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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
НА ЗАСАДАХ ВІДБОРУ ТА УЗГОДЖЕННЯ
ІНТЕРЕСІВ ГРУП ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ

У статті проаналізовано управлінські теорії, які можуть лягати в
основу системи менеджменту підприємства, а саме теорію транс-
аційних витрат, агентську теорію та теорію груп економічного
впливу. На основі аналізування літературних джерел у статті об-
ґрунтовано необхідність застосування теорії груп економічного
впливу при управлінні підприємством і запропоновано концепцію
відбору та узгодження інтересів груп економічного впливу для
українських підприємств.
Ключові слова: агентська теорія, теорія трансакційних витрат, гру-
пи економічного впливу, концепція, методи узгодження інтересів
груп економічного впливу.

In the article management theories that could be used as a basis for
enterprise management system are presented. Among the reviewed
theories are the following: transaction-cost theory, agency theory and
stakeholder theory. Basing on the analysis of literature the necessity
to use main issues of stakeholder theory in company management is
argued. In addition concept of important stakeholder selection and
agreement their interests are proposed.
Key words: agency theory, transaction-cost theory, stakeholders,
concept, methods of stakeholder interest agreement.

В статье проанализированы управленческие теории, которые мо-
гут лечь в основу системы менеджмента предприятия, а именно
теорию трансакционных издержек, агентскую теорию и теорию
групп экономического влияния. На основе анализа литературных
источников в статье обоснованно необходимость использования
теории групп экономического влияния при управлении предприя-
тием и предложено концепцию отбора и согласования интересов
групп экономического для украинских предприятий.
Ключевые слова: агентская теория, теория трансакционных изде-
ржек, группы экономического влияния, концепция, методы согла-
сования интересов групп экономического влияния.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими завданнями. Формування ефективної
системи управління діяльністю є одним із ключових факторів ус-
пішного функціонування організації. Виконання такого завдання
тісно пов’язане із вибором управлінської теорії, яка слугуватиме
базою принципів для такої системи. Залежно від обраної управ-
лінської теорії, на якій базується система управління організаці-

© І. Б. Олексів, 2012



249

єю змінюються підходи до формування організаційної структури
управління підприємством, систем планування, мотивування пра-
цівників, контролювання та регулювання.

Аналіз останніх досліджень. До 80-х років 20 століття домі-
нуючими управлінськими теоріями бути теорія трансакційних
витрат та агентська теорія.

Починаючи із 70-х років ХХ століття теорія трансакційних
витрат почала використовуватися в управлінні підприємством.
Розробником теорії трансакційних витрат як управлінської те-
орії на організаційному рівні був O. Williamson [13, с. 233—
261]. Згідно із даною теорією основною метою менеджменту ор-
ганізації є зниження її трансакційних витрат. Основними ідея-
ми теорії трансакційних витрат в управлінні організацією є
[13, с. 234]:

• опортунізм. Наявність опортунізму призводить до того, що
контрагенти та працівники підприємства мають змогу діяти у
власних інтересах оминаючи при цьому інтереси організації;

• асиметрія інформації. Менеджмент інформації повинен за-
трачати кошти на пошук необхідної інформації та подолання
опортунізму працівників і контрагентів підприємства.

Наступною управлінською теорією, яка використовувалась як
базова для формування системи управління організацією, була
агентська теорія. Основи цієї управлінської теорії були розробле-
ні M. Jensen [9]. Агентська теорія перш за все спрямована на ви-
рішення проблем у стосунках між менеджментом підприємства
та його власниками. Більшість припущень і розробок теорії
трансакційних витрат почали використовуватися в агентській те-
орії. Основною метою агентської теорії є максимізація багатства
власників підприємства [9].

Агентська теорія базується на припущеннях, наведених у [6, с.
58], які фактично і є її сильними сторонами:

• власний інтерес менеджменту та працівників підприємства
(опортуністична поведінка), який може вести до конфлікту цілей;

• обмежена раціональність менеджменту підприємства, спря-
мована на реалізацію власних цілей;

• асиметрія інформації;
• розгляд інформації як товару;
• покарання менеджменту організації повинно бути більшим

ніж користь від опортуністичної поведінки.
Дослідження [6—8; 11] показали, що побудова системи

управління організацією на основі постулатів агентської теорії,
пов’язана із рядом проблем, а саме:
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• припущення агентської теорії, можна вважати її сильними
сторонами, в той час як її інструментарій, не є достатнім для ви-
рішення поставлених проблем. Зокрема, зовнішні директори в
раді директорів підприємства з часом починають почувати себе
«своїми» та, відповідно, переставати виконувати функцію конт-
ролю за менеджментом організації [6, с. 63];

• багато вчених вважають агентську теорію такою, що само-
реалізується [8, с. 75]. Слід зазначити, що на сьогодні, навчання в
більшості західних бізнес-школах базується на принципах агент-
ської теорії, відповідно, студентам «закладають» знання про опо-
ртунізм та потенційну нечесність менеджменту і працівників під-
приємств. Як результат, починаючи займатися практичною
діяльність колишні студенти базують свою роботу на «жорстких»
принципах агентської теорії;

• не зважаючи на свою здатність примирити інтереси двох
найсильніших економічних суб’єктів агентська теорія ігнорує ці-
лі інших груп економічного впливу, тобто така теорія не спрямо-
вана на пошук широкого компромісу між інтересами різних груп
економічного впливу. Відповідно, ті групи економічного впливу
чиї інтереси не враховано не зацікавлені сприяти організації в
досягненні її цілей, та, відповідно, не сприяють збільшенню
створюваної нею вартості.

Зазначимо, що через наведені вище недоліки агентська теорія
в 80-ті роки 20 століття була доповнена теорією груп економіч-
ного впливу (стейкхолдерів), яка базується на засадах соціально
відповідального менеджменту [Freeman]. Згідно [7, с. 46], група
економічного впливу — це набір економічних та соціальних
суб’єктів, який може протистояти або сприяти досягненню цілей
або діяльності організації. Групами економічного впливу підпри-
ємства можуть бути власники, споживачі, працівники, державні
органи влади тощо. Теорія груп економічного впливу (стейкхол-
дерів) розроблялась значною кількістю науковців, а саме
R. Freeman, T. Donaldson, L. Preston, R. K. Mitchell, B. R. Agle,
D. J. Wood, A. Keay. Наведені науковці, здійснили значний вне-
сок у теорію груп економічного впливу. Зокрема, було дано ви-
значення сутності груп економічного впливу [7, с. 46], розробле-
но філософське обґрунтування теорії груп економічного [11, с. 6],
запропоновано розділяти теорію груп економічного впливу на
нормативну, описову та інструментальну [5, с. 69—71] та описа-
но основні тези нормативної та описової частин теорії, а також
частково інструментальної теорії для підприємств США та країн
Західної Європи [5; 10; 11]. Зазначені дослідники підкреслюють,
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що агентська теорія покликана вирішити основні недоліки агент-
ської теорії та теорії трансакційних витрат.

Зазначимо, що на даний момент часу теорія груп економіч-
ного впливу — це набір описових і нормативних ідей, які не є
об’єднані в єдину систему. Відповідно, критика теорії груп
економічного впливу пов’язана із відсутністю стрункої конце-
пції відбору та узгодження інтересів груп економічного впливу
підприємства, а також власне методологічного та методичного
інструментарію досягнення такого балансу. Проблемою фор-
мування інструментального аспекту теорії груп економічного
впливу є також те, що при розробці методологічних і науково-
методичних засад цього аспекту необхідно враховувати особ-
ливості країн, де застосовуватись розроблений інструментарій.
На сьогодні такі засади відбору та узгодження інтересів груп
економічного впливу для українських підприємств не розроб-
лені. Відповідно, дана проблематика потребує подальших дос-
ліджень.

Формулювання мети. Метою даної статті є формування тео-
ретичних засад розробки системи управління на засадах враху-
вання інтересів груп економічного впливу шляхом розробки кон-
цепції відбору та узгодження інтересів таких економічних та
соціальних суб’єктів для українських підприємств.

Виклад результатів дослідження. Дослідження літературних
джерел [4, с. 39—44] показує, що взаємостосунки підприємства з
групами економічного впливу перш за все повинні бути ідентифіко-
вані та враховані при реалізації процесу управління. Відповідно,
концепція відбору та узгодження інтересів груп економічного впли-
ву повинна забезпечувати аналізування наявного стану стосунків
підприємства з групами економічного впливу, врахування інтересів
груп економічного впливу при реалізації процесу менеджменту в
організації та прийняття управлінських рішень з урахуванням інте-
ресів груп економічного впливу. Відповідно, запропонована нами
концепція відбору та узгодження інтересів груп економічного впли-
ву підприємства складається із таких складових (рис. 1):

• складова аналізування та відбору груп економічного впливу
підприємства;

• складова застосування методів узгодження інтересів груп
економічного впливу підприємства;

• складова прийняття управлінських рішень із врахуванням
інтересів груп економічного впливу.

Обґрунтування необхідності включення та сутність кожної із
зазначених складових, наведено нижче.
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Складова відбору та аналізування груп економічного впливу
включає такі елементи:

• класифікація груп економічного впливу підприємства. Деталь-
на теоретична класифікація груп економічного впливу дозволить
краще зрозуміти сутність та типи взаємозв’язків підприємства з
такими економічними та соціальними суб’єктами. Зокрема, в
практичній роботі підприємство може класифікувати групи еко-
номічного впливу за силою їх дії на свою діяльність;

Рис. 1. Концепція відбору та узгодження інтересів
груп економічного впливу підприємства

* Примітка: розробка автора.

• аналізування факторів взаємодії підприємства з групами еко-
номічного впливу. Даний елемент передбачає вивчення особливо-
стей внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, які
впливають на його взаємодію з групами економічного впливу.
Підкреслимо, що враховуючи галузь, у якій працює підприємство,
а також особливості ланцюга створення вартості, фактори, які ви-
значають взаємодію організації з групами економічного впливу,
можуть суттєво змінюватися;

• аналізування складових елементів впливу досліджуваних
економічних і соціальних суб’єктів на діяльність підприємства.
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Даний елемент аналізування взаємовідносин підприємства з гру-
пами економічного впливу спрямований на вивчення джерел
впливу таких економічних і соціальних суб’єктів на діяльність
організації. Дослідження літературних джерел [12, с. 865—870]
показує, що такими факторами можуть бути право, легітимність,
час, а також формальна та неформальна влади;

• аналізування механізмів взаємодії груп економічного впливу
з підприємством включає вивчення типу взаємовідносин органі-
зації з групами економічного впливу, а також, тих аспектів діяль-
ності організації, які є об’єктами впливу зі сторони дослід-
жуваних економічних та соціальних суб’єктів. Основні результа-
ти вивчення взаємодії підприємства з групами економічного
впливу, представлені в [3, с. 189—191];

• оцінювання сили впливу та відбір результативних груп еко-
номічного впливу підприємства дозволить сформувати базу для
застосування методів узгодження інтересів груп економічного
впливу або чітко, окреслити умови прийняття управлінського рі-
шення, в якому враховуються інтереси груп економічного впливу;

• ідентифікація інтересів результативних груп економічного
впливу дозволить сформувати аналітичну базу для розробки ме-
тодів узгодження інтересів груп економічного впливу підприємс-
тва. Проблеми ідентифікації інтересів груп економічного впливу
наведені в [4, с. 39—48].

Результати аналізування груп економічного впливу можуть
слугувати аналітичною базою або для складової застосування ме-
тодів узгодження інтересів груп економічного впливу та для
складової прийняття управлінських рішень із врахуванням інте-
ресів груп економічного впливу.

Складова застосування методів узгодження інтересів груп еко-
номічного впливу спрямована перш за все на узгодження інтересів
таких економічних та соціальних суб’єктів шляхом застосування
одного з методів, які наведено на рис. 1 (складова 2 концепції).

Врахування інтересів економічних і соціальних суб’єктів, як
правило, здійснюється базуючись на складовій аналізу та відбору
результативних груп економічного впливу підприємства. Відповід-
но вибір методу узгодження інтересів груп економічного впливу ви-
значається набором результативних економічних і соціальних
суб’єктів, які впливають на діяльність організації, складовими еле-
ментами впливу відібраних економічних і соціальних суб’єктів на
діяльність підприємства, типами механізмів взаємодії підприємства
із групами економічного впливу, а також силою дії конкретної гру-
пи економічного впливу на діяльність організації.
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Крім того, вибір методу врахування інтересів груп економіч-
ного впливу визначається особливостями національного законо-
давства країни, видом ринку, типом організаційної структури
управління підприємством, формую власності підприємства, а
також фінансовими можливостями організації.

Згідно аналізування літературних джерел [2; 7; 10—12] методи
узгодження інтересів груп економічного впливу можуть організа-
ційними, комунікаційними та інформаційно-аналітичними. Враху-
вання інтересів груп економічного впливу може також здійснюва-
тися шляхом удосконалення організаційної структури управління
підприємством (організаційні методи), наприклад, через введення
представників груп економічного впливу в структуру органів
управління організації або шляхом впровадження посади аналітика
відповідального за моніторинг та аналізування діяльності і інтересів
груп економічного впливу, переговорів з групами економічного
впливу (комунікаційні методи) або введенням показників, які пред-
ставляють інтереси результативних груп економічного впливу в си-
стему оцінювання діяльності підприємства чи в систему планування
організації (інформаційно-аналітичні методи) [1, с. 77—88]. Слід за-
значити, що застосування методів врахування інтересів груп еконо-
мічного впливу може мати зворотній ефект на результати складової
аналізу груп економічного впливу підприємства, оскільки в резуль-
таті реалізації другої складової можуть змінюватися механізми вза-
ємодії підприємства з такими економічними та соціальними
суб’єктами. Крім того, результати застосування другої складової
концепції можуть застосовуватися при розробці перших трьох ета-
пів прийняття управлінських підприємства з врахуванням інтересів
груп економічного впливу (рис. 1, частина 3 концепції). Проблеми
розробки методів узгодження інтересів груп економічного впливу
для українських підприємств, проаналізовані в [2].

Складова прийняття управлінських рішень із врахуванням ін-
тересів груп економічного впливу зазначеної концепції фактично
передбачає удосконалення етапів прийняття управлінських рі-
шень шляхом включення інтересів таких економічних і соціаль-
них суб’єктів у розроблювані альтернативи. Особливістю зазна-
ченої складової є те, що вона залежно від типу управлінського
рішення може або базуватися на складових відбору та аналізу-
вання груп економічного впливу та узгодження інтересів груп
економічного впливу, або може функціонувати автономно. У ви-
падку, якщо рішення є процедурним (тобто продовженням пото-
ку раніше прийнятих рішень), то перші три етапи послідовності
прийняття управлінського рішення (рис. 1, складова 3 концепції
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відбору та узгодження інтересів груп економічного впливу під-
приємства) розробляються в попередніх трьох складових. Зокре-
ма, збір інформації про те, як відреагують групи економічного
впливу на певне рішення здійснюється в першій складовій, а ви-
явлення й оцінювання альтернатив здійснюється в другій складо-
вій концепції шляхом включення інтересів груп економічного
впливу в системи оцінювання та планування діяльності організа-
ції. Одночасно, якщо рішення є спонтанним, то альтернативи
розробляються та оцінюються шляхом аналізування наявної ін-
формації. Зазначимо також, що вибір альтернатив, як правило,
здійснюється з урахуванням інтересів тих груп економічного
впливу позиція яких є найсильнішою стосовно підприємства.

Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому
напрямку. Застосування концепції відбору та узгодження інте-
ресів груп економічного впливу підприємства дозволить сформу-
вати систему управління організації на засадах узгодження інте-
ресів груп економічного впливу та, відповідно, сприятиме
підвищенню ефективності діяльності, кращому доступу до ресур-
сів і зниженню трансаційних витрат підприємства. Подальші до-
слідження цієї проблематики можуть бути спрямовані на розроб-
ку інструментів, які дозволяють враховувати інтереси груп
економічного впливу при прийнятті управлінських рішень.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
СТАНОВЛЕННЯ ХЛІБОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Окреслено сутність і структурні елементи хлібопродуктового під-
комплексу. Визначено перспективні напрями його розвитку. Роз-
крито підходи до його раціоналізації та заходи підвищення пріори-
тетності основних систем суб’єктів господарювання. Управління
змінами розглянуто як найактуальніший інструмент сучасного ме-
неджменту в агропромислових об’єднаннях.
Ключові слова: хлібопродуктовий підкомплекс, розвиток, раціона-
лізація, структуризація, ефективність.
В статье очерчены суть и структурные элементы хлебопродукто-
вого подкомплекса. Она определяет перспективные направления
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