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В статті визначено, що в даний час вітчизняними підприємствам необхідно переглянути підходи 
до організації системи управління, сконцентрувати увагу на проблемі підвищення ефективності їх 
діяльності. Сучасна система управління підприємствами буде успішною у разі постійного і без-
перервного процесу її вдосконалення, орієнтації на зміни зовнішніх та внутрішніх умови, розроб-
кою механізму і чинників сталого розвитку підприємства. Нові організаційні форми вимагають 
нових принципів, форм і методів управління підприємствами, які формують сукупність рішень, що 
приймаються керівниками підприємства з оптимального використання ресурсів для досягнення 
поставлених цілей. Зовнішнє середовище, що впливає на діяльність вітчизняних підприємств, 
характеризується істотною невизначеністю, складністю та динамічністю змін. Ці зміни істотно 
впливають на функціонування вітчизняних підприємства і викликають необхідність відповідних 
управлінських змін внутрішнього середовища. У зв'язку з цим в якості одного з найважливіших 
елементів управління підприємством виступає комплекс відповідних рішень з метою усунення 
негативного впливу динамічності і невизначеності. Ефективність функціонування вітчизняних під-
приємств визначається тим, наскільки раціонально взаємодіють між собою їх елементи в процесі 
реалізації поставленої мети, тобто наскільки дієва та адекватна відповідна система управління. 
Досить ефективним напрямом вирішення цих проблеми є формування і функціонування орга-
нізаційних структур управління підприємством. На основі проведеного дослідження визначено, 
що сучасний стан ринкових відносин вимагає адекватних систем управління в галузях економіки. 
Особливе значення ця проблема має на рівні підприємства. Як об'єкт товарно-грошових відно-
син, підприємство має широку економічну самостійність і відповідальність за результатами своєї 
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виробничо-господарської діяльності, повинно формувати таку систему управління, яка забезпе-
чувала б їм високу ефективність функціонування, конкурентоспроможність і стійке положення на 
ринку. Результати діяльності підприємств в значній мірі визначається ефективністю управління. 
У сучасних умовах одним із пріоритетних напрямків зміни систем управління є розробка обґрун-
тованих теоретичних і методологічних положень ефективної системи управління підприємствами. 
Розглянуто в статті типові моделі управління, проаналізовано економічну сутність поняття «управ-
ління» та надано авторське визначення, виокремлено функціональні підсистеми управління під-
приємством, види управління підприємством в залежності від пріоритету методів впливу і сфер 
регулювання. Визначено, для того, щоб оцінити ефективність системи управління підприємством 
необхідно проаналізувати сукупність параметрів. Для різних підприємств цей набір параметрів 
майже не змінюється, але самі параметри мають різну пріоритетність для кожного підприємства

Ключові слова: управління; підприємства; ефективність, ринкові відносини; процес управління.

В статье определено, что в настоящее время отечественным предприятиям необходимо пере-
смотреть подходы к организации системы управления, сконцентрировать внимание на проблеме 
повышения эффективности их деятельности. Современная система управления предприятиями 
будет успешной в случае постоянного и непрерывного процесса ее совершенствования, ориен-
тации на изменения внешних и внутренних условий, разработкой механизма и факторов устой-
чивого развития предприятия. Новые организационные формы требуют новых принципов, форм 
и методов управления предприятиями, которые формируют совокупность решений, принимае-
мых руководителями предприятия по оптимальному использованию ресурсов для достижения 
поставленных целей. Внешняя среда, влияющая на деятельность отечественных предприятий, 
характеризуется существенной неопределенностью, сложностью и динамичностью изменений. 
Эти изменения существенно влияют на функционирование отечественных предприятия и вызы-
вают необходимость соответствующих управленческих изменений внутренней среды. В связи 
с этим в качестве одного из важнейших элементов управления предприятием выступает ком-
плекс соответствующих решений с целью устранения негативного влияния динамичности и нео-
пределенности. Эффективность функционирования отечественных предприятий определяется 
тем, насколько рационально взаимодействуют между собой их элементы в процессе реализа-
ции поставленной цели, то есть насколько действенна и адекватная соответствующая система 
управления. Достаточно эффективным направлением решения этих проблем является форми-
рование и функционирование организационных структур управления предприятием. На основе 
проведенного исследования определено, что современное состояние рыночных отношений 
требует адекватных систем управления в отраслях экономики. Особое значение эта проблема 
имеет на уровне предприятия. В качестве объекта товарно-денежных отношений, предприятие 
имеет широкую экономическую самостоятельность и ответственность по результатам своей про-
изводственно-хозяйственной деятельности, должно формировать такую систему управления, 
которая обеспечивала бы им высокую эффективность функционирования, конкурентоспособ-
ность и устойчивое положение на рынке. Результаты деятельности предприятий в значитель-
ной степени определяется эффективностью управления. В современных условиях одним из 
приоритетных направлений изменения систем управления является разработка обоснованных 
теоретических и методологических положений эффективной системы управления предприяти-
ями. Рассмотрены в статье типовые модели управления, проанализированы экономическую сущ-
ность понятия «управление» и предоставлено авторское определение, выделены функциональ-
ные подсистемы управления предприятием, виды управления предприятием в зависимости от 
приоритета методов воздействия и сфер регулирования. Определено, для того, чтобы оценить 
эффективность системы управления предприятием необходимо проанализировать совокупность 
параметров. Для различных предприятий этот набор параметров почти не меняется, но сами 
параметры имеют различную приоритетность для каждого предприятия

Ключевые слова: управление; предприятия; эффективность, рыночные отношения; процесс 
управления.

The article determines that at present, domestic enterprises need to revise approaches to the organi-
zation of the management system, to focus on the problem of improving the efficiency of their activities. 
A modern enterprise management system will be successful in the event of a constant and continuous 
process of its improvement, focus on changes in external and internal conditions, the development of 
a mechanism and factors for the sustainable development of the enterprise. New organizational forms 
require new principles, forms and methods of enterprise management, which form the totality of deci-
sions made by the leaders of the enterprise on the optimal use of resources to achieve their goals. 
The external environment affecting the activities of domestic enterprises is characterized by significant 
uncertainty, complexity and dynamism of changes. These changes significantly affect the functioning 
of domestic enterprises and cause the need for appropriate managerial changes in the internal environ-
ment. In this regard, one of the most important elements of enterprise management is a set of relevant 
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Постановка проблеми. В даний час вітчиз-
няними підприємствам необхідно переглянути 
підходи до організації системи управління, 
сконцентрувати увагу на проблемі підвищення 
ефективності їх діяльності.

Сучасна система управління підприєм-
ствами буде успішною у разі постійного і без-
перервного процесу її вдосконалення, орієн-
тації на зміни зовнішніх та внутрішніх умови, 
розробкою механізму і чинників сталого роз-
витку підприємства.

Нові організаційні форми вимагають нових 
принципів, форм і методів управління підпри-
ємствами, які формують сукупність рішень, 
що приймаються керівниками підприємства 
з оптимального використання ресурсів для 
досягнення поставлених цілей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питаннями теоретичного підґрунтя форму-
вання системи управління на підприємствах 
займались вітчизняні та зарубіжні вчені, серед 
яких: В. Глущенко [1], П. Друкер [2], А. Ігна-
тьєва [3], Н. Метеленнко [5], В. Прохорова [6], 
С. Янг [8] та ін.

Незважаючи на значний внесок науковців 
в розгляді питань теоретичного підґрунтя фор-
мування системи управління, залишаються 
недостатньо розглянутими питання у зв’язку 
з постійними змінами ринкової системи.

Метою дослідження є обґрунтування доціль-
ності теоретичного підґрунтя формування сис-
теми управління в сучасних економічних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зовнішнє середовище, що впливає на діяль-
ність вітчизняних підприємств, характеризу-
ється істотною невизначеністю, складністю та 
динамічністю змін. Ці зміни істотно впливають 
на функціонування вітчизняних підприємства 

і викликають необхідність відповідних управлін-
ських змін внутрішнього середовища. У зв’язку 
з цим в якості одного з найважливіших елемен-
тів управління підприємством виступає комп-
лекс відповідних рішень з метою усунення нега-
тивного впливу динамічності і невизначеності.

Ефективність функціонування вітчизняних 
підприємств визначається тим, наскільки раціо-
нально взаємодіють між собою їх елементи в про-
цесі реалізації поставленої мети, тобто наскільки 
дієва та адекватна відповідна система управління.

Досить ефективним напрямом вирішення цих 
проблеми є формування і функціонування орга-
нізаційних структур управління підприємством.

Згідно з теорією управління розрізняють 
чотири типові моделі, які відображають ево-
люцію теоретичних концепцій і визначають 
сутність організацій, роль та основні функції 
управління, а також критерії оцінки ефектив-
ності їх діяльності (рис. 1).

Сучасний стан ринкових відносин вимагає 
адекватних систем управління в галузях еко-
номіки. Особливе значення ця проблема має 
на рівні підприємства. Як об’єкт товарно-гро-
шових відносин, підприємство має широку 
економічну самостійність і відповідальність за 
результатами своєї виробничо-господарської 
діяльності, повинно формувати таку систему 
управління, яка забезпечувала б їм високу 
ефективність функціонування, конкуренто-
спроможність і стійке положення на ринку.

Результати діяльності підприємств в значній 
мірі визначається ефективністю управління. 
У сучасних умовах одним із пріоритетних 
напрямків зміни систем управління є розробка 
обґрунтованих теоретичних і методологіч-
них положень ефективної системи управління  
підприємствами.

decisions in order to eliminate the negative impact of dynamism and uncertainty. The effectiveness 
of domestic enterprises is determined by how rationally their elements interact with each other in the 
implementation of the goal, that is, how effective and adequate is the appropriate management system. 
A sufficiently effective direction for solving these problems is the formation and functioning of orga-
nizational structures for enterprise management. Based on the study, it is determined that the current 
state of market relations requires adequate management systems in economic sectors. Of particular 
importance is the problem at the enterprise level. As an object of commodity-money relations, the 
enterprise has broad economic independence and responsibility according to the results of its produc-
tion and economic activities, must form such a management system that would provide them with high 
functioning efficiency, competitiveness and a stable market position. The performance of enterprises 
is largely determined by management efficiency. In modern conditions, one of the priority areas for 
changing management systems is the development of sound theoretical and methodological provi-
sions for an effective enterprise management system. Typical management models are considered in 
the article, the economic essence of the concept of “management” is analyzed and the author’s defi-
nition is provided, functional subsystems of enterprise management, types of enterprise management 
are identified depending on the priority of impact methods and regulation areas. It is determined that 
in order to evaluate the effectiveness of an enterprise management system it is necessary to analyze a 
set of parameters. For various enterprises, this set of parameters remains almost unchanged, but the 
parameters themselves have different priorities for each enterprise.

Key words: management; enterprises; efficiency, market relations; management process.
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Підвищення ефективності системи управ-
ління підприємствами є однією з головних цілей 
діяльності підприємства. Забезпечення висо-
кої ефективності системи управління багато 
в чому залежить від об’єктивності і достовір-
ності її оцінки. Обґрунтована оцінка ефектив-
ності системи управління підприємствами вно-
сить визначеність, виявляє реальні тенденції, 
дозволяє виявити, виміряти і оцінити головні 
чинники, що впливають на ефективність управ-

ління, а через нього – на результати діяльності 
підприємств.

Управління підприємством, як складна, 
багатовекторна економічна категорія, ево-
люціонує та розвивається відповідно до 
динамізму і ускладненню суспільного вироб-
ництва та ринкових відносин. Це зумовлює 
необхідність подальшого уточнення й систе-
матизації теоретичних основ поняття «управ-
ління підприємством і визначає актуальність 

Типові моделі управління підприємствами

Перша модель

модель механістичної конструкції — сформувалась 
наприкінці XIX ст. й поширилась у першій чверті XX ст.

Організацію розглядали як механізм, який дає змогу 
об'єднати основні виробничі чинники з метою збільшення 

прибутку. Відповідно виконувалися такі управлінські 
функції: планування, організування, керування, координація,

контроль.

Друга модель

побудована на визначенні підприємства як колективу,
сформованого за принципом розподілу праці, була 

впроваджена в 30-х pp. XX ст. В її основу закладена система 
підтримання стосунків між людьми всередині підприємства.

Головне завдання менеджерів полягало в управлінні 
персоналом, забезпеченні відповідного морального клімату 

для досягнення цілей підприємства

Третя модель 

складна ієрархічна система, розглядала підприємство як 
єдність складових у нерозривному зв'язку зі зовнішнім 

середовищем. На результат діяльності підприємства 
впливають базові чинники з двох сфер: зовнішнього  

внутрішнього середовища. У цій моделі головним напрямом 
діяльності є забезпечення єдності складної внутрішньої 

структури підприємства для досягнення її стратегічної мети в 
умовах нестабільності зовнішнього середовища

Четверта модель 

підприємство, яке реалізує концепцію зацікавлених груп —
формувалась у 80-х pp. XX ст., коли на результати діяльності 

будь-якого виробника почали впливати інтереси 
постачальників, споживачів, конкурентів, інвесторів і 

суспільства. Розгляд еволюції концепцій, які трактували 
організацію як модель управління, великою мірою є основою 

для визначення важливих етапів у розвитку системи 
стратегічного управління

Рис. 1. Типові моделі управління підприємствами
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розгляду «управління» як економічної катего-
рії (табл. 1).

Поняття «управління», як і «управління підпри-
ємствами» належать до тих економічних катего-
рій, теоретико-методологічні основи яких опра-
цьовували в усіх наукових економічних школах.

За результатами аналізу економічної сутності 
поняття «управління», можна надати авторське 
визначення поняттю, отже, управління – це сис-

тема, яка направлена на ефективне та раціо-
нальне використання потенціалу підприємства 
(кадрового, фінансового, технічного, наукового, 
інноваційного, інвестиційного, інформаційного, 
виробничого тощо) на стратегічному, оператив-
ному та тактичному рівнях для досягнення цілей 
та виконання місії підприємства.

Управління підприємством складається з функ-
ціональних підсистем, що наведено на рис. 2.

Таблиця 1
Аналіз економічної сутності поняття «управління»

Автор Визначення

А. Маршал виділив управління в окремий фактор виробництва поряд із трьома традицій-
ними — капіталом, працею, землею.

Ф. Тейлор мистецтво знати точно, що слід зробити і як це зробити найкращим і найдешев-
шим способом

П. Друкер особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований натовп в ефективну, 
цілеспрямовану і продуктивну групу

В. Глущенко,  
І. Глущенко

конкретний апаратурний, нормативний, функціональний варіант реалізації тех-
нології, що дозволяє вирішувати конкретну проблему управління. За системи 
управління вважають системи, які призначені для такої дії на об’єкт управління, 
що переводить цей об’єкт в бажаний стан і (або) надає параметрам процесів, що 
відбуваються в ньому, певні кількісні або якісні значення

С. Янг

підсистема організації, компонентами якої є групи взаємодіючих людей: її функ-
ції полягають в сприйнятті певних проблем організації (входів) і подальшому 
виконанні набору дій (процесів), в ході яких виробляються рішення (виходи), що 
збільшують дохід від діяльності всієї організації (задоволення), або оптимізують 
деяку функцію всіх входів і виходів організації

Н. Метеленко це система, «яка являє собою сукупність елементів, пов’язаних між собою та 
таких, що мають динамічний характер

А. Ігнат’єва,  
М. Максимцов

є складною системою, створеною для збору, аналізу і переробки інформації з 
метою отримання максимального кінцевого результату при певних обмеженнях 
(нестача ресурсів, наприклад)

Вікіпедія

це претворення інформації про стан об'єкта в командну інформацію від суб'єкта; 
це цілеспрямований програмований чи довільний вплив на об'єкти задля досяг-
нення кінцевої мети за допомогою процесорів, явищ, процесів, коли є з ними 
взаємодія в режимі детермінованої чи довільної програми/регламенту

Словопедія дія на певний процес (об'єкту) з метою забезпечення бажаного його перебігу

Функціональні підсистеми управління підприємством

стратегічне і поточне управління (підприємством)

планування

управління персоналом

управління виробництвом

управління маркетингом

управління фінансами

управління інвестиціями

Рис. 2. Функціональні підсистеми управління підприємством
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Для успішної роботи підприємства, його 
стійкого і гармонійного розвитку керівництву 
необхідно вирішити задачу побудови системи 
управління, що відповідає сучасним викликам 
і орієнтованої на середньо- і довгострокову перс-
пективу та подолати проблему незбалансова-
ності внутрішніх підсистем і ліквідувати системні 
диспропорції на підприємстві. Сучасна теорія 
і практика управління в залежності від пріоритету 
методів впливу і сфер регулювання об’єкта роз-
різняє такі види управління, що наведені на рис. 3.

Загальна характеристика механізму впливу 
на виробничі системи, характер і послідовність 
у вирішенні поставлених перед ними цілей 
і завдань дозволяє виділити також види управ-
ління підприємством: проблемні; ситуаційні; 
програмно-цільові; адаптаційні.

Зміст процесу управління визначається 
характером розв’язуваних проблем і являє 
собою сукупність операцій, згрупованих за 
його етапах. Етапи характеризують послідов-
ність якісної зміни робіт в процесі управління, 
будучи ступенями внутрішнього розвитку 
управлінського впливу (рис. 4).

Сучасні принципи управління підприєм-
ством поділяють:

– на загальні: принцип поєднання демокра-
тизму і доцільного економічного централізму; 
досягнення високої ефективності в будь-якій 
діяльності; принцип стимулювання; єдинона-
чальності; принцип науковості; принцип пра-
вильної розстановки кадрів і підготовки; інте-
грованості; принцип відповідності та ін.;

– на спеціальні, найважливішим з них є 
принцип забезпечення прибутковості біз-
несу в поєднанні з максимальним добробу-
том працівників підприємства; принцип прі-
оритету споживача, висока якість і доступні  
ціни та ін.

Сутність управління підприємством визна-
чається тими процесами управління, які вклю-
чають формулювання цілей, прийняття рішень 
відповідно до мети, планування процесу вико-
нання, прогнозування, організацію виконання, 
керівництво і мотивацію, координацію діяль-
ності підрозділів і контроль.

Досконала структура управління підпри-
ємства, тим ефективніше вплив управління на 
процес функціонування, вона повинна відпові-
дати певним вимогам, тобто бути:

– адаптивною (здатної адаптуватися до змін 
зовнішнього середовища); ‘

Види управління підприємством в залежності від пріоритету методів впливу і сфер 
регулювання 

Економічні

напрям системи управління, що забезпечує досягнення 
тактичних і стратегічних цілей підприємства на основі 
економічного і фінансового планування і контролю і 

регулювання внутрішніх і зовнішніх економічних 
відносин

Соціальні 

підвищення якості  життя працівників та, як наслідок,
підвищення ефективності їх діяльності. Відповідно до 

цієї мети будується весь процес управління 
підприємством

Правові 
створені для правового забезпечення діяльності 

підприємства, захисту прав і інтересів у 
взаємовідносинах з контрагентами

техніко-
технологічні

організаційне і календарне планування, облік ситуацій,
аналіз ситуацій і прийняття рішення в реальному часі з 

управління технологічною лінією

Рис. 3. Види управління підприємством в залежності  
від пріоритету методів впливу і сфер регулювання



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 147

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

– гнучкою, динамічною (здатною миттєво 
реагувати на зміну попиту, вдосконалення тех-
нології виробництва, поява інновацій);

– адекватною (відповідної параметрам 
керованої системи);

– спеціалізованою (функціонально замкне-
ною в структурних підрозділах з обмеженням 
і конкретизацією сфери діяльності кожного 
керівної ланки);

– оптимальною (з дотриманням раціо-
нальних зв’язків між рівнями та ланками  
управління);

– оперативною (здатної запобігти невідво-
ротним змінам керованої системи за час прий-
няття рішення);

– надійною (здатної гарантувати достовір-
ність передачі інформації);

– економічною (з відповідністю адміністра-
тивних витрат вимогам підприємства);

– простою (легкою для розуміння персо-
налу і пристосування до обраної форми управ-
ління та участі в досягненні цілей організації).

Процес управління підприємством має спе-
цифічні властивості [2; 5], а саме: мінливість 
(процес управління переходить з одного сту-
пеня системи управління на іншу, здійсню-
ється в різному взаємодії ланок управління); 
стійкість (проявляється у виникненні та закрі-
пленні зв’язків процесу управління між здійс-
нюють його ланками); безперервність (поки 
здійснюється процес виробництва, існує і непе-
рервності процесу управління); послідовність 
(характеризує послідовність здійснення про-
цесу управління: мета, ситуація, проблема, 
рішення); циклічність(повторюваність процесів 
управління в усі нових і нових циклах).

Висновки. Отже, для того, щоб оцінити ефек-
тивність системи управління підприємством 

Зміст процесу управління підприємствами

методологічні

припускає закономірно наступні етапи, що відображають 
як загальні риси трудової діяльності людини, так і 

специфічні риси управлінської діяльності. Виходячи з 
цього процес управління можна уявити як послідовність 

чотирьох основних етапів: визначення мети, оцінки 
ситуації, визначення проблеми, управлінського рішення

функціональні

проявляється в масштабній послідовності та переваги 
реалізації основних функцій управління. Тут 

виділяють етапи планування, організації, контролю та 
регулювання. Функції стимулювання і навчання 

здійснюються за етапами управління

 економічні
охоплює етапи встановлення економічних потреб,

оцінки наявності ресурсів, розподілу і використання 
ресурсів

соціальні
розкриває роль людини в здійсненні процесу 

управління, оскільки суб'єктом і об'єктом соціального 
управління завжди є людина

організаційні

проявляється в послідовності використання 
організаційних важелів впливу: етапи 

регламентування, нормування, інструктування,
відповідальності

 інформаційні
необхідно послідовно виконати такі інформаційних 

робіт: етапи пошуку, комплектування, обробки і 
передачі інформації

Рис. 4. Зміст процесу управління підприємствами
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необхідно проаналізувати сукупність парамет-
рів. Для різних підприємств цей набір пара-
метрів майже не змінюється, але самі параме-
три мають різну пріоритетність для кожного  
підприємства.

Немає єдиного незаперечного стандарту, 
за яким будь-яке підприємство може отримати 
рейтинг ефективності управління. Можна ска-
зати, що управління підприємством має бути 
настільки ефективним, щоб підприємство 

досягало поставлених цілей. А цілі у кожного 
підприємства різні на кожному етапі життє-
вого циклу підприємства мети і завдання змі-
нюються через природне зростання бізнесу, 
а також істотно коригуються цілями.

Для результативного та ефективного управ-
ління необхідно мати добре налагоджені функ-
ції цілепокладання, планування та контролінгу, 
а також мати чітку взаємодію всіх структур під-
приємства для досягнення загальних цілей.


