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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів:
абстракції – при визначенні змісту економічного менеджменту як економічної категорії;
загального й особливого – при розробці системи економічного менеджменту, визначенні її
базових складових, їхньої підпорядкованості та взаємозв’язку; узагальнення – при
формуванні положень закону інноваційного розвитку та його базових аспектів.
Результати. У статті розглядається загальна система менеджменту
економічного

менеджменту

на

підприємстві.

Визначено

завдання

і система

економічного

менеджменту, а саме: показати всі види менеджменту не поодинці, а у єдності та
взаємозв’язку з орієнтацією на одну стратегію та мету розвитку підприємства.
Запропоновано

зміст

економічного

менеджменту

як

економічної

категорії.

Розроблено базові складові загальної системи менеджменту, які включають соціальний
менеджмент,

економічний

менеджмент,

екологічний

менеджмент,

морально-

психологічний менеджмент та інші види менеджменту, а також визначено їх
підпорядкованість та взаємозв’язок.
Новизна. Запропоновано визначення економічного менеджменту підприємства як
економічної категорії, яка системно, комплексно, організаційно і логічно об’єднує в собі
такі

види менеджменту на підприємстві, як фінансовий менеджмент, операційний

(виробничий) менеджмент, маркетинговий менеджмент, логістичний менеджмент.
Розроблено систему економічного менеджменту. Розглянуто базові аспекти, що
визначають дію закону інноваційного розвитку.

Практична значущість. Визначені в даній роботі поняття та складові загальної
системи менеджменту і системи економічного менеджменту, а також запропоноване
визначення та розроблена система економічного менеджменту як економічної категорії
сприятимуть більш глибокому вивченню економічних процесів на підприємстві.
Розглянуті базові аспекти, що визначають дію закону інноваційного розвитку можуть
послугувати базою для подальшого удосконалення управління інноваційними процесами
суб’єктів господарювання.

Ключові слова: форми менеджменту, види менеджменту, економічний менеджмент,
система менеджменту, закон інноваційного розвитку.
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