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Поєднання всіх цих принципів дозволить забезпечити високу
ефективність регулювання процесами на регіональному ринку
праці в узгодженості з основними її складовими, встановить чіт-
ку спрямованість у досягненні кінцевих результатів [2]. Якщо по-
слідовно дотримуватись обґрунтованих нами вихідних принци-
пів, то вся система запроваджуваних заходів в управлінні регі-
ональним ринком праці набуде цілісного та комплексного харак-
теру. Важливо її доповнити відповідною системою методів, адек-
ватних ситуації на регіональних ринках праці України.

Наведена система принципів і методів є прийнятною для всіх
складових регіонального управління ринку праці, тобто плану-
вання і прогнозування, організації, моніторингу, контролю тощо.
Не менш важливими є й інші аспекти, а саме відображення в ос-
новних принципах формування ринку праці потреб та інтересів її
суб’єктів, визначення реальних шляхів їх узгодження між собою,
орієнтація на досягнення високого кінцевого результату.
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Проблеми вдосконалення та перетворення організаційних
структур управління підприємствами в умовах трансформацій-
ної економіки відображені у працях багатьох відомих українсь-
ких та зарубіжних дослідників. Разом з тим, потребують по-
дальшого дослідження питання оптимізації та вибору варіантів
перетворення організаційної структури управління підприємст-
вом.

Вирішення проблеми реструктуризації вітчизняних під-
приємств і формування нових економічних інститутів на ос-
нові стратегічного планування та управління можливе шля-
хом інноваційного перетворення організаційної структури
підприємств з використанням таких інструментів, як реінжи-
ніринг та збалансована система показників (ЗСП), які нале-
жать до перспективних новітніх методів стратегічного управ-
ління.

Аналіз базових принципів і категорій реінжинірингу, визна-
чення їх сутності і значущості для ефективного управління
підприємством та його адекватності змінам у зовнішньому се-
редовищі, дозволили зробити вибір на користь процесного під-
ходу.

У реальному бізнесі процесний підхід у чистому вигляді
майже не існує. Фактично — це матричний спосіб управління,
коли процес пронизує кілька функціональних підрозділів, і має
керівника (наприклад, керівника проекту), який не є начальни-
ком цих підрозділів.

Матрична модель формується як перетин процесів і підсис-
тем, який дозволяє визначити завдання, необхідні для виконан-
ня управлінських функцій на підприємстві. Створення такої мо-
делі надзвичайно ускладнене, потребує багаторічного трансфор-
маційного періоду та може бути небезпечним, оскільки підпо-
рядковані підрозділи, які отримали самостійність у прийнятті
рішень та управлінні, можуть вийти з-під контролю дирекції
підприємства.

Спираючись на системний підхід, удосконалення організа-
ційної структури управління промисловими підприємствами в
умовах реалізації інноваційної стратегії можна представити у
трьох напрямках: реінжиніринг системи управління підприємс-
твом; створення нових підрозділів за умови ліквідації неефек-
тивних підрозділів; оптимізація функціональних навантажень
підрозділів підприємства в процесі реінжинірингу.

Для успішної реалізації інноваційної стратегії найефектив-
нішим у процесі координації діяльності структурних підрозділів
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управління підприємством є метод оптимізації організаційної
структури управління на основі моделювання інформаційних
зв’язків між підрозділами в матрично-процесній моделі підпри-
ємства.

Автори збалансованої системи показників (ЗСП) Д. Нортон
та Р. Каплан у своїх публікаціях зазначають, що процесний під-
хід до організації управління підприємством — реінжиніринг
бізнес-процесів — може служити базовою платформою для
впровадження збалансованої системи показників.

З огляду на це, вважаємо за доцільне поглиблене дослі-
дження сутності та змісту збалансованої системи показників
(ЗСП) з метою її інтегрування з системою матрично-про-
цесного управління. На наш погляд, матрично-процесна орга-
нізаційна структура, яка базується на технології реінжинірин-
гу, а також поєднує найкращі компоненти матричної та проце-
сної моделей, дозволить підприємству отримати не тільки
стійкі конкурентні переваги у визначеному сегменті ринку, ви-
сокоприбутковий рівень фінансово-господарської діяльності,
але й забезпечити його сталий розвиток, мобільність та здат-
ність до швидкої трансформації в ринкових умовах господа-
рювання.
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