, наділеними права-
ми (повноваженнями), з жорстко встановленими ста-
тусними функціональними обов'язками і належною
відповідальністю. Тут основним елементом органі-
зації є "людина-функціонер", а всі зв'язки в органі-
зації — функціональні, тобто нормативно регламен-
товані, алгоритмізовані за способами, засобами, 30
процесами та результатами діяльності.

 Однак розгляд соціально-організаційних змін
тільки через абстрактну формалізовану управлінсь-
ку діяльність без врахування власне самої організац-
ійної матеріальної діяльності як такої призвів до не
менш істотних перекручень сутності діяльності орган-
ізації. Насамперед, незалежно від того, що деклару-
валося в тих чи інших концепціях, вони, власне кажу-
чи, не вийшли за межі систематизованих, формалізо-
ваних (безособистісних) подань функціональної
діяльності [6].

Розглядаючи організацію як соціальну систему
діяльності, більшість дослідників творчу основу жит-
тя й розвитку людини, людського суспільства загалом
підмінювала поняттям організаційного поводження,
що зводиться знову ж до спрощеної схеми "стимул-
реакція" чи рецептурного психотехнічного прийому
взаємодії людей [2; 9, с. 171—178]. При цьому при-
хильники біхевіорального (поведінкового) підходу,
так само як і теоретики та практики "гуманістичного"
підходу, вільно чи мимоволі не враховували об'єктив-
но нормативного характеру організації, в умовах яко-
го реально здійснюється діяльність людини, тому
людина неминуче має виступати в ролі функціонера
(елемента, частини "виробничої машини", виробничо-
го людино-машинного процесу "механізму" управлі-
ння), щоб не зруйнувати формалізовану, нормативну
організаційну систему діяльності.

Не випадково, незважаючи на різку критику "кла-
сичного підходу" (Ф. Тейлора, Г. Форда, А. Файоля,
М. Вебера й ін.), незалежно від декларованих різних
концепцій організації та управління, "гуманізація"
змісту управлінської діяльності як у теорії, так і на
практиці неминуче зводиться до функцій управління,
тобто жорстко регламентованих нормативних дій

щодо вироблення та прийняття рішень. Що стосуєть-
ся суті формально-абстрактних упорядкованих
об'єктів управління, то їхня статична характеристика
— "структура" — цілком може замінюватися термі-
ном "організація", що означає організованість на цей
момент часу. Функціональне управління розглядаєть-
ся як організаційний процес, що підвищує керованість
суб'єктів господарювання як системного утворення.
Для того, щоб сформулювати поняття "управління" у
межах концепції системодіяльності організації, буде-
мо виходити насамперед з поняття організації як соц-
іально-економічного утворення, призначеного для
здійснення статутних видів діяльності.

Процес управління суб'єктами господарювання —
це, перш за все, постановка цілей та їхня реалізація
шляхом функцій планування, організації й контролю.
Таким чином, "управління" можна розглядати як не-
від'ємну частину системи діяльності у вигляді органі-
заційної діяльності. Для того, щоб практична опера-
ційно розділена діяльність матеріального виробниц-
тва взагалі здійснилася з необхідним (наперед виз-
наченим) результатом (продукт, послуга), необхідно
попередньо цю діяльність "продумати", тобто спрог-
нозувати результат, технологічно спроектувати про-
цес виробництва, спланувати і зорганізувати його в
часі та у просторі у формі абстрактних розумових кон-
струкцій, зафіксованих на яких-небудь носіях інфор-
мації. До того ж, щоб реальна практична діяльність
здійснилася відповідно до задуманого плану, необх-
ідно виконувати моніторинг, відстеження, контроль
й облік станів і динаміки змін процесів у часі та у про-
сторі. На основі цих даних виконують корегування
(оперативне регулювання) виробничих процесів, тому
що реальна дійсність завжди відрізняється від попе-
редніх її задумів через те, що формальний опис зав-
жди спрощений і абстрактний.

 Оскільки діяльність реалізується в межах фор-
мальних організацій, система управлінської діяль-
ності завжди має абстрактний, предметно-духовний
характер та здійснюється у формі спеціалізованої за
предметом і об'єктом діяльності й відповідно до
організаційних умов діяльності. Для цього необхідно
емпіричні проміжні результати виробничих процесів
і зміни навколишнього середовища аналітично зіста-
вити з попередніми описами виробничих процесів на
даний момент часу та знову синтезувати ("створити",
тобто придумати й описати) абстрактний образ май-
бутніх процесів діяльності як ймовірну картину станів
виробничих процесів. Природно, сам процес управл-
інської діяльності та всі елементи цієї діяльності мо-
жуть бути описані з різних сторін: змісту і технології
управлінської діяльності, методів обробки інформації
та способів прийняття і реалізації управлінських
рішень, методів управління персоналом (способів
реалізації керуючих впливів), техніки керування й її
використання в управлінській діяльності, інформац-
ійного забезпечення систем управління. Невід'ємни-
ми складовими "елементами" самої управлінської
діяльності є: працівники (суб'єкт і об'єкт діяльності),
технічні, матеріальні, фінансові та інформаційні ре-
сурси (засоби діяльності), інформація як предмет і
результат діяльності й умови діяльності. Тому управ-
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ління в межах розглянутої концепції організації бу-
демо розуміти як сукупність матеріальних, технічних,
кадрових, інформаційних, фінансових ресурсів і умов
діяльності, реалізованих як система тільки в процесі
виробничої  діяльності,  незалежно від того,
здійснюється він реально чи поданий ідеально в опи-
совій формі. Управління здійснюють уповноважені
особи — "керівники" — шляхом волевиявлення та
реалізації цієї волі стосовно тих, хто виступає у ролі
підлеглих в організації.

Відтак управління означає процес здійснення волі,
який має цільову спрямованість і систематичний, повто-
рюваний характер, реалізація чого потребує плануван-
ня. Натомість процес реалізації волі, здійснюваний в
організації стосовно підлеглих осіб та спрямований на
досягнення однієї або декількох цілей шляхом ухвален-
ня необхідних рішень і прийняття керівниками пов'яза-
ної з ними відповідальності, виявляє себе в управлінсь-
ких функціях регулювання та контролю. При цьому ме-
ханізм виконання управління за сучасних умов базуєть-
ся на формуванні мотивації у підлеглих осіб. Вирішен-
ня кола завдань мотиваційного характеру зумовлюєть-
ся, перш за все, видом діяльності й повноважень, а та-
кож відповідними компетентностями управлінців, які
проявляють їх, використовуючи інформаційно-комуні-
каційні процеси [2].

Успіх результативності методів управління конку-
ренцією можна оцінювати за трьома основними кри-
теріями добробуту [8]: 1) ефективність у розподілі ре-
сурсів, ціни мають бути близькими до граничних вит-
рат; 2) виробнича ефективність, мінімізація витрат
підприємством; 3) мінімізація негативних розподіль-
чих ефектів, що означає уникнення надприбутків, які
можливі за умови інформаційних переваг.

Базою нарахування прибутку можуть слугувати
сукупні видатки функціонуючих на ринку інфраструк-
турних послуг компаній і вартість заміщення основ-
ного капіталу.

Якщо базою нарахування прибутку стануть су-
купні витрати підприємства, які відносяться до цього
виду діяльності, то тоді у підприємства не буде сти-
мулів до зменшення цих витрат, а навіть навпаки, ос-
кільки чим більш значними будуть витрати підприєм-
ства, тим вищим буде прибуток.

Якщо базою нарахування прибутку слугуватиме
вартість заміщення капіталу, то це може призвести до
так званого ефекту Аверча-Джонсона1, коли у ком-
панії була би надто велика частка капітальних затрат
відносно інших затрат на виробництво. Метод серед-
ньогалузевих витрат може успішно бути використа-
ний там, де є кілька регульованих компаній, що вико-
ристовують подібну технологію для обслуговування
різних ринків.  У  такій ситуації в регулюючих
підприємств існує можливість зіставляти інформацію
про результати функціонування подібних монополій
та визначати рівень витрат підприємства, виходячи не
з витрат регульованої фірми, а з рівня витрат інших

фірм, що працюють у схожих умовах. За такого типу
регулювання компанія отримує винагороду залежно
від того, як працюють інші подібні компанії.

Такий режим регулювання дає регульованій ком-
панії стимули до інновацій, оскільки вигоди від інно-
вацій не забираються регулюючими органами. При за-
стосуванні такого режиму підприємства галузі конку-
рують між собою за показником ефективності. Основ-
ними обмеженнями такої моделі регулювання є те, що
при зовнішній подібності компанії мають свої відмінні
характеристики й особливості, і їхній вплив дуже важ-
ко адекватно врахувати при прийнятті рішень щодо
зарахування окремого підприємства до тієї чи іншої
групи підприємств. Теперішні ресурсно-технологічні
обмеження чи поточна ринкова ситуація не є підста-
вою для ефективності управління розвитком "інфра-
структурних" компаній, що насправді потребує напо-
легливого пошуку та створення нових можливостей
для бізнесу в майбутньому.

Щоб забезпечити керованість у досягненні мети
підвищення конкурентоспроможності компаній, по-
трібно оцінити стан і характеристики процесів та еле-
ментів системи управління, які мають істотний вплив
на їхню якість. Завданням цієї оцінки є інтегрування
дій, які потрібно здійснити шляхом трансформації
елементів і підсистем існуючої організаційної струк-
тури для досягнення загальної мети. Першочергові
проблеми управління в ринкових умовах зумовлені
зростанням складності керованості енергокомпанією.
Коли час, зусилля і ресурси витрачаються на заходи
щодо подолання складної взаємодії, що не сприяє
створенню доданої вартості, ускладнення умов робо-
ти через ринкове спрямування та конкуренцію почи-
нає суттєво негативно впливати на ефективність діяль-
ності компанії. В процесі тривалого функціонування
компанії набули значного розширення, — появилися
різноманітні підрозділи, відділи, цехи і філії. В них
з'явилися нові рівні організаційної структури, схеми
підпорядкування від вищого керівництва до рядових
працівників стали не зрозумілі.

 Розширення компанії неминуче веде до підвищен-
ня складності її діяльності та відповідно робить управ-
ління значно складнішим. Проте складність шкідлива
не завжди. Коли проаналізувати чинники створення
вартості, то можна з'ясувати, що деякі найбільш важ-
ливі з них разом зі створенням вартості призводять
до ускладнення діяльності. Чисельність клієнтів;
асортимент пропонованих продуктів і послуг; інтен-
сивність взаємодії між працівниками компанії; різно-
манітність функцій, що виконуються кожним співро-
бітником, та загальна чисельність персоналу — всі ці
чинники підвищують рівень складності в управлінні
компанією, але при цьому вони допомагають отрима-
ти більший дохід. При раціональному управлінні таке
ускладнення принесе більше користі, ніж шкоди.

З іншого боку, деякі чинники зростання рівня
складності перешкоджають створенню корисної вар-

____________________________
1 Ефект Аверча-Джонсона — це тенденція регульованих компаній брати участь у надмірних обсягах накопичення капіталу з

метою збільшення обсягу їх прибутку. Якщо коефіцієнт прибутку компаній до капіталу регулюється певним відсотком, то існує
сильний стимул для компаній надмірно інвестувати, щоб збільшити загальну прибуток. Ці інвестиції виходять за рамки будь-якої
оптимальної точки ефективності для капіталу, який компанія може розраховувати, оскільки більший прибуток майже завжди є
бажаним, крім ефективності.
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тості. Жорсткість законодавчого регулювання в
інфраструктурній сфері й мінливість законодавчої
бази, міра дублювання функцій та сфер відповідаль-
ності у компанії, негнучкість — ці чинники знижують
рентабельність роботи компанії, одночасно підвищу-
ючи рівень складності. Таке ускладнення є вже неба-
жаним. Отже, ускладнення діяльності має як позитив-
ний, так і негативний вплив.

Зменшення негативного впливу полягає в ро-
зумінні того, з яким видом ускладнення стикається
компанія, та розробленні заходів, необхідних для
управління складністю. Для цього можна скориста-
тися одним з відомих підходів до управління складн-
істю, вибравши той, який охоплює найбільшу кількість
встановлених проблем. Ці підходи передбачають зни-
ження рівня складності (спрощення), перерозподіл
складних завдань і освоєння існуючого рівня склад-
ності. У разі, коли ускладнення діяльності передба-
чене бізнес-моделлю компанії, дієвим є такий варі-
ант дій: сформувати у керівників навички та психо-
логічні установки, необхідні для роботи в умовах ви-
сокої складності. Деякі види складності приносять
економічну вигоду — ними потрібно ефективно уп-
равляти. Раціональне управління складністю може
забезпечити скорочення витрат. У деяких випадках
виключення операцій, що не приносять істотної виго-
ди, але призводять до ускладнення, дає змогу скоро-
тити витрати на персонал.

 Отже, при ускладненні діяльності може зроста-
ти створення додаткової вартості, але виникають су-
путні негативні проблеми: повільна реакція на потре-
би клієнта, незадовільне управління ризиками через
неефективні процеси, плутанина і стресова обста-
новка в колективі. Більше того, ці проблеми загост-
рюються у таких випадках: трансформація, розши-
рення асортименту продукції (послуг), посилення
державного регулювання (пряме адміністративне
втручання), зростання значущості спільної роботи
підрозділів.

Прояви високого рівня складності легко переплу-
тати з його причинами. Багато компаній мають такі
проблеми, як сильна бюрократизація, невиправдано
велика кількість нарад та повільне ухвалення рішень.
Проте боротьба з цими проявами без усунення пер-
шопричин дасть у кращому разі лише короткочасний
ефект. Не всі керівники здатні успішно управляти
складністю, тому що рівень складності, з яким сти-
кається співробітник, не завжди відповідає рівню, що
формально передбачається для його посади. Частко-
во це пояснюється тим, що деякі люди уміють справ-
лятися з ускладненням діяльності краще, ніж інші. Ще
один корисний крок — виявити посади з найвищим
рівнем складності й найважливіші для реалізації стра-
тегії, потім цілеспрямовано підбирати на ці посади
людей зі здібностями до "жонглювання" декількома
завданнями.

Без проведення ретельної діагностики поширена
природна реакція керівництва компанії — спробува-
ти спростити діяльність. Це може виявитися помил-
кою, яка поставить під загрозу здатність компанії зро-
стати і створювати вартість. Правильно виконана діаг-
ностика дасть змогу керівникам оптимально розпод-

ілити заходи з урахуванням того, в яких блоках орган-
ізаційної структури проявляється найбільш високий
рівень складності, який підхід краще вибрати та які
заходи можуть виявитися найбільш ефективними.
Перший етап діагностики — аналіз рівня складності
в масштабі усієї організаційної структури. Компанії
можуть скористатися простою анкетою, щоб опитати
велику кількість співробітників і дізнатися, з яким
рівнем складності вони стикаються та наскільки їм
важко виконувати роботу. Ці суб'єктивні оцінки зго-
дом можна зіставити для різних рівнів ієрархії, бізнес-
одиниць, регіонів і служб, отримавши в результаті
цілісну картину.

У великих організаціях частіше спостерігаєть-
ся ситуація,  коли в одних секторах діяльності
рівень складності вищий, ніж в інших. У таких ви-
падках рішенням може стати цілеспрямований
підхід: спрощення того або іншого процесу за ра-
хунок виключення деяких його учасників; скоро-
чення числа співробітників, задіяних в ухваленні
найважливіших рішень; призначення на найбільш
складні й відповідальні посади співробітників, які
мають здатність працювати над декількома завдан-
нями одночасно.

ВИСНОВКИ
Отже, завдання удосконалення управління ком-

паніями, що працюють на ринку інфраструктурних по-
слуг, на основі трансформації організаційної струк-
тури мають передбачати: побудову моделі виокрем-
лення нових функціонально-організаційних утворень
на основі діючої структури компаній; обгрунтування
концепції забезпечення життєздатності нових функ-
ціонально-організаційних утворень у конкурентному
середовищі в перспективі та зменшення складності
управління; розроблення ефективної моделі впровад-
ження цих перетворень. При вирішенні цих завдань
слід враховувати, що трансформація "інфраструктур-
них" компаній в нові організаційні структури відок-
ремлених підприємств відбувається у процесі функц-
іонування самих компаній. У процесі побудови функ-
ціональних підрозділів відокремлених підприємств
необхідно дотримуватися норми керованості,
кількості рівнів ієрархії, виявляти ключові посади і
формувати вимоги щодо необхідних кваліфікаційних
навичок персоналу.

Відтак організаційна система відокремлених під-
приємств має не просто задовольняти вимоги певних
стандартів якості та сприяти успішному виконанню
функціональних операцій нових підприємств, а й да-
вати можливість успішно дотримуватися необхідно-
го балансу між творенням і руйнуванням у процесі
трансформації компанії. На перший план виходять
критерії, що визначають пріоритети діяльності:
співвідношення цін і результатів, частка ринку, власні
витрати і доходи, які значною мірою, залежать від
продуктивності праці й мають вплив на зростання ка-
піталу.

Звідси, внаслідок впливу чинників конкуренції
зовнішнього середовища та його внутрішніх змін як
фактор удосконалення управління "інфраструктурни-
ми" компаніями постає повнота передбачення еконо-
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мічної поведінки цих суб'єктів господарювання.
Мінімізація витрат сьогодні скоріше шкодить конку-
рентоспроможності, тому обсяги витрат визначають-
ся можливими результатами відповідно до принципу
"витрати — ефективність".

Систематичне удосконалення управління підприє-
мством у конкурентному середовищі потребує запро-
вадження прийомів динамічного прийняття рішень і
гнучкості у досягненні цілей з метою пристосування.
Потреба у релевантному реагуванні на швидкозмінні
вимоги ринку за умов сучасної гіперконкуренції у га-
лузях господарювання зумовлює необхідність запро-
вадження новіших інформаційних технологій, проте
інформаційна технологія сама по собі не дає конку-
рентних переваг, за відсутності управлінського об-
грунтування вона скоріше призводить до необгрун-
тованих втрат.

Із наведених причин визначальну роль більше
відіграють забезпечення якості процесів управління
конкурентоспроможністю та розвиток набору ключо-
вих компетенцій суб'єктів господарювання, а за ними
обов'язково здійснюється впровадження технологій
інформаційної підтримки управління конкурентоспро-
можністю. При цьому необхідним є забезпечення
адаптивності до потреб інфраструктурного ринку і
відповідно швидкої реакції на його динаміку. Основ-
на перешкода в реалізації цих вимог полягає в тому,
що "інфраструктурні" компанії — це природно
складні соціотехнічні суб'єкти господарювання. Це
виражається в їхній величині, просторовій віддале-
ності, організації поділеної роботи й множинних цілях
та функціях діяльності, тому управління в них є склад-
ним і не пристосованим до ринкових умов. Реалізація
цих заходів може бути виконана шляхом розроблен-
ня програм удосконалення управління. Програми
удосконалення управління шляхом трансформації
мають забезпечити: 1) виділення зі структури компанії
немонопольних підрозділів в окремі юридично неза-
лежні підприємства; 2) зменшення рівня складності
процесів управління в незалежних підприємствах,
порівняно зі складністю тотожних процесів до транс-
формації; 3) результативну діяльність відповідно до
цілі трансформації — підвищення конкуренції на
інфраструктурному ринку; 4) досягнення стратегічної
економічної стійкості створених шляхом трансфор-
мації підприємств з надання високоякісних послуг і
вироблення відповідної продукції.
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