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Анотація. У статті запропоновано методологічний підхід до оцінки ефективності економічних методів 

управління підприємствами і персоналом з використанням інтегрального показника і методів системного аналізу.
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Постановка проблеми. Ефективність діяль-

ності сучасного підприємства залежить від ба-

гатьох зовнішніх і внутрішніх чинників. Вплив 

зовнішніх чинників на управління підприєм-

ством обумовлює його адаптованість і присто-

сованість до зовнішніх умов. Внутрішнє сере-

довище підприємства складається з багатьох 

управлінських систем і підсистем, які потребу-

ють відповідних методів управління.

В економічній літературі й виробничій прак-

тиці здебільшого виділяють три групи методів 

управління: адміністративні, економічні та соці-

ально-психологічні. Відомо також, що найбіль-

ший ефект досягається при комплексному засто-

суванні сукупності існуючих методів управління. 

Нашими дослідженнями доведена пріоритетність 

економічних методів управління в комплексній 

системі відомих методів, критерієм визначення 

якої стає результативність та ефективність вироб-

ництва, оцінка якої спрощується при застосуван-

ні інтегрального показника.

Саме такий методологічний підхід до пробле-

ми управління підкреслює актуальність, теоретич-

не і практичне значення цієї теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень. Розробці теоре-

тичних основ аналізу ефективності економічних 

методів управління присвятили свої дослідження 

такі зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти як 

П. Друкер, М. Мескон, В. Андрющенко, Г. Савиць-

ка, І. Герчикова, О. Большаков, Р. Фатхутдінов,та 

ін. Кожен з авторів застосовує свою класифікацію 

елементів за класифікаційними ознаками стосов-

но економічних методів управління та показни-

ків визначення ефективності їх використання. У 

залежності від ситуації, яку необхідно оцінити з 

економічної точки зору, вчені пропонують також 

різні показники. Здебільшого дія цих показників 

обмежується однією функціональною сферою ді-

яльності підприємства. Це або трудові ресурси, 

або фінансовий стан, або оборотні кошти тощо. 

Майже не застосовуються при оцінці ефективності 

економічних методів управління інтегральні по-

казники, які відображають інтегровані результати 

функціонування усіх підсистем та охоплюються 

економічними методами управління. Зокрема, за 

результатами наших досліджень [1; 2] розроблена 

модель систематизації класифікаційних ознак об-

ґрунтування пріоритетності методів управління 

підприємствами й персоналом. Але у наших робо-

тах і в публікаціях інших авторів не визначено ме-

тодів, які б дозволяли встановлювати ефективність 

методів управління підприємствами й персоналом 
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та обумовлювали напрями їх удосконалення із за-

стосуванням інтегральних показників.

Метою статті є удосконалення методів об-

ґрунтування інтегрального показника оцінки 

ефективності використання економічних методів 

управління підприємствами й персоналом із ви-

користанням методів системного аналізу на при-

кладі Старокраматорського машинобудівного за-

воду «ПАТ СКЗМ».

Виклад основного матеріалу. Дослідження-

ми встановлено, що методи системного аналізу 

дозволяють комплексно описати багаторівневу 

систему, дати кількісну характеристику основним 

компонентам цієї системи, описати взаємозв’язок 

між показниками і спрогнозувати її розвиток у 

майбутньому. Підприємство, на базі якого прово-

дяться дослідження, є також складною системою, 

яка утворюється з підсистем, що, у свою чергу, 

також містять складові елементи, які вступають у 

взаємодію один з одним завдяки методам управ-

ління. У свою чергу, методи управління також є 

системою, якою потрібно управляти з метою до-

сягнення цілей діяльності підприємства.

Як було зазначено вище, із розробленої нами 

раніше моделі класифікаційних ознак, яка побудо-

вана на базі аналізу трьох методів управління (еко-

номічних, соціально-психологічних та адміністра-

тивних) виділяються, як пріоритетні, економічні 

методи управління. До їх складу включені чотири 

підсистеми: стимулювання успішності праці, фі-

нансово-економічного управління, ціноутворення 

й інвестиційної, а також інноваційної політики.

Кожна із цих підсистем містить показники 

оцінки її ефективності. Запропонована система 

показників відображає внутрішні чинники, від 

яких залежить ефективність економічних методів 

управління. Визначено також, що економічні ме-

тоди управління є основним важелем, який при-

зводить до руху всю систему управління, характе-

ризує ступінь досягнення економічних інтересів, 

тому вони потребують інтегральної оцінки, яка 

має розраховуватися з усього комплексу показни-

ків, що їх характеризують.

Для розрахунку інтегральної оцінки еконо-

мічних методів управління використані методи 

розрахунку інтегральної оцінки потенціалу бага-

томірного динамічного об’єкту, які запропонував 

М. В. Шаланов [3].

З метою обґрунтування методологічного під-

ходу до визначення інтегрального показника, 

який характеризує ефективність застосування 

економічних методів управління підприємствами 

і персоналом, нами розроблено відповідну схему 

класифікації його складових елементів (рис. 1).

На базі аналізу рис. 1, для зручності подаль-

шого застосування схеми на практиці, показники 

містять умовні позначення в розрізі кожного бло-

ку. Перший індекс показника відображає його но-

мер у системі показників, а другий — номер блоку. 

Другий блок «Система фінансово-економічного 

управління» включає ще підсистеми, тому тут по-

казники містять три індекси, де: перший — номер 

підсистеми, другий — номер у системі показни-

ків, третій — номер блоку.

Проілюструємо методику інтегральної оцін-

ки потенціалу багатомірного динамічного 

об’єкту за даними річної фінансової звітності 

ПАТ «СКМЗ» за 2006–2010 рр. [4]. Як було ска-

зано вище, розрахунки виконуються за блоками 

системи економічних методів управління. Як 

видно з рис. 1, другий блок «Система фінансо-

во-економічного управління» містить ще підсис-

теми, тому приклад розрахунку комплексного 

показника ефективності її функціонування буде 

виконано саме для цієї системи.

На підставі зроблених розрахунків визначено 

залежність змінних у потенційних функціях кож-

ного блоку.

Потенційна функція з першої підсистеми 

«Платоспроможність та ліквідність» другого бло-

ку системи «Економічні методи управління» має 

вигляд:

 у
12

 = 0,609Z
112

 + 0,622Z
122

 + 0,492Z
132

, (1)

де: у
12

 — потенційна функція з першої підсистеми 

«Платоспроможність та ліквідність»;

Z
112

, Z
122

, Z
132

 — стандартизовані значення ета-

лонів показників Х
112

, Х
122

, Х
132

 відповідно.

Потенційна функція у другій підсистемі «Фі-

нансова стійкість» другого блоку системи «Еко-

номічні методи управління» має вигляд:

 у
22

 = 0,603Z
212

 + 0,500Z
222

 + 0,059Z
232

 + 

 + 0,613Z
242

 + 0,0809Z
252

. (2)

Потенційна функція третьої підсистеми «При-

бутковість та рентабельність» другого блоку систе-

ми «Економічні методи управління» має вигляд:

 у
32

 = 0,549Z
312

 + 0,340Z
322

 + 0,552Z
332

 + 

 + 0,314Z
342

 + 0,425Z
352

. (3)

Другий етап розрахунку, згідно з методикою, 

передбачає визначення виду потенційної функції 

інтегральної оцінки ефективності використання 

другого блоку економічних методів управління, 

яка, за нашими даними, має вигляд:

 y% = 0,323у
1
 + 0,809у

2
 + 0,491у

3
, (4)

де: у
1
, у

2
, у

3
 — еталонне значення потенційної функ-

ції першої, другої та третьої підсистем відповідно.

Останнім етапом оцінки є оформлення ре-

зультатів дослідження у вигляді графіку (рис. 2), 

який відображає динаміку інтегрального показ-

ника відносно системи.

Для більш наочного представлення інте-

гральної оцінки ефективності використання еко-

номічних методів управління в розрізі підсистеми 
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Рис. 1. Схема класифікації складових елементів інтегрального показника вимірювання ефективності 

використання економічних методів управління

Рис. 2. Динаміка зміни інтегрального показника 

оцінки ефективності використання економічних 

методів управління у розрізі системи 

«Фінансово-економічне управління» ПАТ «СКМЗ» 

у 2006–2010 рр.

«Фінансово-економічне управління» на рис. 2 у 

динаміці відображено фазовий портрет фінансо-

во-економічного управління підприємством.

Як свідчать результати проведених дослі-

джень, найбільш висока інтегральна оцінка 

спостерігається у 2006 році, до потенційного 

значення залишається лише 23,7 %. Протя-

гом 2007–2009 років має місце значний спад, 

підприємство реалізує свої потенціальні мож-

ливості у розрізі підсистеми «Фінансово-еко-

номічне управління» у 2009 р. лише на 24,4 %, 

оскільки еталонний стан дорівнює 100 %. Такий 

стан пояснюється труднощами, які виникали на 

підприємстві у зв’язку із загостренням фінансо-

во-економічної кризи в Україні у 2008–2009 рр. 

Згодом динаміка набуває позитивного значен-

ня, про що свідчить значення інтегральної оцін-

ки на рівні 57,8 %.

Висновки. Отже, отримані результати дослі-

джень дозволяють вибрати пріоритети управ-

ління фінансово-економічними методами. Так, 

спочатку проаналізовано потенційну функцію 

інтегральної оцінки, яка має вираз (4). Пріори-

тетним блоком (підсистемою) виступає та, яка 

має найбільшу питому вагу у виразі (4). Це — 
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управління фінансовою стійкістю, питома вага 

у потенційній функції 0,809. Наступним кроком 

є аналіз потенційної функції підсистеми «Фі-

нансова стійкість» (2). Найбільшу питому вагу 

тут займає значення коефіцієнту фінансової 

стабільності та коефіцієнту фінансової стійкос-

ті. Потім знову аналізується потенційна функ-

ція інтегральної оцінки й обирається наступний 

за пріоритетом показник тощо.

Розрахунки було проведено на прикладі другої 

системи «Фінансово-економічне управління». Ана-

логічним чином розраховуються комплексні оцінки 

систем «Стимулювання успішності праці», «Ціноут-

ворення та інвестиційна політика» й «Інноваційна 

політика». Далі, на підставі комплексних оцінок усіх 

систем, які входять до системи економічних методів 

управління, розраховується інтегральна оцінка еко-

номічних методів управління.

Практичне застосування наведеної класифі-

кації показників ефективності використання еко-

номічних методів управління дозволить вибрати 

пріоритети в управлінні господарською діяльніс-

тю підприємства.
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УДК 641.07 Л. П. Колєнченко

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 
НА РИНКУ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

Анотація. У статті досліджено сутність інформаційного забезпечення маркетингового управління на 

ринку посередницьких послуг. Обґрунтовується важливість участі посередників у процесі маркетингового 

управління, їх значення та принципи діяльності на сучасному етапі розвитку української економіки.

Ключові слова: інформаційна система управління, маркетингова система, посередники, ринок посеред-

ницьких послуг.

Summary. In article the essence of information support of marketing management in the market of intermediary 

services is investigated. Importance of participation of intermediaries in the course of marketing management, their 

value and activity principles at the present stage of development of the Ukrainian economy is caused.

Key words: information control system, marketing system, intermediaries, the market of intermediary services.

Постановка проблеми. На даному етапі роз-

витку українського підприємництва найважли-

вішим ресурсом є інформаційні ресурси і знан-

ня, які можуть значно впливати на підвищення 

його конкурентоспроможності, інвестиційної при-

вабливості та капіталізації. Інформаційне забез-

печення процесу маркетингового управління 

діяльністю посередників на ринку формують сис-

теми нового класу в управлінні підприємством, а 

саме: управління взаємовідносинами з клієнта-

ми (Customer Relationship Management — CRM) 

й управління взаємовідносинами з партнерами 

(Partner Relationship Management — PRM).

Відповідно, на ринку посередницьких послуг 

постійні клієнти і надійні партнери посередника-

оператора на ринку — головне його багатство, тому 


