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DECISION

У ринкових умовах формування і вдосконалення підходів до управління підприємством стає нагальB

ною потребою досягнення стабільного стану та розвитку ринкової позиції підприємств і національної

економіки загалом. В більшості випадків на підприємствах не розробляються стратегії управління, що

враховують дію сукупності факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Проблема ефективного

розвитку промислових підприємств через вдосконалення системи управління з метою збереження конB

курентних переваг залишається поза полем зору менеджменту і потребує поглиблених досліджень. ЕфекB

тивність роботи господарських систем значною мірою залежить від правильності вибору підходу до проB

цесу прийняття управлінських рішень. Особливої значимості це питання набуває в умовах постійного

браку часу на розробку альтернатив та непередбачуваності наслідків від реалізації рішень в умовах швидB

ких, а в багатьох випадках негативних змін чинників впливу на підприємство з боку мікроB та макросеB

редовища.

Управлінські рішення, що приймаються на вітчизняних підприємствах, формуються в умовах жорстB

ких обмежень як природних, так і трудових і фінансових ресурсів. Всі перераховані фактори, що харакB

теризують соціальноBекономічне середовище функціонування виробничих підприємств в Україні, висуB

вають підвищені вимоги до якості управлінських рішень, оперативності їх прийняття і реалізації.

Система моніторингу ринку не є ізольованою від інших управлінських процесів, адже отримання знань

про ринкову ситуацію та ринкову позицію є елементом досягнення якості та ефективності всіх процесів

на підприємстві.

Під час прийняття управлінського рішення аналітикоBоціночної складовій результатів моніторингу

належить провідна роль, оскільки вона створює основу для стратегічних рішень і операційної виробниB

чої діяльності. Вона спрямована на дослідження довгострокових тенденцій в макроекономічному та гаB

лузевому середовищі, на вивчення потреб і запитів ринку, його споживчої і товарної сегментації, на оціB

нку привабливості цільових ринків і конкурентоспроможності компанії і її продукції.

Оптимізація моніторингових процедур є вихідним елементом прийняття ефективного управлінськоB

го рішення, що сприятиме стійкому функціонуванню підприємства на ринку та його здатності до розвитB

ку, забезпеченню належного рівня конкурентоспроможності, прибутковості, платоспроможності,
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стійкості та, як наслідок, зростанню ринкової вартості підприємства. Запропоновані методи є універB

сальними, дозволяють вирішувати широке коло економічних і маркетингових регіональних завдань,

можуть бути використані всюди, де точний прогноз дозволяє раціоналізувати та оптимізувати управB

лінські рішення.

In market conditions of formation and improvement of approaches to enterprise management it becomes an

urgent need to achieve a stable state and development of enterprises market position and the national economy

in general. In most cases, enterprises do not develop management strategies that take into account the action of

the external and internal factors combination. The problem of the industrial enterprises effective development

by means of management system improvement in order to maintain competitive advantages remains out of the

management sight and requires inBdepth research. The economic systems efficiency largely depends on the correct

choice of the approach to the management decisionBmaking process. This issue is especially important in

conditions of constant lack of time necessary to develop alternatives and unpredictable solutions implementation

consequences in rapid and, in many cases, negative changes of the factors influencing the enterprise by the

micro and macro environment.

Management decisions, made at domestic enterprises, are formed in conditions of severe constraints on both

natural and labor and financial resources. All these factors, that characterize socioBeconomic environment of

production enterprises in Ukraine, make higher demands on the management decisions quality, their adoption

and implementation efficiency.

The market monitoring system is not isolated from other management processes, as gaining knowledge about

the market situation and market position is an element of achieving quality and efficiency of all enterprise

processes.

In the process of management decisions making, the analytical and evaluation component of monitoring

results has a leading role, as it creates a basis for strategic decisions and operational production activities. It is

aimed at researching longBterm trends in the macroeconomic and sectoral environment, studying the needs and

demands of the market, its consumer and product segmentation, assessing the attractiveness of target markets

and the competitiveness of the company and its products.

Monitoring procedures optimization is the initial element of the effective management decision, which will

contribute to the sustainable operation of the enterprise in the market and its ability to develop, will ensure the

appropriate level of competitiveness, profitability, solvency, stability and, consequently, will increase the market

value. The proposed methods are universal, enable solving a wide range of economic and marketing regional

problems, can be used wherever the accurate forecast allows to rationalize and optimize management decisions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ринкових умовах формування і вдосконалення

підходів до управління підприємством стає нагальною
потребою досягнення стабільного стану та розвитку
ринкової позиції підприємств і національної економіки
загалом. Слід зазначити, що в більшості випадків на
підприємствах не розробляються стратегії управління,
що враховують дію сукупності факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища. Проблема ефективного роз$
витку промислових підприємств через вдосконалення
системи управління з метою збереження конкурентних
переваг залишається поза полем зору менеджменту і по$
требує поглиблених досліджень. Ефективність роботи
господарських систем значною мірою залежить від пра$
вильності вибору підходу до процесу прийняття управ$
лінських рішень. Особливої значимості це питання на$
буває в умовах постійного браку часу на розробку аль$
тернатив та непередбачуваності наслідків від реалізації
рішень в умовах швидких, а в багатьох випадках нега$
тивних змін чинників впливу на підприємство з боку
мікро$ та макросередовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним і практичним питанням прийняття
ефективних управлінських рішень у нестабільному рин$

Ключові слова: сучасний ринок, система моніторингу, компетенційне забезпечення, управлінське рішен�
ня, SWOT�аналіз, узагальнені і часткові показники, ситуаційний підхід.

Key words: modern market, monitoring system, competence support, management decision, SWOT�analysis,
generalized and partial indicators, situational approach.

ковому середовищі займалися вітчизняні та зарубіжні
науковці. Серед них можна виділити таких: Асаул А.Н.
[1], Бойер Р. [18], Гончар М.Ф. [2], Захаркіна Л.С. [3],
Липсиц І.В. [9], Приймак В.М. [11], Ричихина Е.Н. [12],
А. Сміт [14], Уолш К. [20], Фатхутдинов Р.А. [15], Шер$
шньова З.Є. [17]. Попри вагу з боку науковців до цього
питання, визначення підходів до прийняття управлінсь$
ких рішень з врахуванням результатів поглибленого
моніторингу ринкової ситуації не є чітко окресленим, а
здійснені наробки у цьому напрямі потребують систе$
матизації та доопрацювання.

Існуючий зарубіжний досвід вимагає адаптації до
української дійсності. В зв'язку з цим виникає пробле$
ма формування науково$методичного підходу до прий$
няття управлінських рішень у сфері функціонування та
розвитку промислових підприємств, зв'язаних з екстре$
ним реагуванням на дисбаланси.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ефективність діяльності сучасного підприємства

залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників.
Ринок динамічно розвивається, відбувається удоскона$
лення технологій, поява нових конкурентів, що вимагає
від підприємств перегляду пріоритетів розвитку.
Підприємства повинні зосередити увагу на вивченні і
задоволенні потреб споживачів з метою поліпшення
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економічної ситуації, насичення ринку товарами й по$
слугами.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження забезпечення під$

приємств надійною і достовірною інформацією про ри$
нок, яка базується на системі моніторингу, що дозво$
лить із застосуванням основних сучасних наукових
підходів прийняти ефективне управлінське рішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування ринку — тривалий історичний процес.

Ринок являє собою саморегулюючий механізм попиту і
пропозиції. Ринок пропонує безліч варіантів продукції,
робіт і послуг для споживача, який є вільним у своєму
виборі. Для виробника модель ринкової економіки про$
понує умови конкуренції з іншими виробниками анало$
гічної продукції. Ринок за Р. Бойером [18] характери$
зується як сфера, де домінують конкуренція між неза$
лежними агентами і вільне ціноутворення. У цьому ви$
значенні зникає будь$яка просторова, тимчасова або
предметна локалізація, їх місце займає модель, яка
фіксує умови, при яких досягається ринкова рівновага.
Ринок — це економічна система, в якій саморегулюю$
чий ринковий механізм є панівною формою господар$
ства. У цьому випадку ринкові принципи господарської
організації ставляться перед громадами, що мають на$
зву "ринкових товариств".

Загалом ринкова економіка є в значній мірі саморе$
гулюючою системою, яка дозволяє ефективно функ$
ціонувати без прямого втручання держави. Вона володіє
визначеним внутрішнім порядком та підпорядковуєть$
ся економічним законам. На ринку діє регулююча "не$
видима рука", про яку писав Адам Сміт: "Підприємець
має на увазі лише свій власний інтерес, переслідує влас$
ну вигоду, причому в цьому випадку він невидимою ру$
кою спрямовується до цілі, яка може зовсім не входити
у його наміри. Переслідуючи свої власні інтереси, він
частіше найбільш дієво служить інтересам суспільства,
ніж тоді, коли свідомо намагається служити їм" [14]. У
сучасних умовах економіка управляється не тільки "не$
видимою рукою", але і державними ричагами, однак ре$
гулююча роль ринку продовжує зберігатися, у багатьох
випадках визначаючи збалансованість економіки.

Сучасний ринок — реальний, абстрактний або вірту$
альний простір, у якому взаємодіють пропозиція та по$
пит на ті чи інші товари та послуги, включаючи робочу
силу, капітали та ін., а також спосіб цієї взаємодії та
сукупність умов, завдяки яким покупці та продавці то$
варів і послуги вступають у контакт з іншим з метою
придбання або продажу цього товару та послуг. Струк$
тура сучасних ринків надзвичайно різноманітна. Держа$
ва зазвичай встановлює ті чи інші "правила гри" для учас$
ників ринку та у, визначеній мірі, регулює та контро$
лює його функціонування — законодавчими, тарифни$
ми та іншими методами. На ринкові відносини значно
впливають культурні традиції, стан політичних систем,
ступінь розвитку інфраструктури тощо. Сучасний ри$
нок як високорозвинений продукт цивілізації в корні
відрізняється від ринку епохи вільної конкуренції. Для
нього притаманні гарантоване збільшення кількості то$
варів,що реалізуються, соціальний захист непрацездат$
ного та малозабезпеченого населення, регулювання
фінансової, грошової, кредитної та цінової політики з
боку держави, висока організованість та виконавча дис$
ципліна. Ринок — це складне утворення, яке являє со$
бою, з однієї сторони, сферу обміну, сукупність про$
цесів купівлі$продажу, що здійснює баланс за рахунок
цін, а з іншого — забезпечує зв'язок між виробництвом
та споживанням, неперервність процесу відтворення,
його цілісність [16].

У класичній ринковій економіці з достатньо розви$
нутою конкуренцією споживач має можливість вибору
оптимального постачальника (з точки зору якості про$

дукції, її ціни, термінів поставки, сервісного обслуго$
вування та інших параметрів). У той же час продавцю
надається можливість вибрати найбільш гідного покуп$
ця. Вибір напрямів розвитку і моментів для дій — най$
важливіша функція будь$якої системи моніторингу рин$
ку. Однак допустимий рівень невизначеності вихідної
інформації для системи різний в залежності від того, з
якою метою вона надає дані: для формулювання або
реалізації стратегії [9].

У загальному вигляді прийняття управлінського
рішення визначається обсягом, достовірністю та оцін$
кою інформації, що характеризує проблемну ситуацію.
Ці умови інформаційного забезпечення є підставою для
застосування в процесі прийняття рішення одного з ба$
зових напрямів вирішення ситуацій: реактивного реагу$
вання, аналогового, дослідницького та інтуїтивного [6].

Перед керівниками вітчизняних підприємств вини$
кає проблема обгрунтування і вибору управлінських
рішень щодо коригування їх діяльності з урахуванням
змін, що виникають в економічній ситуації. Зростання
пріоритету знань при досягненні успіху в умовах жор$
сткої конкуренції призводить до зміни в характері робіт,
які виконуються в організації на етапі розробки і прий$
няття управлінського рішення за напрямами компе$
тенції розробників. Напрями цих змін такі: інтелектуа$
лізація робіт, інновації, ініціативи, колективна робота,
проектна робота, багатопрофільність, авторитет замов$
ника, координація по вертикалі та горизонталі. До за$
гальних функцій, які є обов'язковими для кожної підси$
стеми, відносяться:

— організація робіт по розробці управлінського
рішення;

— аналіз і синтез проблеми;
— прогнозування параметрів об'єкта, які мають бути

досягнуто;
— оптимізація та оцінка рішення;
— оформлення управлінського рішення по кожній

окремій компетенції управлінської структури [15].
Компетенційне забезпечення в механізмі прийняття

та реалізації управлінських рішень є дуже важливим, ос$
кільки, по$перше, реалізація рішень потребує наявності
певної компетенції персоналу; по$друге, ці компетенції
обумовлюють своєчасне та ефективне виконання рішень.

У межах підсистем здійснюються певні види діяль$
ності. Їх відносна самостійність, визначеність цілей та
зміст дають їм можливість інтегруватися у такі функ$
ціональні підсистеми, які є елементами$виконавцями за$
гальної системи прийняття управлінського рішення в
умовах ринкової невизначеності:

1. Організація виробничих процесів: технічна підго$
товка виробництва, виробничі та трудові процеси, за$
безпечення якості продукції.

2. Елементна складова виробництва: будівлі, спору$
ди, виробничі приміщення, устаткування, пристрої, при$
лади; предмети праці певних властивостей; кадри різних
рівнів кваліфікації.

3. Виробнича інфраструктура підприємства: техніч$
не обслуговування і ремонт основних матеріальних еле$
ментів виробничої системи, її матеріально$технічне,
енергетичне, транспортне забезпечення, складське і тар$
не господарство, збут готової продукції тощо.

4. Управлінська підсистема підприємства: техніко$
економічне планування, фінансування, бухгалтерський
облік, науково$технічний та соціальний розвиток
підприємства.

У цьому випадку доцільно використати метод
структурного аналізу процесів, який передбачає вико$
нання такої послідовності дій:

1) роздільне оцінювання функціонування і стану
кожного з основних процесів;

2) визначення ролі та частки участі кожного проце$
су в загальному функціонуванні й розвитку підприємст$
ва — виробництві цінного для споживача результату і
генерації грошових потоків;
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3) визначення й оцінювання характеру взаємодії між
окремими процесами.

Це дозволить побудувати процесну модель, на ос$
нові якої виділяється система характеристик, що вико$
ристовується для розрахунку показників, які у свою
чергу застосовуються як критерій прийняття рішень у
сфері функціонування і розвитку підприємств [5].

Підприємство є відкритою системою, яка взаємодіє
із зовнішнім середовищем, тому оцінювання ефектив$
ності управління підприємством має проводитися на
основі оцінок зовнішньої та внутрішньої ефективності
управління. Оцінювання внутрішньої ефективності
управління підприємством має грунтуватися на узагаль$
неній оцінці ефективності за окремими елементами, що
складають цілісну систему управління підприємством.
Елементом вартісно$орієнтованого підходу до управл$
іння підприємством є аналіз його зовнішнього і внутрі$
шнього середовища.

Моніторинг зовнішнього середовища виступає в
якості координаційної функції, що об'єднує всі інші в
єдину систему, і дає управлінню необхідну інформацію
про всі підсистеми в їх динаміці. Саме моніторинг сприяє
реалізації всіх основних функцій управління, і він про$
сто необхідний для реалізації кожної з основних загаль$
них функцій управління. Успіх використання управлі$
нського моніторингу досягає свого максимального
ефекту при відносно тривалому періоді збору моніто$
рингових даних та при максимальній кількості показ$
ників, що охоплюють всі підсистеми організації та її
основні елементи [12].

Зовнішній аналіз передбачає використання кількох
методів; переважно використовується SWOT$аналіз.
Під час SWOT$аналізу можливості визначаються як об$
ставини, створюють підприємству умови виробляти нові
дії: випустити новий продукт, завоювати нових клієнтів,
впровадити технологію, перебудувати виробничі й гос$
подарські процеси та т.п.

Перевагами SWOT$аналізу є систематизація знань
про внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на
процес стратегічного управління, визначення конкурен$
тних переваг та формування стратегічних пріоритетів,
періодична діагностика ринку та ресурсів фірми. Цей
метод дає можливість здійснювати аналіз як для всієї
організації, так і для окремих підрозділів, товарної лінії
або конкретного продукту, а також для порівняння з
конкурентами. Також безперечною позитивною якістю
цього інструмента є його простота і можливість залу$
чення до обговорення досліджуваних проблем широко$
го кола керівників і спеціалістів. SWOT$аналіз не містить

остаточної інформації для прийняття управлі$
нських рішень, але дає змогу впорядкувати про$
цес обмірковування всієї наявної інформації з
використанням власних думок та оцінок [17].

Методологія SWOT$аналізу допускає спо$
чатку виявлення сильних і слабких сторін, а та$
кож загроз і можливостей, а далі — встановлен$
ня ланцюжків та зв'язків між ними, що надалі
можуть бути використані для формування стра$
тегії підприємства [13].

Щоб система моніторингу ринку була корис$
ною для стратегічного планування та формулю$
вання стратегії, вона повинна дозволяти прогно$
зувати майбутні зміни ринкового середовища
(рис. 1). Вибір напрямів розвитку і моментів для
дій — найважливіша функція будь$якої системи
моніторингу ринку. Однак допустимий рівень
невизначеності вихідної інформації для систе$
ми різний в залежності від того, з якою метою
вона надає дані: для формулювання або реалі$
зації стратегії. Для систем моніторингу ринку,
що використовуються для реалізації стратегії,
характерна мінімальна невизначеність.

Найчастіше компанія організовує моніто$
ринг ринку саме для того, щоб знайти всі змінні

значення та окреслити невідомі фактори, оскільки на
ринку підприємство стикаються з високим рівнем невиз$
наченості.

Основна перевага прогнозної спрямованості систе$
ми моніторингу ринку в тому, що вона дозволяє керів$
ництву підприємства не тільки реагувати на події, а і
передбачати їх. Передбачення включає два аспекти: гру
на випередження (вжиття заходів до настання події) і
— що в багатьох ситуаціях навіть важливіше — гру на
випередження конкурентів. Здатність заздалегідь ви$
явити свої можливості, наприклад, при виникненні нової
тенденції споживання, зміну законодавчої бази або
появі нових технологій, важлива сама по собі. Однак
здатність зробити це раніше за конкурентів означає
можливість захопити більшу частку ринку, отримати
більше прибутку або підвищити імідж підприємства.

Всі стадії процесу моніторингу ринку об'єднані
спільною метою. У сукупності всі вони покликані пере$
творювати ринкові сигнали в корисну і зрозумілу інфор$
мацію для керівних осіб. Виявлення контексту — одна з
найбільш важливих завдань моніторингу ринку загалом.
Окремі ринкові сигнали повинні бути вписані в універ$
сальну систему понять, щоб при розробці управлінсь$
кого рішення були встановлені зв'язки між цими сигна$
лами і прийнятим функціональним рішенням. Ще одне
важливе значення моніторингу ринку — інтеграція про$
цесу. Вихідні дані системи моніторингу ринку відпові$
дають функціональним підрозділам компанії, як пока$
зано на рисунку 2.

Процес прийняття управлінського рішення прохо$
дить у декілька етапів: виникнення ситуації (проблеми)
або необхідність реалізації певного етапу стратегічно$
го або тактичного плану підприємства; збір та обробка
інформації — опрацювання інформації щодо проблеми,
яку необхідно вирішити, дослідження причин та
наслідків цієї проблеми, а також здійснюється оцінка
здатності підприємства вирішити цю проблему; генера$
ція, або виявлення, альтернатив — глибоке системне
дослідження проблеми, пошук декількох варіантів ви$
рішення проблеми; оцінювання альтернатив — виявлен$
ня потенційних можливостей системи управління з ме$
тою подолання проблеми, проводиться дослідження
різних варіантів розвитку подій; вибір альтернативи —
здійснюється вибір найвдалішого варіанту; реалізація
управлінського рішення — організація процесу вико$
нання управлінського рішення та контроль за його ви$
конанням [7].

Постановка альтернативних завдань, з одного боку,
є результатом аналізу, а з іншого — потребує багатова$
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Рис. 1. Схема системи моніторингу ринку
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ріантності розрахунків. Тому альтерна$
тивні розрахунки виступають окремим
етапом економічного управління, у ре$
зультаті якого визначаються очікувані
економічні результати від різних варіантів
планових дій. Альтернативні розрахунки
забезпечують вибір кращого варіанта для
ухвалення рішення, яке на наступному
етапі втілюється в плани [10].

Активне управління передбачає не
тільки розгляд підприємства в єдності і
взаємодії його внутрішніх елементів, а й
приділення значної уваги його зв'язкам із
зовнішнім середовищем, які в певний час
відіграють визначальну роль у діяльності
практично кожного підприємства.

Загальне інтегральне завдання моніто$
рингу ринку промислової продукції поля$
гає у вивченні закономірностей його роз$
витку, виявленні та моделюванні його
внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків і на
цій основі прогнозування його подальшо$
го розвитку, а також у розробці орієнтирів
для конкретних підприємців і підприємств
у разі прийняття ними рішень про вибір
сфери підприємницької діяльності, про
прийняття тих чи інших стратегій для розвитку вже дію$
чих підприємств.

Крім того, саме моніторинг ринку реалізує застосу$
вання ситуаційного підходу до управління. Цей підхід
засновано на тому, що вся організація господарської
діяльності підприємства є відповіддю на дії ззовні. Ви$
рішального значення набувають конкретні особливості
тієї чи іншої ситуації, що складається в поточному пе$
ріоді. А спроби адаптації господарської діяльності
підприємства до умов невизначеності передбачають
управління ризиком, реалізуючи можливості його ніве$
лювання при осмисленні альтернатив.

Управлінське рішення визначається зазвичай як
спосіб вибору дії в цих конкретних умовах для досяг$
нення конкретної мети з урахуванням наявних факторів
ризиків або вже безпосередньо ризиків. Воно є основ$
ним елементом впливу керуючої системи на керовану.
Стратегія управління підприємством повинна спирати$
ся на науково обгрунтоване прогнозування можливих
наслідків і виявлення потенційно найбільш серйозних
джерел і умов ризику.

Економічна діяльність суб'єктів підприємництва, які
прагнуть нарощувати конкурентні переваги і забезпе$
чувати з їх допомогою стійкість своїх ринкових позицій,
використовує в якості цільових орієнтирів широку су$
купність результуючих показників (як кількісних, так і
якісних): приріст обсягу продажів і прибутку, оволоді$
ння великим цільовим сегментом, пристосування ха$
рактеристик виробленого товару до бажань споживачів
і т. д. Вплив цих факторів на ефективність прийняття
управлінських рішень можна проаналізувати за допо$
могою статистичних методів. До таких факторів можна
віднести:

— з факторів зовнішнього середовища суб'єкта
підприємницької діяльності — обсяги виробництва, по$
даткове навантаження, рівень цін і їх динаміку, валют$
ний курс;

— з факторів внутрішнього середовища суб'єкта
підприємництва — стан основних фондів, число зайня$
тих, технологічний рівень виробництва, показники пла$
тоспроможності і фінансової стійкості, рівень освіти
персоналу [1].

В економічній літературі виділяють два аспекти ме$
тодів оцінки ефективності реалізації управлінських
рішень — цільовий і витратний. Цільовий аспект відоб$
ражає міру досягнення підприємством поставлених
цілей, а витратний — економічність способів перетво$
рення ресурсів у результати діяльності. Під стратегіч$

ною ефективністю реалізації управлінських рішень слід
розуміти ступінь відповідності функціонування підприє$
мства обраній корпоративній стратегії, а також її фун$
кціональним складовим: стратегії досягнення фінансо$
вих результатів, фінансовій, кадровій, організаційній,
маркетинговій, інвестиційній стратегіям. Як наслідок,
загальний критерій ефективності реалізованих управ$
лінських рішень має відображати як результати реалі$
зації загальної корпоративної стратегії, так і підпоряд$
кованих їй функціональних складових [20].

Складність і різноманітність зв'язків промислового
виробництва, велика кількість діючих у ньому чинників
мають неабиякий вплив на ефективність управління
підприємством. Тому її слід оцінювати за допомогою
системи узагальнених і часткових показників (табл. 1)
[4].

Показники використовуються для визначення еко$
номічної ефективності від передбачених стратегією за$
ходів, по удосконаленню конструкцій виробів, техно$
логії та організації виробництва. Підвищення ефектив$
ності і якості роботи підприємства в умовах ринкової
економіки дозволяє збільшити прибуток, отже, підви$
щити ринкову вартість підприємства, яка комплексно
віддзеркалює не тільки наявність у підприємства ре$
сурсів, а і здатність менеджменту ефективно їх викори$
стовувати в нестабільній ринковій ситуації.

Для визначення інтегрального показника при оціню$
ванні кожної підсистеми доцільно використовувати
функцію Харрингтона, яка у цьому випадку матиме виг$
ляд [3]:

n
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п
 — показники, що рекомендовані

до аналізу про здійснені аналізу ефективності управ$
ління за кожною підсистемою.

Існує також показник ефективності прийнятого
управлінського рішення за кінцевими результатами,
який заснований на розрахунку ефективності виробниц$
тва загалом і виділення фіксованої (статистично обгрун$
тованої) частини:

(2),

де П — прибуток, отриманий від реалізації товару,
грн;

ЗВ — загальні витрати, грн;
К — частка управлінського рішення в ефективності

виробництва [2; 8].
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2. Проекти і процеси 
3. Науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські 
роботи 
4. Внутрішньо-економічний 
механізм підприємства 

Неструктурована 
інформація 

Безперервний 
моніторинг рингу 

Рис. 2. Функціональне навантаження моніторингової складової
під час прийняття управлінського рішення
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Водночас у залежності від міри впливу різноманіт$
них чинників (цілі прийняття управлінського рішення;
наявних ресурсів; компетентності управлінців; ситуації,
в якій рішення приймається) визначається вид або ком$
бінація видів ефективності управлінського рішення
відповідно до конкретних умов. Для кожного виду ефек$
тивності визначаються методичні підходи [11; 20].

Питання розробки нових інструментів оцінки ре$
зультатів діяльності та технології управління розгля$
дає концепцію цін клієнта протягом життєвого цикла
в її розвитку. Практичне застосування такого підхо$
ду пов'язане з використанням необхідної інформації
та методів її збору та моніторингу, складнощі самих
розрахунків та ін. Тому пошук адекватних оцінок,
способів диференціації клієнтів, індикаторів, що доз$
воляють відслідковувати не тільки динаміку, але і
структуру клієнтського потоку, ще більш актуалі$
зується [19].

Процес розробки і прийняття управлінських рішень
є складним і різностороннім та в значній мірі залежить
від рівня кваліфікації керівника, стилю управління, си$
туації, що склалась, корпоративної культури організації
тощо. Серед факторів, які найбільше впливають на про$
цес прийняття управлінських рішень в організаціях, слід
визначити такі: ступінь ризику, час, що надається в роз$
порядження для прийняття рішення; ступінь підтримки

менеджера колективом, психологічні обмеження, осо$
бисті здібності менеджера; політика організації, взає$
мозалежність рішень.

ВИСНОВКИ
Управлінські рішення, що приймаються на вітчизня$

них підприємствах, формуються в умовах жорстких
обмежень як природних, так і трудових і фінансових
ресурсів. Всі перераховані фактори, що характеризують
соціально$економічне середовище функціонування ви$
робничих підприємств в Україні, висувають підвищені
вимоги до якості управлінських рішень, оперативності
їх прийняття і реалізації.

Система моніторингу ринку не є ізольованою від
інших управлінських процесів, адже отримання знань
про ринкову ситуацію та ринкову позицію є елементом
досягнення якості та ефективності всіх процесів на
підприємстві.

Під час прийняття управлінського рішення аналіти$
ко$оціночної складовій результатів моніторингу нале$
жить провідна роль, оскільки вона створює основу для
стратегічних рішень і операційної виробничої діяль$
ності. Вона спрямована на дослідження довгострокових
тенденцій в макроекономічному та галузевому середо$
вищі, на вивчення потреб і запитів ринку, його спожив$
чої і товарної сегментації, на оцінку привабливості

цільових ринків і конкурентоспро$
можності компанії та її продукції.

Оптимізація моніторингових
процедур є вихідним елементом
прийняття ефективного управлі$
нського рішення, що сприятиме
стійкому функціонуванню підприє$
мства на ринку та його здатності до
розвитку, забезпеченню належно$
го рівня конкурентоспроможності,
прибутковості, платоспромож$
ності, стійкості та, як наслідок, зро$
станню ринкової вартості підприє$
мства. Запропоновані методи є уні$
версальними, дозволяють вирішу$
вати широке коло економічних і
маркетингових регіональних зав$
дань, можуть бути використані
всюди, де точний прогноз дозволяє
раціоналізувати та оптимізувати
управлінські рішення.

Часткові показники 

Загальні показники Показники 
ефективності праці 

Показники підвищення 
ефективності використання 

основних фондів, обігових коштів 
і капітальних вкладень 

Показники підвищення 
ефективності 
використання 

матеріальних ресурсів 
1. Зростання обсягу 
виробництва продукті у 
вартісному виразі. 
2. Виробництво 
продукції на 1 грн 
витрат. 
3. Відносна економія 
основних виробничих 
фондів, нормативних 
коштів, матеріальних 
витрат, фонду оплати 
праці. 
4. Собівартість. 
5. Рентабельність. 
6. Прибуток 
 

1. Темпи росту 
продуктивності праці. 
2. Частка збільшення 
виробництва продукції 
за рахунок підвищення 
продуктивності праці. 
3. Економія 
чисельності 
працівників. 
4. Зниження 
трудомісткості виробів 
 
 

1. Фондовіддача – виробництво 
продукції на 1 грн середньо-
річної вартості основних 
виробничих фондів. 
2. Виробництво продукції на 1 грн 
середньорічної величини 
нормованих обігових коштів. 
3. Приріст обігових коштів 
відносно приросту товарної 
продукції. 
4. Відношення приросту прибутку 
до капітальних вкладень, які його 
зумовили. 
5. Питомі капітальні вкладення на 
одиницю нової виробничої 
потужності на 1 грн приросту 
продукції. 
6. Термін відшкодування 
капітальних вкладень - 
відношення їх до суми приросту 
одержаного прибутку 

1. Матеріальні витрати 
на 1 грн товарної 
продукції. 
2. Витрати важливих 
матеріальних ресурсів 
у натуральному виразі 
на 1 грн товарної 
продукції 
3. Відношення темпів 
приросту матеріальних 
витрат до темпів 
приросту товарної 
продукції 
 
 

Таблиця 1. Система показників оцінки економічної ефективності управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи оцінки ефективності управлінських рішень 

Метод 
непрямого 
порівняння 
різних 
варіантів 

Метод за 
кінцевим 

результатом 

Метод за 
безпосереднім 
результатом 
діяльності 

Метод за принципом Парето 
(80 відсотків наслідків 

спричинені 20 відсотками 
причин) 

АБВ – метод 
(послідовно 
розставляти 
пріоритети) 

Прискорений аналіз 
Ейзенхауера 

(відфільтрувати 
другорядні справи від 
важливих рішень)

Рис. 3. Методи оцінки ефективності управлінського рішення
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