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Постановка проблеми. Ефективність діяльності підприємств залежить 

від обраної ними стратегії, організаційної структури управління. Важливе 

значення має рівень кваліфікації управлінських працівників, тому що 

результатом їх діяльності є якість прийнятого управлінського рішення, що 

впливає на ефективність діяльності підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управління підприємствами 

є предметом наукових досліджень українських та зарубіжних учених: І. 



Ансоффа, В. Василенко, Й. Завадського, М. Корінько, Р. Петухова, 

Г. Підлісецького, Ю. Погорелова, М. Портера, М. Пугачова, О. Раєвнєвої, П. 

Саблука, А. Тонких та ін. Проте в прикладній економічній літературі 

недостатньо досліджені питання управління діяльністю підприємств.  

Мета статті. Проаналізовано основні питання, що характеризують 

ефективність управління діяльністю підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нами проведений аналіз 

управління діяльністю підприємств, який дозволив визначити загальні для 

всіх підприємств управлінські функції, методи управління і, відповідно до 

цього, вимоги до рівня кваліфікації кадрів. Ефективність діяльності 

управлінських кадрів підприємства залежить від рівня їх заробітної плати, 

умов організації праці. В результаті аналізу нами  визначено, що управління 

діяльністю підприємств – це процес, який включає мету, об’єкт, методи 

управління, функції управління, що формують структуру управління. Одним 

з напрямків  ефективної діяльності підприємств є вибір стратегії на основі 

аналізу факторів, що впливають на розвиток підприємств, джерел 

інвестування та оцінки діяльності. 

При проведенні аналізу діяльності підприємств нами визначено, що 

необхідною умовою управління є визначення цілі, яка буде формувати 

основу ефективної діяльності підприємств і дозволить на основі оцінки 

діяльності підприємств обирати шляхи, формувати та реалізовувати 

стратегію їх розвитку. Результатом діяльності підприємств є одержання 

економічного ефекту, а у протилежному випадку – збитку. 

Прогнозування діяльності і вибір напряму розвитку підприємств 

характеризується стратегією розвитку, яка дозволяє визначити його 

перспективу. Залежно від інтенсивності та масштабів розвитку підприємства 

можуть обрати будь-яку стратегію концентрованого, інтегрованого або 

диверсифікованого зростання,. 

Так, стратегія  концентрованого зростання включає: 

- посилення позицій на ринку; 



- розвиток ринку; 

-  розвиток продукту. 

Стратегія інтегрованого зростання складається з стратегій: 

- реінтеграції; 

- прямої вертикальної інтеграції; 

- горизонтальної інтеграції. 

Найбільш популярними стратегіями диверсифікованого зростання є [4]: 

- споріднена диверсифікація; 

- неспоріднена диверсифікація.  

На підприємствах може відбуватись диверсифіковане зростання за 

рахунок внутрішнього чи зовнішнього зростання.  Внутрішнє зростання 

досягається шляхом підвищення потенціалу підприємств, випуску нових 

видів продукції, розширення асортименту продукції, поліпшення якості 

виробленої продукції. Зовнішнє зростання відбувається шляхом поглинання, 

приєднання або злиття підприємств галузі. 

Нами досліджено, що вдосконалення управління підприємствами 

залежить від шляхів розвитку – екстенсивного або інтенсивного. Спосіб змін, 

змістом яких є використання у виробництві досягнень науки і техніки, 

передового практичного досвіду, процес, особливий спосіб розвитку 

підприємства, що спирається на досягнення науково-технічного прогресу, 

метою та результатом якого є підвищення економічної ефективності 

виробництва і збільшення на цій основі обсягів виготовлення продукції – це 

інтенсивний розвиток підприємства. Екстенсивний тип розвитку 

підприємств, на відміну від інтенсивного, пов'язаний з нарощуванням обсягів 

виробництва, підвищенням його ефективності за рахунок залучення в 

господарський обіг більшої кількості економічних ресурсів. Інтенсивний тип 

розвитку підприємств буде пріоритетним, він забезпечує більш повне 

задоволення потреб суспільства без збільшення обсягів необхідних ресурсів. 

В практичній діяльності зустрічається поєднання різних типів динаміки 

виробництва продукції, витрат і рівня їх віддачі (ефективності). 



Підприємства, на нашу думку, мають обрати інтенсивний шлях розвитку на 

інноваційній основі. Це буде сприяти підвищити ефективність використання 

ресурсного потенціалу підприємств, який включає матеріальні, трудові, 

фінансові та інформаційні ресурси, розширити й оновити асортимент за 

рахунок виробництва і реалізації нової конкурентоспроможної продукції, 

покращити процеси організації виробництва та праці.  

Ефективність залежить від методів управління. Класичними методами 

управління діяльністю підприємств є: адміністративні, економічні та 

соціально-психологічні [3]. Адміністративні методи формують 

організаційно-розпорядчі засади функціонування підприємства. Економічні 

методи безпосередньо впливають на ефективність діяльності підприємства. 

Соціально-психологічні методи прямо пов’язані з працівниками, сприяють 

підвищенню їх трудової активності і використання індивідуальної та 

групової свідомості, психології, що покликані підвищувати трудову 

активність працівників і створювати відповідні соціально-психологічні умови 

для їх трудової діяльності. На основі цих методів здійснюється управління 

підприємствами, що проявляється через реалізацію процесу прийняття та 

здійснення управлінських рішень. Раціональне використання класичних 

методів управління разом зі специфічними, що притаманні для кожної галузі, 

буде сприяти ефективному системному управлінню та результативній 

діяльності підприємств.  

Як показує дослідження, управління як процес може моделюватись, а 

елементами моделей можуть бути розглянуті і методи, і функції управління, і 

джерела фінансування тощо. Виходячи з того, що ефективність діяльності 

залежить від якості прийнятих управлінських рішень, ми розглядали функції 

управління, на основі яких фахівці апарату управління складають плани 

розвитку підприємства, прогнозують його діяльність. На цьому етапі 

розробляють завдання і стратегії розвитку підприємств, створюють орієнтир 

майбутньої їх діяльності. Функцію планування здійснюють на початку 

управлінського процесу і вона є основою для інших функцій управління.  



Організаційна функція сприяє взаємодії між підрозділами, службами, 

співробітниками (кадрами) з метою досягнення поставленої цілі на 

підприємстві. В процесі діяльності на підприємстві здійснюється її 

координація і розробляється система стимулювання праці управлінських 

працівників.  

Контроль діяльності підприємств як функція управління впливає на 

розвиток підприємств, оскільки за її допомогою дається оцінка ефективності 

діяльності підприємства як результат якості управлінських рішень, що 

прийняті. Існують різні види контролю: фінансовий, виробничий, 

логістичний, маркетинговий, операційний та інші, які є важливими 

елементами забезпечення досягнення підприємством поставленої мети. Для 

більш ефективної діяльності контроль потрібно здійснювати на всіх етапах 

діяльності підприємства, зокрема здійснити усі три види контролю – 

попередній, поточний та завершальний.  

На основі даних контролю проводиться аналіз ефективності діяльності 

підприємств. Контроль передбачає фіксацію стану та основних параметрів 

економічних процесів і об’єктів, збору й накопичення даних про них, їх 

відображення в облікових відомостях [1]. За даними аналізу, що показують 

рівень ефективності діяльності підприємства, приймається рішення по 

подальшому її покращенню. 

Основним для розвитку підприємств у сучасних умовах є фінансові 

ресурси, в тому числі їх основна форма – інвестиції: власні, залучені, 

позичкові. Головним джерелом інвестування діяльності та розвитку 

підприємств є їх власні кошти – прибуток та амортизаційні відрахування. За 

визначенням, амортизаційні відрахування – це відрахування, які поступово 

переносять вартість основних засобів на продукцію і йдуть на модернізацію.  

Проведені дослідження показали, що від якості управління діяльністю 

підприємств залежить їх розвиток, конкурентоспроможність, маркетингова 

діяльність, процес ціноутворення, якість продукції.  



Висновок. Таким чином, результативність діяльність будь-якого 

підприємства вимагає ефективного управління. Теоретичні основи складових 

управління діяльністю підприємств сприяють більш глибокому вивченню 

структурного, функціонального змісту управлінських явищ, їхніх 

взаємозв'язків між собою та оточуючим середовищем.  
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