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У статті розглядається загальна система менеджменту і система економічного менедж-

менту на підприємстві. Визначено зміст економічного менеджменту як економічної категорії. 
Розроблено систему економічного менеджменту, визначено її базові складові, їх підпорядко-
ваність та взаємозв’язок. Розглянуто основні аспекти, що визначають дію закону інновацій-
ного розвитку. 
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Постановка проблеми. Управління є 

необхідною складовою функціонування всіх 
суб’єктів господарювання. Воно має на меті 
досягнення оперативних і стратегічних ці-
лей підприємства. В умовах ринкових відно-
син  управління підприємством описується 
за допомогою категорії «менеджмент». 

Зауважимо, що на сучасному етапі роз-
витку науки про управління (особливо це 
стосується західної науки) поняття «ме-
неджмент» і «управління» трактуються пе-
реважно як тотожні категорії, тобто вони 
використовуються у єдиному сенсі. 

 У більшості випадків така ситуація 
зумовлена тим, що до теперішнього часу 
категорія «менеджмент» не тільки не отри-
мала свого однозначного визначення, але й у 
багатьох випадках має різні тлумачення за 
окремими аспектами її сутності (і це при 
тому, що становлення й розвиток науки про 
управління на Заході має тривалу історію та 
пов’язано з великою кількістю досліджень). 
Все це вказує на значимість, складність і ба-
гатогранність менеджменту в суспільній ді-
яльності людей. 

Ефективні науково-практичні дослід-
ження стосовно менеджменту мають велике 
значення як в науковій сфері, так і в сфері 
підприємництва.  

Так, для підприємницьких структур 
такі дослідження дозволяють розробляти і 
реалізовувати науково обґрунтовані напрям-
ки соціально-економічного розвитку. Інши-
ми словами, розвиток теорії і практики ме-

неджменту дозволяє будь-якому підприєм-
ству здійснювати свою діяльність на засадах 
стратегічності, інноваційності, конкуренто-
спроможності та ефективності. 

Саме з цих позицій щодо розвитку те-
орії і практики менеджменту в представле-
ній роботі нами буде розглянуто окремий 
аспект даної категорії, що стосується її 
структури за функціональною ознакою (а 
отже, опосередковано, і її змісту), що є важ-
ливим як з науково-теоретичних, так і з 
практичних позицій. 

В умовах складного та доволі непізна-
ного розвитку ринкових відносин, форму-
вання нових потреб у суспільстві, перма-
нентної появи викликів, що виникають в 
економічній і соціальній сферах людської 
діяльності, великого значення набувають 
знання у сфері науки і практики менедж-
менту. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В економічній літературі розгляда-
ються різні види та форми менеджменту [1–
10]. Найбільш розповсюдженими на тепе-
рішній час  вважаються операційний ме-
неджмент, менеджмент виробництва і опе-
рацій, фінансовий менеджмент, інвестицій-
ний менеджмент, антикризовий менедж-
мент, кадровий менеджмент, менеджмент 
персоналу, менеджмент людських ресурсів, 
менеджмент зовнішньоекономічної діяль-
ності тощо [10; 9; 4; 1; 3]. Разом з тим, ди-
наміка розвитку суспільства і науки, як його 
складової, а також притаманні ринковим  
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відносинам конкуренція, кризи, невизначе-
ність, ризики та ряд інших проблем, стали 
джерелом появи нових видів менеджменту, 
таких як інноваційний (менеджмент іннова-
цій, менеджмент інноваційного розвитку), 
креативний, логістичний, якості, ризик-
менеджмент, ситуаційний тощо [2; 7; 8; 10]. 

Цілком зрозуміло, що така кількість і 
різновидність видів менеджменту потребує 
свого комплексного дослідження з точки 
зору їх систематизації, класифікації й об-
ґрунтування змісту. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є визначення суті економічного 
менеджменту як об’єктивного чинника і  
форми реалізації інноваційних процесів у 
наукових теоретичних дослідженнях і  прак-
тичній діяльності суб’єктів господарювання, 
а також у формулюванні та деталізації ос-
новних аспектів закону інноваційного роз-
витку. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У даній роботі нами на основі аналі-
зу літературних джерел, логічного й істо-
ричного методів наукового  пізнання пропо-
нується ввести в науково-практичний обіг 
таку різновидність менеджменту, як «еко-
номічний менеджмент». 

З теоретико-методологічних позицій 
економічний менеджмент пов’язаний в ці-
лому з економічним розвитком, економіч-
ною діяльністю того чи іншого суб’єкта. 
Конкретизація даного поняття дозволяє ха-
рактеризувати економічний менеджмент  як 
процес цілеспрямованого впливу на 
суб’єктів у межах їх економічної діяльності. 

З практичних позицій економічний 
менеджмент, так само як і менеджмент в ці-
лому та всі його різновиди, найчастіше  
пов’язують безпосередньо з діяльністю під-
приємства (фірми). За такого підходу  еко-
номічний менеджмент є більш ємною і  
комплексною категорією, ніж такі його ви-
ди, як фінансовий менеджмент, операційний 
(виробничий) менеджмент, маркетинговий 
менеджмент, логістичний менеджмент. 

Саме економічний менеджмент, на 
нашу думку, більш  системно, комплексно, 
організаційно і логічно об’єднує в собі ви-
щеназвані види менеджменту на підприєм-
стві. Відповідно, головним завданням еко-
номічного менеджменту є створення ком-

плексного бачення процесу управління, 
представлення усіх видів менеджменту в 
єдності та взаємозв’язку з орієнтацією на 
одну стратегію і мету розвитку підприєм-
ства.  

З метою розмежування категоріально-
го наповнення понять «види менеджменту» 
та «економічний менеджмент» представимо 
основні структурні елементи загальної сис-
теми менеджменту та  системи економічно-
го менеджменту на підприємстві. 

З нашої точки зору, загальна система 
менеджменту підприємства включає такі 
складові, як: 

– соціальний менеджмент; 
– економічний менеджмент; 
– екологічний менеджмент; 
– морально-психологічний менедж-

мент; 
– інші види менеджменту. 
У свою чергу, система економічного 

менеджменту підприємства логічно поєднує 
в собі ті види менеджменту, які пов’язані з 
представленими в Положеннях (стандартах) 
бухгалтерського обліку (ПСБО)  видами ді-
яльності на підприємстві, а також  ті, які, з  
одного боку, відображають ринкову і логіс-
тичну складові його діяльності, а з іншого – 
ті види менеджменту, які не несуть в собі 
ознак специфічності та охоплюють, прони-
зують собою всю економічну діяльність під-
приємства, а отже, відображають і їх єдність 
з усіма цими видами менеджменту. В уза-
гальненому вигляді система економічного 
менеджменту представлена на  рис.1. 

Як свідчить рис.1, у розширеному ви-
гляді економічний менеджмент, окрім стан-
дартних операційного, фінансового та інвес-
тиційного менеджменту, включає також і  
маркетинговий менеджмент, логістичний 
менеджмент тощо. Кожен із цих видів ха-
рактеризує конкретну складову менеджмен-
ту, яка пов’язана зі специфічною діяльністю 
підприємства.  

Інші види менеджменту (кадровий, ін-
новаційний, менеджмент якості тощо) є та-
кож специфічними за своєю сутністю. Вони  
охоплюють всі основні складові економіч-
ного менеджменту і виступають у ролі до-
поміжних його складових. Такої функціона-
льної ролі вони набувають не за своєю ва-
гомістю в досягненні економічних резуль- 
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Рис.1. Система економічного менеджменту підприємства 

татів, а по відношенню до економічної дія-
льності підприємства як процесу. 

Зауважимо, що в економічній науковій 
літературі співіснують такі  поняття, як «фі-
нанси підприємства» і «економіка підприєм-
ства», «фінансовий аналіз» і «економічний 
аналіз», «фінансова безпека підприємства» і 
«економічна безпека підприємства» тощо. 
Тому логічним, на наш погляд,  буде уве-
дення  поряд з фінансовим менеджментом і 
категорії «економічний менеджмент». 

Економічний менеджмент – це система 
принципів, способів та методів управління 
підприємством, пов’язаних, в цілому,  з його 
економічною діяльністю. Оскільки еконо-
мічний менеджмент охоплює всю економіч-
ну діяльність, то  його спрямованість відо-
бражає головну мету такої діяльності, а са-
ме: забезпечення максимізації економічних 
результатів діяльності підприємства з пози-
ції інтересів його власників і стратегії роз-
витку. 

 Крім того з теоретико-методологічної 
точки зору важливо розглянути питання ви-
значення економічних законів, а також ос-
новних підходів до розкриття сутності сис-
теми реалізації економічних потреб та інте-
ресів на рівні підприємства. 

Економічні закони діють у суспільно-
му виробництві на різних його рівнях. Сту-
пінь суспільного пізнання економічних за-
конів визначає рівень їх використання в 
економічній діяльності суб’єктів господа-
рювання, у тому числі, і на рівні підприєм-
ства. Економічна політика підприємства  
формується саме на цих засадах і виступає 
основою формування економічної стратегії 
підприємства. 

Реально розроблені на підприємстві 
стратегія і тактика економічного розвитку 
фактично визначають економічний потенці-
ал менеджменту даного підприємства і рі-
вень його використання, оскільки саме вони 
через розроблений економічний механізм 
показують, як підприємство в своїй еконо-
мічній діяльності враховує дію всіх еконо-
мічних законів і завдяки цьому досягає по-
ставлених перед ним цілей. 

Розвиток підприємства за своїм зміс-
том є багатогранною і складною системою, 
включає в себе різні напрямки розвитку, а 
саме: технічний, організаційний, соціаль-
ний, технологічний, економічний, екологіч-
ний тощо. 

У ринковій системі господарювання 
економічний розвиток підприємства є ви-
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значальним, оскільки саме через нього реа-
лізуються основні потреби й інтереси його 
власників і, в значній мірі, його працівників. 
У свою чергу, ефективність економічного 
розвитку підприємства і темпи його еконо-

мічного зростання залежать від рівня інно-
ваційної активності. Сукупність саме цих 
особливостей розвитку підприємства пред-
ставлена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Основні складові, що визначають наявність і дію закону «інноваційний розвиток» 
 

Економічний розвиток підприєм-
ства – це ключова складова роз-
витку підприємства для ринкової 

системи господарювання 

Розвиток підприємства  і економічний розвиток підприємства в ринковій системі   
господарювання постійно знаходяться під дією закону конкуренції 

В ринковій системі господарювання інноваційний розвиток підприємства оцінюється 
на засадах економічної вигоди і економічних критеріїв 

Об’єктивність інноваційного розвитку підприємства і оцінка його в ринковій системі 
за економічними  критеріями формують економічну сутність такого явища 

 

ПІДПРИЄМСТВО 

Вкладання капіталу власників, їх бажання задовольнити свої потреби і інтереси в 
умовах дії закону конкуренції визначають об’єктивну необхідність в інноваційному 

розвитку підприємства 
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тогранна і складна система 
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Мета економічного розвитку під-
приємства – забезпечення задово-

лення сукупності економічних 
потреб і інтересів 

Мета розвитку підприємства – за-
безпечення задоволення сукупнос-

ті певних потреб і інтересів 

Інноваційний розвиток підприємства і його діалектичний зв’язок з іншими економіч-
ними явищами і процесами
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Основні складові, що визначають наяв-
ність і дію закону «інноваційний розвиток» 
можна визначити наступним чином. 

Власники, утворюючи підприємство, 
мають на меті збільшення власного капіта-
лу, зростання ринкової вартості підприєм-
ства тощо. В основі досягнення таких цілей 
знаходиться  розвиток підприємства, який 
представляє собою багатогранну і складну 
систему. При чому економічний розвиток 
підприємства є ключовою складовою роз-
витку підприємства для ринкової системи 
господарювання. Розвиток підприємства  і 
економічний розвиток підприємства в рин-
ковій системі господарювання постійно зна-
ходяться під дією закону конкуренції.  

Мета розвитку підприємства полягає в 
забезпеченні задоволення сукупності певних 
потреб і реалізації інтересів. Мета економіч-
ного розвитку підприємства, відповідно, – у 
забезпеченні задоволення сукупності еко-
номічних потреб і економічних інтересів. 

Вкладання капіталу власників, їх ба-
жання задовольнити свої потреби й інтереси 
в умовах дії закону конкуренції визначають 
об’єктивну необхідність в його інновацій-
ному розвитку. Об’єктивність інноваційного 
розвитку підприємства й оцінка його в рин-
ковій системі за економічними  критеріями 
формують економічну сутність такого яви-
ща. А отже, в ринковій системі господарю-
вання інноваційний розвиток підприємства 
оцінюється на засадах економічної вигоди і 
економічних критеріїв. 

Висновки. Таким чином, визначені в 

даній роботі поняття та складові загальної 
системи менеджменту і системи економіч-
ного менеджменту, а також запропоноване 
визначення та розроблена система економіч-
ного менеджменту як економічної категорії 
сприятимуть більш глибокому вивченню 
економічних процесів на підприємстві. Роз-
глянуті базові аспекти, що визначають дію 
закону інноваційного розвитку можуть слу-
гувати базою для подальшого удосконален-
ня процесу управління інноваційною діяль-
ністю суб’єктів господарювання. 
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В статье рассматриваются общая система менеджмента и система экономического ме-
неджмента на предприятии. Определено содержание экономического менеджмента как эко-
номической категории. Разработана система экономического менеджмента,  определены её 
базовые составляющие, их  подчинённость и взаимосвязь. Рассмотрены основне аспекты, 
определяющие действие закона инновационного развития. 

Ключевые слова: формы менеджмента, виды менгеджмента, экономический менедж-
мент, система менеджмента, закон инновационного развития. 

General system of management and system of economic management at an enterprise are dis-
cussed. The essence of economic management as an economic category is determined. The system 
of economic management is developed; their subordination and intercommunication are identified. 
The main aspects determining the action of law of innovative development are considered. 

Keywords: forms of management, kinds of management, economic management, system of 
management, law of innovative development. 
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