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Методологія дослідження. Завдяки узагальненню та системному аналізу системати-

зовано теоретичні положення щодо сутності, цілей, функцій і принципів інтенсифікації цик-

лів управління економічною поведінкою підприємств. Структурно-функціональний аналіз 

дозволив виокремити основні елементи системи заходів щодо підвищення інтенсифікації уп-

равління економічною поведінкою підприємств.  

Результати. Автором в статті визначено, що будь-яка ініціатива розвитку підприємства 

окреслюється перспективами розвитку, що визначається в меті, яка досягається завдяки реа-

лізації планів. Чітка мета дозволяє спланувати подальші дії з її досягнення, а також визначи-

ти можливі варіанти досягнення і вибрати оптимальні шляхи. Дії можна деталізувати до не-

обхідного і достатнього рівня. Таким чином, втілюється інтенсифікація управління економі-

чною поведінкою підприємств та планування заходів для досягнення поставленої мети.  

Ефективна система інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств полягає 

у правильній постановці цілей, завдань і своєчасності їх досягнення. Рівень досяжності ви-

значених цілей необхідно порівнювати з розробленою стратегією підприємств. 

Новизна. Визначено системи інтенсифікації управління економічною поведінкою 

підприємств. Розглянуто принцип підвищення ефективності інтенсифікації управління еко-

номічною поведінкою підприємств за допомогою моделі «7S» компанії McKinsey. Запропо-

новано сучасний науково-практичний підхід до оцінки інтенсифікації циклів управління 

економічною поведінкою підприємств. 

Практична значущість. Визначено, що велике значення для оцінки циклу інтенсифі-

кації управління економічною поведінкою підприємств має вибір бази для порівняння або 

визначення рівня ефективності, який приймається за еталон, який може бути розроблений з 

використанням методів проектування систем управління на основі передового досвіду і за-

стосування прогресивних управлінських рішень. Це дає можливість формувати кілька підхо-

дів, які можуть використовуватися до конкретних вимог та в конкретних ситуаціях. 

Ключові слова: підприємства; економічна поведінка підприємств; інтенсифікація; 

науково-практичний підхід. 

 

Постановка проблеми. Кожне під-

приємство повинно прагнути бути успішним 

в конкурентному ринковому середовищі 

шляхом розробки та впровадження постій-

них інновацій, зниженням витрат, будівниц-

тва високих стандартів інтенсифікації уп-

равління їх економічною поведінкою і 

обов’язковим контролем. Більшість цих век-

торів залишаються нереалізованими, незва-

жаючи на витрати значних сил і засобів на 

їх втілення. Це пов'язують з неправильно 

обраною стратегічною політикою або не-

ефективною системою планування. Пробле-

ма полягає в тому, що ті моделі інтенсифі-

кації управління економічною поведінкою 

підприємств орієнтовані на централізацію 

управління, що заважає ефективному плану-

ванню і розробці стратегічних орієнтирів. В 

даний час модель інтенсифікації управління 

економічною поведінкою підприємств вима-

гає досконалого поєднання децентралізації 

управління з централізацією контролю ви-

конання стратегічних орієнтирів за ключо-

вими показниками діяльності підприємства. 
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Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Питаннями формування сучасного 

науково-практичного підходу до оцінки ін-

тенсифікації циклів управління економіч-

ною поведінкою підприємств в сучасних 

умовах господарювання займалися: Н. Ган-

зієнко [1], Г. Капленко [2], Н. Карачина [3], 

Т. Кондратьєва [4], Ю. Лозовик [5], 

В. Прохорова [6], В. Цапенко [8] та інші. 

Аналіз наукових праць свідчить про те, що 

необхідно проводити подальші досліджен-

ня в напрямку формування сучасного нау-

ково-практичного підходу до оцінки інтен-

сифікації циклів управління економічною 

поведінкою підприємств в сучасних умовах 

господарювання. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є формування сучасного науко-

во-практичного підходу до оцінки інтенси-

фікації циклів управління економічною по-

ведінкою підприємств в сучасних умовах 

господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Будь-яка ініціатива розвитку підпри-

ємства окреслюється перспективами розвит-

ку, що визначається в меті, яка досягається 

завдяки реалізації планів. Чітка мета дозво-

ляє спланувати подальші дії з її досягнення, 

а також визначити можливі варіанти досяг-

нення поставленої мети, і вибрати оптима-

льні шляхи. Дії можна деталізувати до необ-

хідного і достатнього рівня. Таким чином, 

втілюється інтенсифікація управління еко-

номічною поведінкою підприємств та пла-

нування заходів для досягнення поставленої 

мети. 

Ефективна система інтенсифікації уп-

равління економічною поведінкою підпри-

ємств полягає у правильній постановці ці-

лей, завдань і своєчасності їх досягнення. 

Рівень досяжності визначених цілей необ-

хідно порівнювати з розробленою стратегі-

єю підприємств. Існує ієрархія стратегій 

підприємств, яку формують загальнокорпо-

ративна стратегія і функціональна стратегія. 

Тому необхідно розуміти як взаємопов'язані 

стратегії підприємства, оперативні цілі з на-

прямами їх досягнення та системою бюдже-

тування.  

Ефективна система інтенсифікації уп-

равління економічною поведінкою підпри-

ємств складається з певного порядку дій – 

керівник ставить цілі, формує та приймає 

управлінські рішення, делегує повноважен-

ня тощо, цей процес розбивається на певні 

ознаки групи дій, які називають функціями. 

Повторення цих функцій в заданому поряд-

ку формує цикли управління економічною 

поведінкою підприємств. 

Інтенсифікація управління економіч-

ною поведінкою підприємств за своїми ха-

рактеристиками може бути віднесена до різ-

них систем (рис.1). 

 

Системи інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств 

соціальні складні

відкриті самоорганізуючі

саморозвинуті адаптаційні

багаторівневі ієрархічні

 активні поліструктурні

багатоцільові динамічні

стохастично-детерміновані
 

Рис.1. Системи інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств 

 

У таких системах протікають реальні 

процеси, відповідно, існують матеріальні і 

інформаційні потоки, вхідна та вихідна ін-

формація. Одним з можливих варіантів під-

вищення ефективності інтенсифікації уп-

равління економічною поведінкою підпри-

ємств вважається «модель 7S» компанії 

McKinsey, [5, с.43] в ній виділяються сім 

взаємопов'язаних напрямків аналізу, оцінки 

та вдосконалення системи управління, як 

представлено на рис.2. 
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Структура 

Structure

Система 

Systems

Стиль у 

відношеннях 

Style

Склад персоналу 

Staff

Сума навичок 

Skills

Стратегія 

Strategy

Система 

цінностей 

7S

Розподілення підприємства на 

структурно-організаційні одиниці, 

що представляє  ієрархію 

підпорядкованості, відповідальності 

і координації впливів щодо 

організації процесу та його 

диверсифікації Формальні і неформальні дії 

та процесів, які знаходяться у 

постійній взаємодії,  

реалізують стратегію та 

підтримують структуру

 План дій з підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства, що спрямовані 

на адаптування або 

передбачення змін 

внутрішнього та зовнішнього 

середовища 

Представляє в основному 

стиль та культуру управління, 

що складається з двох 

компонентів: організаційна 

культура (цінності, норми, 

правила) та стиль управління 

(ефективний розподіл часу, 

ефективні управлінські 

рішення)

Перманентний розвиток 

навичок і компетентностей

працівників, які необхідно 

зміцнювати та розвивати для 

ефективної реалізації стратегії 

підприємства
Особливий склад підприємства, що 

включає всіх найманих працівників, 

а також працюючих власників і 

співвласників цього підприємства, 

які мають необхідні знання, вміння, 

навички та досвід роботи

Жорсткі елементи

Hard elements

М'які елементи

Soft elements

 

 

Рис. 2. Принцип підвищення ефективності інтенсифікації управління економічною             

поведінкою підприємств за допомогою моделі «7S» компанії McKinsey 
 

На основі аналізу діяльності підприєм-

ства і вивчення його існуючої системи уп-

равління розробляються і впроваджуються 

заходи щодо підвищення інтенсифікації уп-

равління економічною поведінкою підпри-

ємств, які враховують всі найважливіші 

елементи:  

− вдосконалення структури управлін-

ня економічною поведінкою підприємств 

(максимальне спрощення, децентралізація 

більшості функцій, дефініція повноважень 

керівників з урахуванням кваліфікації та 

особистих якостей);  

− розробка стратегії розвитку підпри-

ємства на основі аналізу сильних і слабких 

сторін, розробка філософії і політики інтен-

сифікації управління економічною поведін-
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кою підприємств, що охоплює всі функціо-

нальні напрямки; 

− розробка всієї інформаційної систе-

ми підприємства, яка забезпечує ефективний 

зв'язок між персоналом і підрозділами;  

− розробка системи прийняття ефек-

тивних управлінських рішень, правил і про-

цедур інтенсифікації управління економіч-

ною поведінкою підприємств, системи сти-

мулювання; 

− формування ефективних професій-

них навичок співробітника, які накопичу-

ються з підтримкою системи стійкого під-

вищення кваліфікації співробітників на ос-

нові навчання, перепідготовки та розвитку; 

− розробка системи підбору, навчан-

ня, оцінки та переміщення керівного персо-

налу, планування кар'єри керівників, вико-

ристання стилю керівництва, коли розгля-

даються внутрішні і зовнішні чинники, які 

впливають на діяльність підприємства;  

− використання більш ефективних ме-

тодів при оцінки персоналу та його набору, 

створення ефективної структури персоналу, 

створення найбільш сприятливого соціаль-

но-психологічного клімату. 

Для ефективного функціонування сис-

тема інтенсифікації управління економіч-

ною поведінкою підприємств повинна скла-

датися з замкнутого циклу і включати в себе 

наступні елементи, що наведено на рис.3. 

Якщо цикл інтенсифікації управління 

економічною поведінкою підприємств не 

налагоджений, то можна констатувати той 

факт, що ефективної системи управління на 

підприємстві не існує. Підприємству для ре-

алізації замкнутого циклу управління своєю 

діяльністю необхідно організувати ланцюг 

управління. 

Цикл інтенсифікації управління еко-

номічною поведінкою підприємств – це мо-

дель, яка описує процес управління який 

спрямований на отримання ефективного ре-

зультату, а саме: повного і стійкого досяг-

нення кінцевих цілей циклу інтенсифікації 

управління економічною поведінкою під-

приємств  

На початку циклу інтенсифікації уп-

равління економічною поведінкою підпри-

ємств з'ясовується проблема або ставиться 

завдання, а завершується він отриманням 

результату. Всі дії повторюються, а частота 

повторення залежить від типу управління 

економічною поведінкою. До поставленої 

мети може привести як прогін одного циклу, 

так і кілька його ітерацій. 

Циклічні процеси допомагають вияв-

ляти загальні взаємозв'язки, характерні   

особливості та закономірності, яким підко-

ряються процеси. На цьому ґрунтується ви-

користання планування і прогнозування в 

управлінні економічною поведінкою під-

приємств. При розгляді циклу інтенсифіка-

ції управління економічною поведінкою 

підприємств, виділяють його основні харак-

теристики: період (час однієї ітерації); дії 

(окремі частини циклу); процедури (певний 

порядок дій). 

Для того, щоб система інтенсифікації 

управління економічною поведінкою під-

приємств функціонувала ефективно, необ-

хідний замкнутий цикл з послідовно пов'я-

заними між собою етапами (рис.3). 

Постановка цілей є основою циклу ін-

тенсифікації управління економічною пове-

дінкою підприємств для розробки стратегії, 

фокусує команду на досягнення певних фі-

нансових цілей. Цілі спочатку повинні бути 

поставлені на рівні підприємства і включати 

такі поняття як місія, цінності та принципи. 

Для досягнення цілей використовується ме-

тод декомпозиції (поділ великої мети на 

більш дрібні). 

На етапі проведення діагностики дані 

можуть передаватися або збиратися само-

стійно, вивчаються основні чинники, які 

можуть вплинути на отримання результату. 

Прогнозування проводиться за допо-

могою наукових методів, розробляються 

можливі сценарії розвитку і тимчасові інтер-

вали діяльності підприємства. На підставі 

прогнозу керівник приймаються рішення. 

Прийняття ефективних управлінських 

рішень одна з головних завдань менеджмен-

ту і головний етап циклу інтенсифікації уп-

равління економічною поведінкою підпри-

ємств. Рішення приймається керівництвом і 

доводиться до виконавця за допомогою пос-

тановки задачі за допомогою конкретної ме-

ти та направлене на ліквідацію розриву між 

плановим і дійсним станом підприємства. 
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Формування циклу інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств 

Етап 1 Постановка цілей
є основою для розробки стратегії, фокусує 

персонал на досягнення певних фінансових цілей

Проведення діагностики
включає первинне накопичення та обробку 

інформації, аналіз даних і оцінку обставин
Етап 2

Прогнозування

за допомогою наукових методів розробляються 

можливі сценарії розвитку і тимчасові інтервали 

діяльності об'єкта управління
Етап 3

Управлінські рішення
рішення приймається керівництвом і доводиться до 

виконавця за допомогою постановки задачі
Етап 4

Планування

проводиться на підставі прогнозу, 

підпорядковується меті і враховує прийняте 

управлінське рішення
Етап 5

Організація діяльності
постановка завдань, формування відділів і 

підрозділів компанії згідно виконуваних функцій і 
компетентності персоналу

Етап 6

Мотивація і стимулювання 

персоналу

використовуються знання про справжні мотиви 

поведінки персоналу і застосовуються найбільш 

доречні способи впливу
Етап 7

Контроль
Вивчаються відхилення фактичних результатів від 

плану, їх причини, періодичність або випадковість
Етап 8

Терміни циклу інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств 

укорочений тижневий термін виконання

короткий місячний термін виконання

періодичний щоквартальний термін виконання

подовжений піврічний термін виконання

довгий річний термін виконання

тривалий  термін виконання більше року

Оцінка циклу інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств 

Отримано позитивну оцінку циклу 

інтенсифікації управління економічною 

поведінкою підприємств 

Повне і стійке досягнення кінцевих цілей циклу інтенсифікації управління економічною 

поведінкою підприємств 

Ні

Так

 
 

Рис. 3. Сучасний науково-практичний підхід до оцінки інтенсифікації циклів   

управління економічною поведінкою підприємств 

 

Етап планування проводиться на під-

ставі прогнозу, підпорядковується меті і 

враховує прийняте управлінське рішення 

для досягнення заданої мети і вирішення 
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поставленого завдання, це створення систе-

ми заходів для отримання ефективного ре-

зультату. 

Організація діяльності направлена на: 

створення певної структури взаємовідносин; 

постановку завдань працівникам; форму-

вання відділів і підрозділів згідно виконува-

них функцій. 

Мотивацію і стимулювання персоналу 

виокремлено окремим етапом, але вони по-

винні бути присутній в складі кожного ета-

пу, використовується для активації персона-

лу, що створює умови для ефективного ви-

конання робіт і отримання результатів за 

допомогою впливу.  

Контроль за виконанням циклу інтен-

сифікації управління економічною поведін-

кою підприємств проводиться шляхом пере-

вірки правильності виконання завдань. Ви-

значаються відхилення фактичних результа-

тів від планових показників, виявляються їх 

причини, періодичність та випадковість. 

Контроль повинен бути присутнім як в кінці 

циклу, так і в складі будь-якого циклу в яко-

сті поточного контролю. 

Цикл інтенсифікації управління еко-

номічною поведінкою підприємств показує, 

де знаходиться кожен етап в загальній сис-

темі управління. Проведення наступної фази 

не означає, що попередня повністю закінче-

на та може мати різні терміни. Кожен етап 

циклу інтенсифікації управління економіч-

ною поведінкою підприємств має свою спе-

цифіку, однак найбільш відповідальним є 

контрольний етап, який виправляє помилки 

та на підґрунтям для проведення коригуючи 

змін.  

Висновки. Критерієм ефективності 

циклу інтенсифікації управління економіч-

ною поведінкою підприємств виступає мож-

ливість повного досягнення цілей при змен-

шенні витрат. Критерієм ефективності захо-

дів щодо вдосконалення циклів інтенсифі-

кації управління економічною поведінкою 

підприємств є можливість більш стабільного 

досягнення цілей або скорочення витрат. 

Велике значення для оцінки циклу ін-

тенсифікації управління економічною пове-

дінкою підприємств має вибір бази для по-

рівняння або визначення рівня ефективності, 

який приймається за еталон, який може бути 

розроблений з використанням методів про-

ектування систем управління, на основі пе-

редового досвіду і застосування прогресив-

них управлінських рішень. Це дає можли-

вість формувати кілька підходів, які можуть 

використовуватися до конкретних вимог та 

в конкретних ситуаціях. 
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СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

 ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЦИКЛА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ  

ПОВЕДЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В. М. Проценко, к. э. н., профессор, Открытый международный университет  

развития человека «Украина» 

 

Методология исследования. Благодаря обобщению и системному анализу система-

тизированы теоретические положения о сущности, целях, функциях и принципах интенси-

фикации циклов управления экономическим поведением предприятий. Структурно-

функциональный анализ позволил выделить основные элементы системы мероприятий по 

повышению интенсификации управления экономическим поведением предприятий. 

Результаты. Автором в статье определено, что любая инициатива развития предпри-

ятия очерчивается перспективами развития, определяется в цели, которая достигается благо-

даря реализации планов. Четкая цель позволяет спланировать дальнейшие действия по ее  

достижению, а также определить возможные варианты достижения и выбрать оптимальные 

пути. Действия можно детализировать до необходимого и достаточного уровня. Таким обра-

зом, воплощается интенсификация управления экономическим поведением предприятий и 

планирование мероприятий для достижения поставленной цели. Эффективная система ин-

тенсификации управления экономическим поведением предприятий заключается в правиль-

ной постановке целей, задач и своевременности их достижения. Уровень досягаемости по-

ставленных целей необходимо сравнивать с разработанной стратегией предприятий. 

Новизна. Определены системы интенсификации управления экономическим поведе-

нием предприятий. Рассмотрены принцип повышения эффективности интенсификации 

управления экономическим поведением предприятий с помощью модели «7S» компании 

McKinsey. Предложен современный научно-практический подход к оценке интенсификации 

циклов управления экономическим поведением предприятий. 

Практическая значимость. Определено, что большое значение для оценки цикла ин-

тенсификации управления экономическим поведением предприятий имеет выбор базы для 

сравнения или определение уровня эффективности, который принимается за эталон, который 

может быть разработан с использованием методов проектирования систем управления на ос-

нове передового опыта и применения прогрессивных управленческих решений. Это дает 

возможность формировать несколько подходов, которые могут использоваться с конкретны-

ми требованиями и в конкретных ситуациях. 

Ключевые слова: предприятия; экономическое поведение предприятий; интенсифи-

кация; научно-практический подход. 

 

MODERN SCIENTIFIC AND PRACTICAL APPROACH TO EVALUATING THE     

INTENSIFICATION OF THE MANAGEMENT CYCLE OF ENTERPRISES’ ECONOMIC       

BEHAVIOR 
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V. M. Protsenko, Ph. D (Econ.), Professor, Open International University of Human Devel-

opment «Ukraine» 

 

Methods.  With the help of generalization and systems analysis, the theoretical provisions on 

the essence, goals, functions and principles of intensification of the cycles of management of eco-

nomic behavior of enterprises are systematized. Structural and functional analysis made it possible 

to identify the main elements of the system of measures to increase the intensification of manage-

ment of economic behavior of enterprises.  

Results. It has been established that any initiative for the development of an enterprise is out-

lined by the development prospects, and determined in the goal, which is achieved through the im-

plementation plans. A clear goal allows one to plan further actions to achieve it, as well as identify 

possible options for achieving this goal, and choose the best ways. Actions can be detailed to the 

necessary and sufficient level. Thus, the intensification of managing the economic behavior of en-

terprises and the planning measures to achieve the goal are implemented. 

An effective system for intensifying the management of enterprises’ economic behavior is the 

correct setting of goals, objectives and the timeliness of their achievement. The feasibility of the set 

goals must be compared with the developed enterprises’ strategy. 

Novelty. Intensification systems for managing the enterprises’ economic behavior are de-

fined. The principle of increasing the efficiency of intensifying the management the enterprises’ 

economic behavior using the McKinsey model 7S is considered. A modern of scientific and practi-

cal approach to assessing the intensification of the management cycles of enterprises’ economic be-

havior is proposed. 

Practical value. It was determined that the choice of a basis for comparison is of great im-

portance for assessing the cycle of intensifying the management of enterprises’ economic behavior, 

as well as is important the determination the efficiency level, which is taken as a standard that can 

be developed using the methods designing management systems, based on best practices and the 

application progressive managerial decisions. This makes it possible to formulate several approach-

es that can be used with specific requirements and in specific situations. 

Keywords: enterprises; economic behavior enterprises; intensification; scientific and practical 

approach. 
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