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УДК: 658.29 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Кліменко І.М. 
Предметом дослідження є характеристика видів економічних методів управління підприємством. 
Метою дослідження є формування і вдосконалення методів економічного управління підприємством як економічною 

системою на основі аналізу різних теоретичних підходів до вирішення даної проблеми і практичного досвіду вітчизняних 
і закордонних підприємств. 

Методи дослідження. В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу 
(табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ. 

Методологія проведення роботи. Основою роботи стали праці вітчизняних і зарубіжних економістів, присвячені 
проблемам існуючих механізмів управління та їх удосконалення в організації, матеріали періодичних видань, законодавчі 
та нормативні акти. 

Результати роботи. У контексті означеної проблематики ми спробували розкрити особливості економічних 
методів управління в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін ринковоїї економіки. 

Галузь застосування результатів: результати дослідження можуть застосовуватися в практичній економічній 
та управлінській діяльності підприємств. 

Ключові слова: економічні методи управління, управління підприємством, прогноз, планування, комерційний 
розрахунок, методи заохочення, методи покарання. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Клименко И.Н. 
Предметом исследования является характеристика видов экономических методов управления предприятием.  
Целью исследования является формирование и совершенствование методов экономического управления 

предприятием как экономической системой на основе анализа различных теоретических подходов к решению данной 
проблемы и опыта отечественных и зарубежных предприятий.  

Методы исследования. В процессе исследования использованы традиционные способы и средства экономического анализа 
(табличного, сравнение, группировка, графический), обработка материалов с использованием персональных ЭВМ.  

Методология проведения работы. Основой работы стали труды отечественных и зарубежных экономистов, 
посвященные проблемам существующих механизмов управления и их усовершенствования в организации, материалы 
периодических изданий, законодательные и нормативные акты.  

Результаты работы. В контексте обозначенной проблематики мы попытались раскрыть особенности экономических 
методов управления в условиях трансформационных процессов и глобализационных изменений рынковой экономики.  

Область применения результатов: результаты исследования могут применяться в практической 
экономической и управленческой деятельности предприятий.  

Ключевые слова: экономические методы управления, управления предприятием, прогноз, планирование, 
коммерческий расчет, методы поощрения, методы наказания.  

CHARACTERISTIC OFTHE ECONOMIC METHODS OF ENTERPRISE MANAGEMENT 

Klimenko I.M. 
The subject of research is the characteristic of economic methods of enterprise management. 
The purpose of research is the formation and improvement of economic methods of enterprise management as an economic system 

based on the analysis of various theoretical approaches for the solution problem and practical experience of domestic and foreign enterprises. 
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Methods of research. The traditional methods and means of economic analysis (tabular, comparison, grouping, graphic), 
processing materials with the using personal computers are used in the research. 

Methodology of work. The domestic and foreign economists’ works which are dedicated the real problems of management 
and their organization improvement, periodical materials, legislative and regulatory acts have been basis of the research. 

The results of work. In the context of this problem we tried to consider the features of economic management methods in 
conditions of transformation processes and globalization changes in a market economy. 

Practical implications. The results of the research can be applied in practical economic and administrative activities of enterprises. 
Key words: economic methods of management, enterprise management, forecasting, planning, commercial accounting, 

stimulation methods, correct methods. 

Актуальність теми дослідження зумовлюється тим, що технологічні зміни у базисі виробництва, зумовлені впливом 
науково-технічної революції та якісно новими вимогами до його розвитку в умовах ринкового середовища, підвищують інтерес 
до дослідження форм та методів системи управління підприємством. У період розвитку ринкових відносин радикально 
змінилися умови господарювання, у зв'язку з чим виникла необхідність пошуку найбільш ефективних форм, методів та 
інструментів управління підприємством. Основними видами механізмів управління виступають економічні методи управління, 
що забезпечують функціонування і розвиток підприємств у ринковій економіці, включає конкретні важелі, методи та інструменти 
розробки, ефективної діяльності підприємства  

Ступінь дослідження даної проблеми. Теоретичну основу дослідження питання ефективності економічних методів 
управління підприємством склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Абрамов В. М., Занюк С.С., Колот 
А.М., Лахтіонова Л. А., Мірошниченко О.М., Шегда А. В., Шеремета А. Д. та інших. У працях названих авторів опрацьовано 
широкий спектр питань, але нові для України ринкові умови діяльності вітчизняних підприємств ставлять питання щодо 
теоретичного і практичного переосмислення ролі економічних методів управління підприємством. 

Метою дослідження є формування і вдосконалення методів економічного управління підприємством як економічною 
системою на основі аналізу різних теоретичних підходів до вирішення даної проблеми і практичного досвіду вітчизняних і 
закордонних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Економічним методам управління відводиться центральне місце в діяльності 
підприємства. Це обумовлено тим, що відносини управління визначаються, в першу чергу, економічними відносинами і лежать 
в основі об'єктивних потреб та інтересами людей. Щоб економічні методи управління були дієвими, необхідно як мінімум 
забезпечити «відчуття» організації економічних важелів. Без цього втрачається сенс розширення прав структурних одиниць і 
самофінансування організації. У свою чергу, розширення самостійності веде до більшої свободи колективів у господарській 
діяльності та економічних методів керівництва. Тільки в умовах обґрунтованої самостійності можливий реальний перехід до 
економічних методів керівництва, колектив розпоряджається матеріальними фондами, отриманим доходом (прибутком), 
зарплатою. 

Основний сенс всієї роботи в цьому напрямку зводиться до того, щоб поставити органи керівництва і трудові колективи 
в такі умови, при яких би вони могли максимально повно враховувати економічні наслідки їх управлінської та виробничої 
діяльності. Для вирішення економічних завдань в управлінні організацією широко застосовуються і економіко-математичні 
методи, оскільки основною властивістю економічних завдань, є велике число обмежувальних умов і безліч рішень. Їх 
економічну сутність може висловити математична модель, що представляє собою систему обмежувальних умов, що 
накладаються на невідомі змінні. 

Економічні методи управління - це система прийомів і способів впливу на виконавців за допомогою конкретного 
порівняння витрат і результатів (матеріальне стимулювання і санкції, фінансування і кредитування, зарплата, собівартість, 
прибуток, ціна). [1]. Фактори стимулювання, що лежать в основі економічних методів, діляться на: 

• Зовнішні – реалізаційна ціна на продукцію, ціни на предмети матеріально-технічного постачання, кредити, податки, 
митні платежі, кошти держави на соціальну інфраструктуру, державні субсидії, державні премії, іноземні субсидії, тарифи за 
послуги, штрафи; 

• Внутрішні – аванс, основна зарплата, додаткова оплата, премії, привілеї, майновий і земельний пай, дивіденди, 
внутрішньогосподарські ціни і тарифи, спецодяг тощо.  

Суть економічних методів полягає у здійсненні непрямого впливу на виконавців і створенні таких економічних 
передумов, за яких вибір напряму своєї діяльності здійснює саме підприємство, його господарські підрозділи і окремі виконавці 
під впливом економічних стимулів, що діють як перспективи матеріальної вигоди або втрати. До числа умов успішного 
застосування економічних методів управління слід внести дотримання господарсько-оперативної самостійності підприємств і 
господарських підрозділів, надання їм достатніх прав у виборі шляхів та засобів досягнення поставлених цілей. 

Економічні інтереси утворюють в суспільстві базову систему, яка може бути піддана декомпозиції на інтереси держави, 
колективу і особистості. Між цими інтересами завжди існують діалектичні протиріччя. Характеристика економічних методів 
управління представлена в таблиці 1. 

Використання економічних методів управління пов'язане з формуванням плану роботи та контролем за його 
здійсненням, а також економічним стимулюванням праці, тобто, з раціональної системою оплати праці, що передбачає 
заохочення за певну кількість і якість праці та застосування санкцій за невідповідну його кількість і недостатню якість. 
Значимість економічних методів управління різко зростає в умовах розвитку ринкових відносин, орієнтованих на одержання 
прибутку і можливо більш високого доходу. 

 
Таблиця 1. Характеристика економічних методів управління 

Найменування підгрупи Найменування методів 
Економічні методи, які застосовуються на 
макро-рівні 

Прогнози: національні програми; державні замовлення; податкова політика; цінова 
політика, фінансово-кредитна політика; інвестиційна політика. 

Економічні методи, які застосовуються на 
рівні підприємства (організації) 

Планування: балансовий метод; нормативний метод; аналітичний метод; 
математичне моделювання. 
Комерційний розрахунок: госпрозрахунок; самоокупність; самофінансування 

Економічні методи управління, 
застосовувані на окремого працівника 

Методи заохочення (заробітна плата, преміювання тощо) 
Методи покарання (штрафи, відрахування та ін) 

 
Діюча система економічних методів управління ділиться на методи передбаченні державним законодавством і такі що 

застосовуються безпосередньо керівництвом підприємства, схема 1. 
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Рисунок 1. Система економічних методів управління підприємством.  

 
До групи економічних методів управління підприємством слід включити:  
• Методи економічного стимулювання, ціноутворення, фінансування, кредитування;  
• Здійснення функцій постачальниками і споживачами, фінансовими і банківськими органами і контроль за дотриманням 

платіжної дисципліни;  
• Раціональне використання власних оборотних коштів;  
• Використання системи оплати праці та матеріального заохочення працівників підприємств;  
• Застосування економічних заходів впливу на замовників, постачальників, підрядників, транспортників та ін [3].  
Як приклад прояву економічних методів управління персоналом можна навести наступне:  
• Субсидування персоналу. Багато компаній мають субсидовані столові й ресторани для свого персоналу.  
• Товари зі знижкою. Більшість бізнесменів дозволяють купувати своїм працівником товари і послуги фірми зі знижкою.  
• Позички. Деякі роботодавці дають своїм працівникам безвідсоткові позики або позики з низьким відсотком на різні 

споживчі цілі.  
• Приватне страхування здоров'я. Деякі фірми виробляють приватне страхування здоров'я своїх працівників. Швидка 

медична допомога працівникам також буде приносити користь, тому що працівник швидше повернеться на роботу.[4] 
При ринковій системі господарювання в умовах вільного ринку і складної взаємодії посилюється роль економічних методів 

управління. Вони стають умовою радикальної перебудови господарського механізму, створення цілісної, ефективної і гнучкої системи 
управління економікою. Застосування економічних методів управління виходить з необхідності свідомого використання всієї системи 
економічних позик і категорій суспільного розвитку. На жаль, глибина пізнання соціально-економічних законів і закономірностей 
розвитку в даний час явно не достатня для побудови ефективних економічних методів управління. 

Система економічних методів управління включає дві великі групи методів: прямий централізований розрахунок і 
господарський розрахунок. 

Прямий економічний розрахунок заснований на централізованому плановому директивному розподілі і перевизначенні 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою забезпечення макро пропорцій розширеного відтворення Він є плановим 
(тобто здійснюється через план) і директивним. Директивність означає його обов'язковість, надає йому характер закону. Цей 
метод важливий для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (природних і техногенних) і в ряді інших випадків, приймаючи 
форму субсидій, субвенцій і дотацій. 

Господарський розрахунок заснований на використанні вартісних категорій в якості регулюючих інструментів і важелів, 
співвіднесенні результатів і витрат у виробництві та реалізації продукції. 

Як правило, до складу економічних методів управління входять: 
• організаційно-виробниче планування; 
• метод комплексних цільових програм; 
• комерційний розрахунок; 
• система економічних регуляторів діяльності.[5] 
Під плануванням розуміють систематичну розумну підготовку майбутньої діяльності. Економічне планування полягає в 

розробці системи показників, які є найбільш важливими і визначальними в діяльності організації. Ці показники охоплюють всі 
сфери її діяльності: виробництво, реалізацію, закупівлю сировини, матеріалів і товарів, фінанси, запаси товарів і матеріалів, 
робочу силу та інші. В результаті планування створюються комплексні цільові програми розвитку організації.  

Структура комплексних програм повинна відповідати їх призначенню і ролі, яку вони відіграють у забезпеченні загальної 
ефективності господарської діяльності. 

У комплексній програмі повинні бути відображені: 
стан проблеми, основні передумови її програмного вирішення; 
• головна мета програми, її місце в загальній системі цілей організації; 
• система цілей та основних завдань програми; 
• цільові показники, які розкривають кінцеві результати реалізації програми; 
• шляхи досягнення цілей програми, система програмних заходів; 
• організаційно-виконавча структура; 
• дані про ресурси, необхідних для виконання програми та про строки її здійснення; 
• оцінка ефективності результатів реалізації програми. 
Ефективність реалізації плану залежить від механізму, який регулює систему економічних взаємовідносин на рівні 

організації. Таким механізмом в умовах ринкової економіки є комерційний розрахунок. 
Комерційний розрахунок заснований на принципах ринкової економіки: 
• максимальної «розкутості» економічних суб'єктів; 
• повної їх відповідальності за підсумки господарської діяльності; конкуренції виробників товарів і послуг; 
• вільне ціноутворення; 
• відмову держави від прямої участі в господарській діяльності ринкових суб'єктів; 
• соціальної захищеності громадян. 
Застосовуються дві форми комерційного розрахунку: повний і внутрішній. 
На повному комерційному розрахунку перебувають підприємства з правами юридичних осіб, які мають самостійний 

баланс, бухгалтерську і статистичну звітність, створюють і витрачають фонди стимулювання працівників, відкривають рахунки в 
банках, володіють правом незалежної господарської діяльності. Повний комерційний розрахунок як метод управління 
застосовується в організаціях усіх форм власності. 

На основі внутрішнього комерційного розрахунку працюють відносно самостійні у вирішенні питань виробничо-
господарської діяльності середні та дрібні виробничо-господарські одиниці підприємств і організацій. Взаємовідносини з 

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Метод господарського 
розрахунку 

Матеріальні санкції Система матеріального 
стимулювання 
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підприємствами чи організаціями, часткою яких вони є, засновані на системі договорів, які містять взаємні зобов'язання. Права 
самостійної економічної діяльності за межами цієї організації такі структурні одиниці не мають. 

Комерційний розрахунок повністю не виключає регулюючого впливу на господарську діяльність суб'єктів 
господарювання з боку держави або вищих щодо них управляючих систем. Таке регулювання здійснюється за допомогою 
системи економічних регуляторів господарської діяльності. Ці економічні регулятори поділяють на загальнодержавні, місцеві і 
внутрішньосистемні [6]. 

Комплекс економічних регуляторів повинен бути гнучким, негайно реагувати на зміну економічної ситуації. В умовах 
розвинутого ринку, кількість регуляторів може зменшуватися, однак ринок не передбачає повної відмови від економічного 
регулювання і вимагає розуміння системи економічних методів управління. 

Система економічних методів управління спирається на всі важелі господарювання: фінанси, кредит, прибуток, 
фондовіддачу, рентабельність, заробітну плату і т д. Використання цих важелів має бути завжди тільки комплексним (тобто 
охоплювати всі важелі управління без винятку) і системним - охоплювати весь об'єкт управління по всій його ієрархії. Кінцева 
мета системного і комплексного використання методів - створення об'єктивних умов для ефективної реалізації соціально-
економічних законів суспільного розвитку в інтересах особистості, колективу і суспільства. 

Забезпечення єдності інтересів ще не означає їх найбільш раціонального, ефективного і, тим більше, оптимального 
поєднання у виробництві, розподілі, обміні і споживанні виробленого суспільного продукту. Оскільки економічні інтереси є 
категорія динамічна, рухлива, на них економічні важелі здатні справити вкрай суперечливе вплив - і стимулюючий, і гальмує. 
Тому у всіх випадках необхідно передбачати інтегрує вплив усіх важелів механізму управління. 

Економічні важелі можна розглядати по рівнях їхнього переважного впливу. Так, категорія заробітної плати - може 
розглядатися як один з найважливіших економічних важелів, що діють на рівні особистості окремого працівника. На рівні 
колективу таким важелем може виступати прибуток, рентабельність, на рівні суспільства - фондовіддача, окупність інвестицій, 
екологічність виробництва і так далі. 

Висновки. Економічне управління підприємством є безперервним процесом яке покликане підвищити економічну 
ефективність його діяльності незалежно від розміру, форми власності, виду діяльності та функціонує в державі економічної 
системи. При цьому, особливу увагу слід приділити побудові працездатної системи економічного управління підприємством, що 
враховує інтереси всіх зацікавлених суб'єктів. Система економічних методів управління включає практично всі важелі 
механізму ринкового господарювання. В умовах ринкових відносин застосовуються такі основні економічні методи управління: 
господарський (комерційний) розрахунок; фінансування; кредитування та субсидування; оподаткування; регулювання цін і 
тарифів; економічні пільги та санкції; матеріальне стимулювання персоналу тощо. 

Отже подальший розвиток методів економічного управління підприємством повинен враховувати роль інформатизації та 
доступності інформації, синергічність та органічність розвитку економічних систем, зростання їх інтеграції, взаємодії та 
взаємовпливу. На думку автора, саме тому перспективним є застосування сучасних економічних інструментів для 
обґрунтування та розвитку методології управління підприємством. 
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