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Коваленко Н.В. Методологічні засади систематизації методів управління розвитком підприємств. 
Стаття присвячена методологічним засадам систематизації методів управління розвитком підприємств. Роз-
крито сутність базового поняття, а саме сутність методології. Класифіковано методи управління за числен-
ними ознаками. Проведено порівняльну характеристику традиційних методів управління розвитком під-
приємства, які пов’язані один з одним, доповнюють один одного та утворюють у сукупності певну систему. 
Запропоновано систематизацію методів управління розвитком підприємства за різними класифікаційними 
ознаками, що охоплює всі процеси управління. За допомогою цих методів за умови їх правильного викорис-
тання стратегія переноситься в практичну площину використання, саме тоді цілі підприємства трансформу-
ються в результати. Обґрунтовано доцільність поєднання різних методів управління розвитком підприємств, 
де основою постають економічні методи управління, адміністративні методи управління, соціально-психо-
логічні методи, що виступають фундаментом управлінського впливу на розвиток підприємства.

Ключові слова: управління, розвиток підприємства, методи управління, методологія управління, методи 
планування.

Коваленко Н.В. Методологические основы систематизации методов управления развитием пред-
приятий. Статья посвящена методологическим основам систематизации методов управления развитием 
предприятий. Раскрыта суть базового понятия, а именно суть методологии. Классифицированы методы 
управления по многочисленным признакам. Проведена сравнительная характеристика традиционных мето-
дов управления развитием предприятия, которые связаны друг с другом, дополняют друг друга и образуют в 
совокупности определенную систему. Предложена систематизация методов управления развитием предпри-
ятия по различным классификационным признакам, охватывающая все процессы управления. С помощью 
этих методов при условии их правильного использования стратегия переносится в практическую плоскость 
использования, именно тогда цели предприятия трансформируются в результаты. Обоснована целесообраз-
ность сочетания различных методов управления развитием предприятий, где основой становятся эконо-
мические методы управления, административные методы управления, социально-психологические методы, 
которые выступают фундаментом управленческого воздействия на развитие предприятия.

Ключевые слова: управление, развитие предприятия, методы управления, методология управления, ме-
тоды планирования.

Kovalenko Nataliia. Methodological principles of systematization of methods of enterprise development 
management. The article is devoted to methodological principles of systematization of methods of management of 
enterprise development. The essence of the basic concept – methodology is revealed. Numerous management meth-
ods are classified. The comparative characteristics of traditional methods of enterprise development management, 
which are linked to each other, complement each other and form a certain system, are made. These management 
methods are interconnected, complementary and collectively form a system. The art of a leader is to choose the 
most effective management methods that confidently lead to the goal. Each group of methods has both advantages 
and disadvantages, which is why in most cases it is necessary to use a system of methods taking into account the 
peculiarities of the enterprise’s economic activity. To date, no single classification of methods for managing enter-
prise development has been made. Accordingly, existing management methods need to improve and distinguish 
their classification features from the position of “development” of the enterprise. The whole enterprise development 
management system is built on the stages of activity. The influence of the subject on the object is a process of man-
agement, during which managerial decisions are made, already in the managerial decisions, the purpose, purpose, 
strategy and stages of activity of the enterprise. According to each stage, we highlight our management methods. 
Our systematization of methods of management of enterprise development has covered all management processes. 
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Постановка проблеми. Кількість методів управ-
ління підприємством постійно зростає, інтеграційні та 
глобалізаційні процеси вимагають застосування нових 
або вдосконалення вже відомих методів, які будуть 
враховувати не лише сучасний стан ринку, але й май-
бутній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блему вибору ефективних методів управління розвитком 
підприємства розглядають як вітчизняні, так і зарубіжні 
вчені, а саме Ю. Даум, Л.О. Жилінська, М.В. Желіхов-
ська, Р.І. Жовнач, О.Є. Кузьмін, Ю.О. Нікітін, Н.І. Лен-
ська, О.П. Романко, О.В. Рудінська, І.В. Філіпішин, 
Л.І. Чернобай, Т.О. Шпонька, Е.І. Юдін.

Слід зазначити, що в управлінні розвитком підпри-
ємства відчувається справжній дефіцит теоретичного 
підґрунтя щодо систематизації методів управління роз-
витком підприємств в умовах сучасних реформ, глоба-
лізації, європейської інтеграції, входження в інформа-
ційну цивілізацію.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є вивчення та систематизація наявних методів 
управління розвитком підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-
яке дослідження починається з визначення методоло-
гічної складової, а саме створення й розвитку нового 
знання, шляхів його систематизації через уведення 
нових понять або категорій.

Перш за все необхідно визначити базові поняття. 
Так, методологією прийнято вважати:

– систему методів пізнання, зокрема конкретних 
(у цьому разі методологія є певним арсеналом мето-
дів діяльності, при цьому замовчується методологічна 
роль принципів, теорій та парадигм) [16, с. 7];

– самостійну регулятивно-діяльнісну систему, орі-
єнтовану на створення діяльності як способу наукової 
діяльності, вчення про структуру, логічну організацію 
та засіб діяльності [11, с. 72];

– загальну теорію методів пізнання (такий підхід 
зводить методологію до такого гносеологічного утво-
рення, що не може здійснювати регулятивні та творчі 
функції в науковому пізнанні та практиці) [8, c. 170];

– методологію наукового пізнання, тобто вчення 
про принципи побудови, форми та способи науково-
пізнавальної діяльності (методологія науки надає 
характеристику компонентів наукового дослідження, 
а саме його об’єкта, предмета аналізу, завдань дослі-
дження (або проблеми), сукупності дослідницьких 
засобів, необхідних для вирішення завдань певного 
типу, а також формує уявлення про послідовність руху 
дослідника в процесі вирішення завдань) [19, с. 31].

– раціональне пояснення та обґрунтування того, 
чому ті чи інші теорії або гіпотези приймаються або 
відхиляються [15].

Наведені вище підходи до розуміння методології 
не суперечать один одному, а виявляють фактично різ-
ний ступінь наближеності до концепції методології як 
інтегральної регулятивної системи. У складі системи 
управління виділяють два елементи, а саме суб’єкт та 
об’єкт управління. Сутність системності методоло-
гії виявляється в поєднанні норм, принципів, законо-
мірностей, наукових методів, емпіричних досліджень 
тощо. Управлінська діяльність – це поєднання методо-
логії управління й процесу управління.

Методологія управління – це вчення стосовно 
методів, інструментів та стратегій управлінської 
діяльності, які спрямовані на досягнення поставле-
них цілей підприємства з урахуванням усіх компонен-
тів методології [6, с. 262].

Сьогодні в економічній науці виділяють більш ніж 
14 типів науково-методологічних підходів. Деякі з них 
є загальнонауковими (системний, нормативний, про-
цесний та ситуаційний). Інші ж виникли як напрям 
розвитку названих вище з урахуванням такого зв’язку, 
як тип взаємодії суб’єкта та об’єкта, а також характеру 
самого об’єкта.

Для досягнення цілей підприємства можуть засто-
совуватися різні методи. З грецької “methodos” в пере-
кладі означає спосіб пізнання, шлях дослідження. 
У сучасному науковому обігу цей термін означає 
той спосіб, той інструментарій, за допомогою якого 
здійснюється процес наукового пізнання [18, с. 25]. 
Згідно з тлумачним словником економіста за редак-
цією С.М. Гончарова «метод – спосіб досягнення мети, 
цілі, програми, плану завдяки впорядкуванню певним 
чином діяльності» [2, с. 184].

Метод є важливим компонентом діяльності. 
В.В. Биков зазначає, що в нього входять різноманітні 
теоретичні та емпіричні процедури й прийоми, систе-
матичне застосування яких приводить до досягнення 
поставленої мети [1, с. 4]. Іншими словами, він є сис-
тематизованою сукупністю кроків, які потрібно здій-
снити для розв’язання певної задачі, досягнення мети.

Поняття «метод управління» має два значення, 
а саме спосіб досягнення мети; прийом, спосіб або 
образ дії. Методи управління – це система правил 
і процедур вирішення різних завдань управління 
задля забезпечення ефективного розвитку організації 
[13, с. 196], або «способи здійснення управлінської 
діяльності, застосовувані для постановки і досягнення 
її цілей» [12, с. 91].

В теорії управління виділяють низку основних 
методів, які є сукупністю прийомів та механізмів 
впливу на об’єкт, за допомогою яких відбувається реа-
лізація функцій управління [6, с. 55].

Методи управління класифікуються за численними 
ознаками. Вони формують економічні та соціальні 

Each of the proposed methods has its advantages and disadvantages, namely the method of defining the goals of 
the company, it can be emphasized that these methods are quite relevant in the current economic environment, they 
are important at the stage of formation of the enterprise strategy. With these methods, provided they are properly 
used, we translate the strategy into a practical plane of use, and that is when whole businesses are transformed into 
results. Each company chooses its own strategy, its own management system. However, over time, both strategy and 
management need methods to implement them.

Key words: management, enterprise development, management methods, management methodology, planning 
methods.



75

Випуск 4 (53) 2019

інтереси, взаємини між людьми та їх правові відно-
сини. Через методи управління реалізується основний 
зміст управлінської діяльності [14, c. 107].

Управління розвитком підприємством передбачає 
вирішення великої кількості завдань: від планування 
розвитку виробництва на перспективу до регулювання 
окремих робочих процесів. Вирішення цих завдань 
породжує велику різноманітність методів управління.

Так, О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, О.П. Романко 
наголошують на застосуванні комплексних методів, 
стверджуючи, що саме вони можуть дати повний аналіз 
усього спектру найважливіших параметрів підприєм-
ства [9]. Р.І. Жовнач вважає, що обов’язково необхідно 
враховувати галузеві особливості функціонування під-
приємства [7].

Л.О. Жилінська пропонує класифікацію методів до 
розвитку підприємства з трьох позицій, а саме тради-
ційну, тобто за критеріями, за функціями управління, 
з позиції стратегії [5]. М.В. Желіховська пропонує 
умовно класифікувати методи на три групи, такі як 
методи, які характеризують ринкові позиції підпри-
ємства (продукції); методи, які характеризують рівень 
менеджменту підприємства; методи, які характеризу-
ють рівень фінансово-економічної діяльності підпри-
ємства [4, с. 75].

Існує достатня кількість класифікацій методів 
управління, але найбільше значення має класифіка-
ція на основі об’єктивних законів, властивих системі 
управління, а також потреб та інтересів осіб, на кого 
спрямований вплив. За цією ознакою виділяють такі 
методи управління, які наведені в табл. 1.

Зазначені методи управління пов’язані один з 
одним, доповнюють один одного та утворюють у 
сукупності певну систему. Мистецтво керівника поля-

гає в тому, щоби вибрати найбільш ефективні методи 
управління, які впевнено ведуть до досягнення постав-
леної мети. Кожна група методів, наведених у табл. 1, 
має як переваги, так і недоліки, тому здебільшого необ-
хідним є застосування системи методів з урахуванням 
особливостей господарської діяльності підприємства.

Сьогодні не вироблена єдина класифікація мето-
дів управління розвитком підприємства. Відповідно, 
наявні методи управління потребують удосконалення 
та виокремлення класифікаційних ознак з позицій 
розвитку підприємства. Слід зауважити, що ми розу-
міємо розвиток підприємства як постійно повторю-
вальний етап, що приводить до покращення діяль-
ності підприємства, надає підприємству переваги над 
конкурентами.

Вся система управління розвитком підприємства 
побудована на етапах діяльності. Вплив суб’єкта на 
об’єкт – це процес управління, під час якого прийма-
ються управлінські рішення, а вже з управлінських 
рішень формуються мета, ціль, стратегія та етапи 
діяльності підприємства. Відповідно до кожного етапу 
ми виділяємо свої методи управління.

Перший етап управління розвитком підприємства 
проходить з оцінюванням потенціалу розвитку підпри-
ємства, проведенням детального аналізу економічної 
ситуації на ринку. Для виявлення потенційних загроз 
можна використати SWOT-аналіз.

Другий етап – це оцінювання загальної ситуації 
на ринку, коли вибираються методи дослідження, які 
дають можливість розрахувати оптимальний результат 
діяльності.

На третьому етапі відбувається планування розви-
тку підприємства, так зване формування сценаріїв роз-
витку з урахуванням можливих ризиків.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика традиційних методів управління розвитком підприємства

№ Групи методів 
управління Загальна характеристика Переваги Недоліки

1 Економічні Метою є отримання прибутку, 
лідируючих позицій на 
ринку. Формою власності 
є корпоративна, державна, 
приватна. Суб’єктом впливу є 
керівник. Формою впливу на 
працівників є мотивація.

Стимулюються ініціативність, 
творчий потенціал 
працівників на основі 
задоволення матеріальних 
потреб.

Залишаються незадоволеними 
багато потреб, що лежать 
поза сферою матеріального 
інтересу, що знижує 
мотивацію.

2 Організаційно-
правові

Метою є виконання планів. 
Формою власності є 
державна. Суб’єктами впливу 
є керівник, колектив. Формою 
впливу на працівників є 
нормативні та методичні 
документи.

Обов’язковості виконання 
покладених завдань та 
відповідальності персоналу за 
результати своєї діяльності; 
адресності розпоряджень.

Примус персоналу до праці, 
відсутні дієві стимули праці.

3 Соціально-
психологічні

Метою є вдосконалення та 
підвищення ефективності 
діяльності як окремого 
індивідуума, так і колективу 
загалом. Формою власності є 
приватна. Суб’єктом впливу 
є керівник. Формою впливу 
на працівників є управління 
соціально-психологічним 
«кліматом» в колективі.

Майже без матеріальних 
затрат.

Відсутнє матеріальне 
заохочення працівників; 
неможливо спрогнозувати 
реакцію та результати.
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Таблиця 2
Систематизація методів управління розвитком підприємств

№ Класифікація 
методів Назва методу Опис методу Головна ідея Автори

1 2 3 4 5 6
1 Методи 

визначення 
цілей 
підприємства 
[17, с. 251]

Key Performance 
Indicators, (KPI)

Система фінансових 
і нефінансових 
показників, що 
впливають на зміну 
результатів щодо 
стратегічної цілі.

Метод управлінської 
діяльності, що забезпечує 
передбачення можливих 
результатів діяльності 
та планування шляхів їх 
досягнення.

Першим укладачем 
є Пітер Друкер 
у 50-х рр. ХХ 
століття.

Balanced 
Scorecard (BSC)

Система збалансованих 
показників, яка 
підвищує ефективність 
досягнення цілей 
підприємства [3].

Управляє ключовими 
процесами, а саме 
формуванням стратегії; 
комунікацією та зв’язком; 
бізнес-плануванням; 
зворотним зв’язком.

Роберт Каплан і 
Девід Нортон на 
початку 1990-х рр.

Метод ключових 
рішень під час 
формування 
стратегії [17].

Встановлює вплив 
зовнішнього середовища 
на формування стратегії 
підприємства.

Ключовим рішенням 
є формування цілей 
підприємства.

–

2 Методи 
управління 
реалізацією 
стратегії

Total Quality 
Management 
(TQM)

Метод безперервного 
підвищення якості всіх 
організаційних процесів.

Компанія повинна працювати 
не тільки над якістю 
продукції, але й над якістю 
організації роботи персоналу.

Вільям Демінг; 
вперше було 
використано в 
Японії та США. 

Value-based 
management

Метод посилення 
орієнтації підприємства 
на зовнішні очікування 
та прийняття 
ефективних фінансово-
економічних рішень [3].

Основним показником для 
оцінювання результатів 
діяльності підприємства є 
його вартість.

Вперше теоретично 
обґрунтував 
Альфред 
Раппапорт. Ідея 
зародилася у 80-х 
рр. ХХ століття у 
США.

Beyond 
Budgeting

Метод гнучкого 
розподілу бюджету.

Детальний бюджет 
замінено на поетапний 
план дій. Звітний період не 
прив’язаний до календарного 
року.

Джеремі Хоуп, 
Робін Фрейзер, 
Пітер Банс; 
розвивається з 
1990-х рр.

Шість Сигм Виявлення та 
встановлення причин 
дефектів продукції, 
розроблення плану 
заходів, вжиття яких 
спрямоване на усунення 
дефектів.

Підвищення якості продукції, 
послуг та ефективності 
діяльності.

Компанія 
“Motorola” та її 
інженер Біл Сміт (з 
1986 р.).

Четвертий етап розвитку є заключним, в результаті 
якого проводиться оцінювання ймовірності досягну-
тих результатів та визначаються подальші дії.

У табл. 2 запропоновано систематизацію методів за 
різними класифікаційними ознаками.

Запропонована систематизація методів управління 
розвитком підприємства охопила всі процеси управ-
ління. Кожен із запропонованих методів має свої пере-
ваги та недоліки, однак, аналізуючи табл. 2, а саме метод 
визначення цілей підприємства, можемо наголосити на 
тому, що ці методи є досить актуальними в сучасних 
умовах господарювання, вони є важливими на етапі 
формування стратегії підприємства. За допомогою цих 
методів за умови їх правильного використання можна 
перенести стратегію в практичну площину викорис-
тання, саме тоді цілі підприємства трансформуються в 
результати.

Кожне підприємство вибирає власну стратегію, 
власну систему управління. Однак з часом й стра-
тегія, й управління потребують методів реалізації. 
В табл. 2 наведено приклад найбільш поширених та 
ефективних методів управління реалізації стратегії, які 
впливають на розвиток підприємства й можуть забез-
печити ефективну реалізацію стратегії.

Методи планування та прогнозування діяльності 
підприємства активно використовуються на практиці. 
Однак щодо України, то тут є низка прогалин в орга-
нізації бізнес-планів. Українське законодавство сьо-
годні не закріплює обов’язковість розроблення бізнес-
плану. Незважаючи на прагнення країни приєднатися 
до європейської спільноти та підвищити стандарти 
якості продукції, послуг та принципів ведення бізнесу, 
значно поширена позиція, яка заперечує доцільність 
розроблення розгорнутого бізнес-плану й передбачає 
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1 2 3 4 5 6
3 Методи 

планування та 
прогнозування 
діяльності 
підприємств

Бізнес-
планування

Підготовлений плановий 
документ, який 
розкриває всі аспекти 
будь-якого проекту.

Реалізація нової ідеї, 
визначення необхідного 
фінансового забезпечення, 
отримання певного зиску.

В обігу після 
переходу в ринкову 
економічну 
систему.

Прогнозування Метод дає змогу 
прорахувати можливі 
наслідки різних 
варіантів розвитку подій.

Отримання картини 
майбутнього, яку можна 
використовувати як основу в 
процесі планування.

Динамічне 
планування

Відображення будь-яких 
змін у реальному часі.

Заздалегідь визначений 
порядок дій, які потрібні 
для досягнення поставленої 
мети.

4 Методи 
діагностики 
зовнішнього та 
внутрішнього 
станів 
підприємства

SWOT-аналіз Метод аналізу дає змогу 
провести детальне 
вивчення зовнішнього 
й внутрішнього 
середовищ.

Формування узагальненого 
інформаційного потенціалу.

Вперше введений 
у 1963 р. в 
Гарварді Кеннетом 
Ендрюсом.

PIMS-аналіз Метод аналізу впливу 
ринкової стратегії на 
прибуток.

PIMS є спробою звести всі 
змінні, які впливають на 
довгострокову прибутковість 
компанії.

Розроблений у 
середині 60-х рр. у 
компанії “General 
Electric”.

PEST-аналіз Метод аналізу, який 
призначений для 
виявлення політичних, 
економічних, соціальних 
та технологічних 
аспектів зовнішнього 
середовища, які 
впливають на 
підприємство.

Дослідження зовнішніх сил, 
що впливають на діяльність 
підприємства.

Створений 
професором 
Гарварду 
Френсісом 
Агіларом у 1967 р.

GAP-аналіз Метод аналізу, що вивчає 
стратегічне розходження 
між бажаним і реальним.

Досліджує проблеми, 
що виявляються як 
розрив, що виникає під 
час реалізації плану змін 
між тими показниками та 
результатами, досягнення 
яких планувалося, й тим, що 
вийшло в реальності.

Розроблений у 
Стенфордському 
дослідницькому 
інституті в 
Каліфорнії.

VRIO-аналіз Метод виявлення 
найбільш важливих 
ресурсів підприємства 
для створення 
конкурентної переваги 
на ринках.

Виявлення найбільш 
важливих для формування 
конкурентної переваги 
підприємства ресурсів, 
а також визначення 
стратегічних наслідків їх 
використання.

–

Аналіз п’яти 
сил Портера 
(Porter five forces 
analysis)

Метод, який аналізує 
появу нових «гравців» 
на ринку, появу товарів-
замінників тощо.

Вироблення стратегії бізнесу. Майкл Портер 
у Гарвардській 
бізнес-школі у 
1979 р.

Закінчення табл. 2

як альтернативу стисле техніко-економічне обґрунту-
вання. Іноді вважається, що відсутність проробленого 
бізнес-плану може бути компенсована знанням «гли-
бин» вітчизняного бізнесу та інтуїцією [10].

Прогнозування полягає у встановленні логічної 
послідовності розвитку подій крок за кроком та визна-
чає можливі варіанти майбутніх подій. Динамічне пла-
нування на практиці – це постійний моніторинг подій, 
коригування планів або розроблення нових, що відпо-
відають сучасним вимогам. Такі методи є важливими 
для управління розвитком підприємства.

Методи діагностики зовнішнього та внутрішнього 
станів підприємства на практиці можуть бути при-
стосовані до будь-якого об’єкта управління та мають 
високу ефективність (GAP-аналіз, VRIO-аналіз), 
SWOT-метод поверхнево класифікує підприємство й 
складно адаптується до змін зовнішнього середовища. 
Під час кризи підприємства відмовляються від PEST-
аналізу, адже аналіз не враховує такі важливі фак-
тори, як екологічні та демографічні. Однак для більш 
точного аналізу рекомендовано зіставляти результати 
PEST- і SWOT-аналізів. Результати за методом аналізу 
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PIMS дають змогу оцінити перспективи розвитку під-
приємства, оскільки проведення аналізу базується на 
базі даних тисячі компаній.

Результатом дослідження є систематизація методів 
управління розвитком підприємства на різних етапах 
здійснення управління підприємством, що в майбут-
ньому сприятиме успішному розвитку бізнес-процесів.

Кожен метод важливий в управлінні підприєм-
ством, адже може змінити якість товарів та послуг. 
Підприємство може стати конкурентоспроможним, а 
може, навпаки, стати банкрутом.

Висновки. Систематизувавши основні методи 
управління, можемо зробити висновок, що в управ-
лінні розвитком підприємства доцільно поєднувати 

різні методи управління. Базовою основою мають 
стати економічні методи управління, а оскільки будь-
якою системою потрібно управляти, то на підприємстві 
не обійтися без адміністративних методів управління. 
Водночас сьогодні на перше місце виходять соціально-
психологічні методи, адже взаємини в колективі є дуже 
важливим фактором розвитку, тобто традиційні методи 
управління розвитком підприємства є фундаментом 
управлінського впливу на розвиток підприємства, а 
методи визначення цілей підприємства, методи управ-
ління реалізацією стратегії, методи планування та 
прогнозування діяльності підприємств та методи діа-
гностики зовнішнього та внутрішнього станів підпри-
ємства вже є додатковими блоками в системі.
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