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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
У статті представлено погляди різних учених на поняття “організаційно-економічний ме-

ханізм управління”. Запропоновано під організаційно-економічними методами управління підпри-
ємством розуміти сукупність організаційних та економічних засобів впливу суб’єкта управління
на керований об’єкт з метою досягнення бажаних станів об’єкта управління за допомогою ви-
роблення ефективних управлінських рішень. Наголошено, що при формуванні організаційно-
економічного механізму управління підприємством необхідно суттєву увагу приділити розробці
концепції, яка повинна враховувати цілі, завдання, принципи, суб’єктів, об’єкти, методи, засоби
та форми реалізації механізму. Зазначено, що важливим кроком у використанні організаційно-
економічних методів управління є розширення сфери застосування інформаційних технологій.
З метою підвищення ефективності застосування організаційно-економічних методів на під-
приємствах запропоновано використовувати такі види інформаційних систем: системи прий-
няття управлінських рішень – для інформаційної підтримки управлінських рішень, інтеграції
інформації різного типу; системи планування ресурсів підприємства – для підвищення довіри
інвесторів шляхом формування максимальної прозорості бізнесу, організації ефективного пла-
нування фінансової та господарської діяльності; системи електронного документообігу – для
здійснення інформаційних комунікацій всередині організації.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, методи управління, інформаційні
системи, інформаційні технології.

І. Вступ•

Сучасний розвиток інформаційних тех-
нологій рухається шляхом забезпечення
пріоритетних напрямів науково-технічного
розвитку та пов’язаних з ними ключових
технологій. У цих умовах функціонування
жодного підприємства не може обходитися
без використання різноманітних інформа-
ційних систем, тому що інформаційні ресур-
си стають таким же важливим економічним
фактором, як і капітал, людські ресурси, не-
матеріальні активи.

У процесі функціонування підприємства
формуються джерела інформації, вона на-
копичується, аналізується, виділяється най-
більш актуальна і на основі неї розробля-
ються плани розвитку. Сучасному бізнесу
необхідний новий підхід, який би спростив
планування і дав змогу більш оперативно і
гнучко розробляти стратегії управління. Цей
процес повинен допомагати підприємствам
швидко вирішувати завдання, які виникають,
підвищувати конкурентоспроможність про-
дукції в умовах швидкоплинного середови-
ща. Таким чином, однією з основних умов
стабільного функціонування і розвитку під-
приємства на ринку стає вдосконалення
процедур організаційно-економічного управ-
ління та ефективне застосування засобів
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сучасних інформаційних технологій для їх
використання.

ІІ. Постановка завдання
Теоретико-методологічні, методичні пи-

тання, пов’язані з організаційно-економічни-
ми механізмами регулювання діяльності
підприємств, розглядали такі українські й
зарубіжні автори, як: І. Х. Ансофф, М. Г. Гре-
щак, О. С. Коцюба, Дж. К. Лафта, А. А. Са-
дєков, Г. С. Сеялова, В. К. Скляренко та ін.
Але теоретичні положення та формалізація
організаційно-економічних методів управ-
ління підприємствами з наданням певних
рекомендацій щодо найбільш ефективного
використання таких методів за умови за-
стосування сучасних інформаційних техно-
логій потребує подальших досліджень, то-
му і стало метою цієї статті. Для досягнен-
ня мети передбачається вирішення таких
завдань:
1. Визначити сутність і зміст системи

управління підприємством.
2. Визначити поняття та структуру органі-

заційно-економічних методів управління.
3. Показати, за допомогою використання

яких сучасних технологій можливе мак-
симально ефективне використання цих
методів управління підприємством на
практиці.
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ІІІ. Результати
Сучасне підприємство є сукупністю ком-

плексних, взаємопов’язаних соціально-еко-
номічних систем, які функціонують в умовах
безперервно змінюваного зовнішнього се-
редовища, яке, з одного боку, можна роз-
глядати як постійне джерело загроз для
компанії, а з іншого – як джерело можливос-
тей для її розвитку. У цих умовах ті стабільні
правила, процедури та методи, що зареко-
мендували себе з позитивного боку в мину-
лому, перестають відповідати поточним
умовам розвитку підприємства, що змушує
до пошуку нових підходів до організаційного
розвитку. Отже, на перший план виходять
питання підвищення ефективності діяльнос-
ті підприємства.

Перед українськими підприємствами по-
стає проблема розробки та впровадження
дієвих механізмів управління ефективністю
залежно від впливу факторів внутрішнього і
зовнішнього середовища, стратегічних ці-
лей. Одним із них є організаційно-економіч-
ний механізм, мета якого – оптимізація ор-
ганізаційного управління підприємством для
забезпечення максимальної економічної ефе-
ктивності його діяльності в межах конкретної
сфери діяльності, тобто досягнення максима-
льної різниці між доходами і витратами.

Низка науковців по-різному визначають
поняття організаційно-економічного механі-
зму управління.

Організаційно-економічний механізм, на
думку Т. В. Полозової та Ю. В. Овсюченко,
забезпечує функціонування і дію всіх елеме-
нтів організаційно-економічної системи, а
також організацію взаємодії між цими елеме-
нтами для досягнення поставленої мети [3].

Л. В. Транченко стверджує, що “під орга-
нізаційно-економічним механізмом управ-
ління… варто розуміти систему організації й
управління, що включає певну сукупність
взаємопов’язаних організаційно-правових,
економічних та мотиваційних методів, які
мають специфічні особливості у конкретних
умовах суспільного виробництва. Врахову-
ючи ці особливості, суб’єкт управління, спи-
раючись на економічні закони та застосову-
ючи економічні методи управління, узгоджує
особисті інтереси з інтересами об’єкта уп-
равління (підприємства, цеху, бригади, ок-
ремого робітника)” [6].

Ю. Лисенко та П. Єгоров організаційно-
економічний механізм визначають як “…сис-
тему формування цілей і стимулів, що дає
змогу перетворювати в процесі трудової
діяльності рух матеріальних і духовних по-
треб членів суспільства на рух засобів ви-
робництва та його кінцевих результатів,
спрямованих на задоволення платоспромо-
жного попиту споживачів” [2].

На думку О. П. Актьолової, організаційно-
економічний механізм управління ефектив-

ністю підприємницьких структур можна роз-
глядати в широкому і вузькому сенсі. У ши-
рокому сенсі – це форма організації взає-
модії учасників ринку, структур і відділів під-
приємства, внутрішніх бізнес-процесів, а
також економічні методи і механізми забез-
печення цієї взаємодії. У вузькому сенсі – це
система організаційно-економічних заходів,
що стосуються підвищення ефективності
виробництва послуг, що означає наявність
взаємопов’язаних організаційно-адміністра-
тивних та економічних заходів. Вибір органі-
заційно-економічного механізму, його кон-
цепція залежать від обраних підприємством
цілей, напрямів стратегічного розвитку [1].

Узагальнюючи вищесказане, під організа-
ційно-економічними методами управління
підприємством ми будемо розуміти сукупність
організаційних та економічних засобів впливу
суб’єкта управління (тобто органу або особи,
яка здійснює управлінський вплив) на керо-
ваний об’єкт з метою досягнення бажаних
станів об’єкта управління за допомогою ви-
роблення ефективних управлінських рішень.

Функції управління в системах організа-
ційно-економічного управління можна кла-
сифікувати так:
− за етапами управління (прогнозування,

планування, аналіз виробничо-господар-
ської діяльності, аудит, бухгалтерський
облік та ін.);

− за видами виробничо-господарської дія-
льності (основне виробництво, матеріа-
льно-технічне постачання, фінансування,
допоміжне виробництво, транспорт, капі-
тальне будівництво тощо);

− за рівнями управління – міністерство,
корпорація, підприємство, цех тощо.
До елементів функцій управління належать:

− управління матеріальними ресурсами;
− управління трудовими ресурсами;
− управління фінансовими ресурсами тощо.

Отже, при формуванні організаційно-еко-
номічного механізму управління, а також
його основних елементів необхідно виріши-
ти також і такі завдання: “визначити цілі, за-
вдання та принципи механізму управління;
визначити умови і чинники функціонування
механізму управління; визначити суб’єктів
механізму управління; сформувати об’єкти
управління; розробити методи, способи й
інструменти управління; визначити резуль-
тат і розробити систему моніторингу резуль-
татів” [1].

Тому при формуванні організаційно-еко-
номічного механізму управління підприємс-
твом необхідно суттєву увагу приділити
розробці концепції формування цього меха-
нізму, яка повинна враховувати цілі, за-
вдання, принципи, суб’єктів, об’єкти, мето-
ди, засоби та форми його реалізації. На на-
шу думку, при розробці цієї концепції доці-
льно звернути увагу на концепцію, яка за-
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пропонована Г. С. Сеяловою в монографії
“Організаційно-економічний механізм управ-
ління підприємствами” [4], що включає прин-
ципи і методи організаційного управління,
економічні та організаційні заходи, форми
реалізації організаційно-економічного меха-
нізму та представлена на рис.

Важливим кроком у використанні органі-
заційно-економічних методів управління є
розширення сфери застосування інформа-
ційних технологій.

Інформаційні технології у сфері організа-
ційно-економічного управління, на думку
Д. В. Тихоненко та Я. І. Шамлицького, наразі
розвиваються за такими основними напря-

мами: “…активізація ролі фахівців управління
(непрофесіоналів у галузі обчислювальної
техніки) в підготовці і розв’язанні завдань
економічного управління; вдосконалення си-
стем інтелектуального інтерфейсу кінцевих
користувачів різних рівнів; об’єднання інфо-
рмаційно-обчислювальних ресурсів за допо-
могою обчислювальних мереж різних рівнів
(від локальних обчислювальних мереж –
ЛВС, які об’єднують користувачів у межах
одного підрозділу організації, до глобальних);
розробка комплексних заходів забезпечення
захисту інформації (технічних, організацій-
них, програмних, правових тощо) від несанк-
ціонованого доступу” [5].

Принципи організаційно-економічного
управління

Механізм управління як система, що
самоорганізується

принцип ефективності

принцип економічності

принцип повноти
і збалансованості засобів впливу

принцип поєднання централізації та
децентралізації управління

принцип орієнтації
на економічне стимулювання

Методи організаційно-економічного
управління

економічні методи

організаційно-розпорядчі методи

методи аналізу

економічні засоби

Плата за ресурси, витрати, інвестиції,
статті витрат, податок, ціна, оренда,
кредит, дотації, відрахування, санкції,
план, страхування, прибуток, бонуси,

позики

організаційні засоби

Регламент, норматив, інструкція,
відповідальність, розпорядження,

статут, організаційні вимоги

Форми реалізації організаційно-економічних
механізмів управління

моделювання, прогнозування, функціонально-вартісний
аналіз, складання кошторису витрат на управління й

оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу,
реструктуризація підприємств, використання стандартів
якості, організація управлінської діяльності, підготовка та

підвищення кваліфікації управлінських кадрів

Рис. Концепція формування організаційно-економічного механізму управління [4]

З метою підвищення ефективності засто-
сування організаційно-економічних методів
на підприємствах, на нашу думку, доцільно
використовувати такі види інформаційних
систем:
1. Системи прийняття управлінських рішень

(MIS – Management Information System)

(для інформаційної підтримки управлін-
ських рішень; інтеграції інформації різ-
ного типу (наприклад, дані звітів або пла-
тіжні документи)).

2. Системи планування ресурсів підприємс-
тва (ERP – Enterprise Resource Planning)
(для підвищення довіри інвесторів шля-
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хом формування максимальної прозоро-
сті бізнесу; організації ефективного пла-
нування всієї фінансової та господарсь-
кої діяльності; зниження ризиків і збіль-
шення прибутку за рахунок оперативного
прийняття рішень та їх точності).

3. Системи підтримки прийняття рішень
(DSS – Decision Support System).

4. Системи електронного документообігу
(EDMS – Electronic Document Management
System) (для здійснення інформаційних
комунікацій всередині організації та між
організаціями; вивчення, пошуку, накопи-
чення і генерування інформації (читання
документів, підготовка звітів, листів, від-
повідей на листи, пошук необхідних да-
них, ведення архівів тощо).
IV. Висновки
В сучасних умовах інформаційні технології

необхідно розглядати як основу для оптимі-
зації бізнес-процесів підприємства та автома-
тизації складових їх бізнес-функцій, які є ос-
новою для вдосконалення процедур органі-
заційно-економічного управління, ефектив-
ність якого є однією з основних умов стабі-
льного функціонування і розвитку підприєм-
ства на ринку. При формуванні організацій-
но-економічного механізму управління під-
приємством з урахуванням інформаційних
технологій необхідно суттєву увагу приділи-
ти розробці концепції, яка повинна врахову-
вати в тому числі принципи і методи органі-
заційного управління, економічні та органі-
заційні заходи, форми реалізації організа-

ційно-економічного механізму. Крім того,
для ефективної реалізації цього механізму
потрібно використовувати системи: прий-
няття управлінських рішень, планування
ресурсів підприємства, підтримки прийняття
рішень, електронного документообігу тощо.
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Шмыголь Н. Н., Цокур В. Ю. Организационно-экономические методы управления
предприятием с использованием информационных систем

В статье представлены взгляды различных ученых на понятие “организационно-
экономический механизм управления”. Предложено под организационно-экономическими ме-
тодами управления предприятием понимать совокупность организационных и экономиче-
ских средств воздействия субъекта управления на управляемый объект с целью достиже-
ния желаемых состояний объекта управления посредством выработки эффективных управ-
ленческих решений. Отмечено, что при формировании организационно-экономического ме-
ханизма управления предприятием необходимо существенное внимание уделить разработке
концепции, которая должна учитывать цели, задачи, принципы, субъектов, объекты, мето-
ды, средства и формы реализации механизма. Отмечено, что важным шагом в использова-
нии организационно-экономических методов управления является расширение сферы приме-
нения информационных технологий. С целью повышения эффективности применения орга-
низационно-экономических методов на предприятиях предложено использовать следующие
виды информационных систем: системы принятия управленческих решений, системы пла-
нирования ресурсов предприятия, системы электронного документооборота.

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, методы управления, инфор-
мационные системы, информационные технологии.

Shmyhol N., Tsokur V. Organizational-Economic Methods of Business Management Using
Information Systems

The article presents the views of various scientists on the concept of “organizational and economic
management mechanism”. It is suggested that the organizational and economic methods of enterprise
management are the aggregate of organizational and economic influence of subject on a managed
object to achieve the desired states of a management object through the development of effective
management decisions.
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It is noted that an important step in the use of organizational and economic management methods
is the expansion of the scope of information technology methods application.

In order to increase the effectiveness of the application of organizational and economic methods at
enterprises, it is proposed to use the following types of information systems: System of making
managerial decisions – for information support of management decisions, integration of information of
various types; Enterprise resource planning systems – to increase investor confidence by creating
maximum business transparency, organizing effective financial and business planning; Electronic
document management systems for the implementation of information communications within the
organization.

Key words: organizational and economic mechanism, management methods, information
systems, information technologies.




