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METHODICAL APPROACHES TO MANAGEMENT OF BUSINESS STR UCTURES ON THE 

BASIS OF PROVIDING THEIR COMPETITIVENESS 
 
Метою статті є ідентифікування оптимального поєднання тих наукових підходів в управлінні 
підприємницькою структурою, які забезпечать максимальний рівень інформативності у 
прийнятті рішень, що спрямовані на забезпечення зростання рівня конкурентоспроможності 
підприємницької структури. За результатами застосування методу експертних оцінок, що 
передбачав анкетування респондентів, встановлено, що управління підприємницькими 
структурами на засадах забезпечення їхньої конкурентоспроможності вимагає комбінування 
різних підходів, які уможливлюють зростання рівня інформативності управлінської інформації, 
яка береться за основу при формуванні стратегічних, тактичних та оперативних управлінських 
рішень. Розв’язувані управлінські проблеми і характер управлінських ініціатив визначають зміст 
даних, які є гранично-необхідними менеджеру або власнику підприємства для прийняття 
конкретного рішення. З огляду на це, ідентифікування інформаційних потреб осіб, відповідальних 
за прийняття тих чи інших рішень, є передумовою найбільш вдалого комбінування обраних 
підходів до управління підприємницькими структурами. 
 
The purpose of the article is to identify the optimal combination of those scientific approaches in the 
management of the entrepreneurial structure, which will provide the maximum level of information in 
decision-making aimed at ensuring the growth of the level of competitiveness of the business structure. 
According to the results of application of the method of expert assessments, which provided respondents' 
survey, it was established that the management of business structures on the grounds of ensuring their 
competitiveness requires a combination of different approaches that can increase the level of information 



management information, which is taken as a basis for the formation of strategic, tactical and operational 
management decisions. Resolved managerial problems and the nature of management initiatives 
determine the content of data that is extremely necessary for the manager or owner of the enterprise to 
make a specific decision. In this regard, identification of the information needs of those responsible for 
taking decisions is a prerequisite for the most successful combination of the chosen approaches to 
managing business structures. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. 

Незалежно від того, в якій формі функціонує підприємницька структура, вона є суспільним утворенням, цілі 
якого формуються не стихійно, а керовано під впливом потреб певних груп соціуму. З одного боку, ці потреби 
відображають конкретні запити споживачів товарів і послуг, а, з іншого боку, індивідуальні і колективні інтереси 
власників і керівників підприємницьких структур. Власники і керівники підприємницьких структур досягають 
поставлених цілей шляхом задоволення споживчих потреб певного сектору ринку. Враховуючи це, управління 
підприємницькою структурою є керованим процесом, який вимагає перманентного моніторингу і урахування змін 
ринкового попиту для забезпечення своєчасності і повноти реалізації стратегічних, тактичних та оперативних планів 
розвитку. Виконання цього завдання залежить від своєчасності і повноти управлінської інформації, необхідної для 
ухвалення рішень. Проблема полягає у тому, що більшість методичних підходів, які застосовуються в управлінні 
забезпечують керівників підприємств однобокою інформацією, якої часто не достатньо для обґрунтування реалізації 
тих чи інших ідей та ініціатив. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. 
У науковій і навчально-методичній літературі, яка присвячена проблемам менеджменту, зокрема 

управлінським рішенням, що приймаються на основі поширених методичних підходів відомими є праці Л. Берталанфі, 
А.  Богданова, Г. Саймона, П. Друкера, А. Чандлера, І. Блауберга, А. Пивовара, В. Афанасьєва, Д. Вачугова, Т. 
Березкіна, М. Кислякова тощо [1-3; 5-6; 8-10]. Практично усі ці автори розкривають сутність методичних підходів, 
особливості їхнього застосування, виділяють також їхні переваги і недоліки. Попри це, досі фрагментарно 
дослідженими залишаються особливості комбінування різних наукових підходів в управлінні підприємницькими 
структурами, зокрема ефекти, які можуть бути досягнуті в результаті такого комбінування. 

Формулювання цілей статті. 
Метою статті є ідентифікувати оптимальне поєднання тих наукових підходів в управлінні підприємницькою 

структурою, які забезпечать максимальний рівень інформативності у прийнятті рішень, що спрямовані на забезпечення 
зростання рівня конкурентоспроможності підприємницької структури. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.  
Організація моніторингу та урахування змін ринкового попиту для забезпечення своєчасності і повноти 

реалізації планів розвитку підприємницьких структур за засадах забезпечення їхньої конкурентоспроможності 
значною мірою залежить від обраного керівниками цих структур підходу до управління. Нижче наведемо 
характеристики поширених наукових підходів до управління підприємницькими структурами: 

• системний (один зі загальних підходів наукового пізнання, за яким досліджуваний об’єкт розглядається як 
сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою та зовнішнім середовищем елементів або компонентів. 
Застосування цього підходу може також передбачати розгляд об’єкта як елемента чи компоненти системи, що є 
складним утворенням вищого порядку; 

• комплексний (сутність цього підходу полягає у тому, що досліджуваний об’єкт розглядається з низки 
позицій (економічної, управлінської, соціальної, психологічної тощо) без намагання встановити зв’язки між природою 
сутностей даного об’єкта, які виявлено за кожною з позицій; 

• функціональний (застосування цього підходу передбачає, що розкриття сутності досліджуваного об’єкта 
буде відбуватись через призму виконуваних ним функцій; 

• процесний (застосування цього підходу передбачає, що розкриття сутності досліджуваного об’єкта буде 
відбуватись через призму етапів реалізації об’єктом виконуваних ним функцій); 

• поведінковий (цей підхід застосовується для дослідження особливостей поведінки суб’єктів певної 
соціальної формації за зміни умов їхнього перебування у цій формації. Поведінковий підхід застосовують тоді, коли 
об’єктом дослідження виступають люди і відносини між ними); 



• ситуаційний (на відміну від поведінкового підходу, ситуаційний підхід орієнтований на ідентифікацію ознак 
зміни ситуації (виробничої, ринкової, соціальної тощо) і встановлення впливу виявлених змін на конкретний об’єкт); 

• нормативний (сутність цього підходу полягає у дослідженні об’єкта через призму встановлених нормативних 
значень показників, які його характеризують. Його застосування доцільне тоді, коли нормативні значення певних 
показників відомі або їх можна визначити статистичним способом. В економіці і менеджменті нормативний підхід 
застосовують під час дослідження інвестиційної привабливості країн, регіонів і підприємств, оцінюванні фінансової 
стійкості підприємств, аналізуванні інвестиційних портфелів тощо); 

• стандартизований (Цей підхід подібний до нормативного, але відрізняється тим, що дослідження об’єкта 
відбувається не лише на основі визначення відповідності значень, які його характеризують певним встановленим 
стандартом нормам але й шляхом відповідності об’єкта певним якісним параметрам, особливості яких регламентовані 
положенням одного або декількох стандартів. Стандартизований підхід  часто застосовують для дослідження якості 
товарів і процесів управління, а також для ідентифікації об’єктивності облікових процедур на підприємствах. 
Стандартизований підхід застосовують при державних перевірках суб’єктів підприємництва і бюджетних організацій, 
а також під час проведення наукових досліджень); 

• маркетинговий (цей підхід застосовується виключно у сфері економіки і менеджменту, тобто це спеціальний 
науковий підхід. Його особливість полягає у тому, що досліджуваний об’єкт розглядається з точки зору потреб 
споживачів, тому його властивості і показники, які їх відображають підбираються так, щоб вони були інформативними 
для аналізу і прогнозування ринку); 

• структурний (застосування цього підходу передбачає, що розкриття сутності досліджуваного об’єкта буде 
відбуватись через призму його структурних компонентів. На відміну від системного підходу, структурний підхід не 
передбачає ідентифікацію взаємозв’язків між елементами (компонентами) досліджуваного об’єкта і встановлення 
зав’язків виявлених складових частин об’єкта із зовнішнім середовищем). 

Наведені наукові підходи до управління підприємницькими структурами на практиці часто поєднуються. Їхня 
комбінація дозволяє всесторонньо дослідити об’єкт, виявити, які з ознак, які його характеризують є основними, які 
допоміжними. Те саме стосується і встановлених зв’язків і взаємозв’язків між складовими елементами (компонентами) 
досліджуваного об’єкта. У табл. 1 наведено недоліки кожного із вищенаведених підходів, які можуть виникнути при їх 
ізольованому застосуванні. 

 
Таблиця 1. 

Недоліки методичних підходів до управління підприємницькими структурами, 
які можуть виникнути при їх ізольованому застосуванні 

Назви підходів  Недоліки підходів  
Системний При ізольованому застосуванні системного підходу виникає небезпека того, що ті 

аспекти об’єкта управління, які мають періодичний характер і не характеризуються 
системністю можуть бути невраховані, і, як наслідок це може спричиняти кризові 
явища, проблемні ситуації 

Комплексний Недоліком комплексного підходу є те, що він не враховує зав’язків між різними 
сторонами об’єкта управління. Це може бути причиною того, що рішення, які 
приймаються в межах підприємницької структури виявляються не узгодженими 
між собою, тобто вони можуть суперечити одне одному   

Функціональний Цей підхід орієнтований на ідентифікацію функцій, які виконує об’єкт управління 
в цілому і функції, які виконують його складові, зокрема. При його ізольованому 
застосуванні виникає  небезпека зниження якості і результативності виконання цих 
функцій за міни умов, в яких перебуває підприємницька структура  і обставин, і 
яких приймаються рішення суб’єктами управління   

Процесний Без комбінації цього підходу з іншими науковими підходами виникає загроза 
неврахування зміни поведінки суб’єктів управління і зміни внутрішньофірмової і 
зовнішньої ринкової ситуації при плануванні управлінських процесів, їх реалізації 
і регулюванні.  

Поведінковий Недолік підходу у тому, що він орієнтований виключно на суб’єктів управління і 
не враховує обставини і чинники, які не пов’язані із особистісними і 
корпоративними факторами, наприклад, ріст інфляції, поява нових технологій  
виробництва, зростання рівня оподаткування тощо 

Ситуаційний Недолік підходу у тому, що він орієнтований на виявлення ознак зміни умов, в 
яких функціонує підприємницька структура і не враховує фундаментальних 
сталих, які за будь-яких обставин залишаються не змінними  

Нормативний Недолік підходу полягає у тому, що далеко не у всіх сферах існують нормативи на 
значення показників, які характеризують певні об’єкти  



Стандартний Недолік підходу полягає у тому, що далеко не у всіх сферах існують стандарти, які 
регламентують конкретні об’єкти  

Маркетинговий Недолік підходу полягає у тому, що він може застосовуватись до обмеженого кола 
об’єктів  

Структурний Має такі самі недоліки як комплексний і частково системний  підходи 
 
Комбінування різних наукових підходів до управління підприємницькими структурами необхідне для 

збільшення їхньої інформативності. З огляду на це, нами, на основі застосування методу експертних оцінок,  виявлено, 
що найбільш доцільним поєднанням таких наукових підходів: 

• структурний, системний, процесний і функціональний (42%); 
• маркетинговий і комплексний (21%); 
• маркетинговий і процесний (17%); 
• ситуаційний і поведінковий (9%); 
• нормативний і стандартний (7%); 
• інші варіанти (4%) 
Розглянемо кожен з варіантів поєднання досліджуваних підходів. Так, у першому варіанті для побудови 

системи управління підприємницькою структурою, спочатку необхідно виокремити її складові елементи (компоненти). 
Власне кажучи виконання цього завдання відбувається в межах структурного підходу. Далі, для того, щоб забезпечити 
раціональну взаємодію цих  елементів (компонентів) слід закріпити за ними конкретні функції, що відбувається під час 
застосування функціонального підходу. Наприклад, за відділом складування – прийом, зберігання і відвантаження 
сировини і готово продукції підприємства, за виробничими цехами – обробку деталей, складання вузлів, агрегатів і 
готової продукції, за відділом збуту – укладання контрактів на продаж готової продукції і організування процесу її 
збуту тощо. Після того, як функції розподілені між усіма складовими майбутньої системи необхідно визначити у часі і 
просторі як будуть взаємодіяти її складові елементи (компоненти). Це завдання виконується під час застосування 
процесного підходу. Коли процес налагоджений, то можна вважати що система управління підприємницькою 
структурою сформована, і далі необхідно лише підтримувати її у дії і моніторити стан процесів у системі у розрізі 
кожної з функцій наявних елементів (компонентів) системи. 

За даними експертів в управлінні підприємницькими структурами  поширеним є поєднання також 
маркетингового і комплексного підходів. Комплексний підхід в управлінні конкретним об’єктом дозволяє розвивати 
різні підприємницькі напрямки не ставлячи при цьому за мету якимось чином поєднати ці напрямки діяльності в одне 
ціле. Такий підхід доцільний тоді, коли кожен з напрямів діяльності зосереджується абсолютно на різних сегментах 
ринку або й зовсім різних ринках, що означає диверсифікацію видів діяльності і, таким чином, зниження ризику 
залежності показників економічного розвитку підприємницької структури від тенденцій і явищ на якомусь 
конкретному ринку. Оскільки, за комплексного підходу підприємець орієнтується на різні ринки або, принаймні, на 
різні їх сегменти, то очевидно, що для обґрунтованості прийняття управлінських рішень йому необхідно застосовувати 
також маркетинговий підхід. Цей підхід забезпечуватиме підприємця або групу найманих ним менеджерів даними для 
оцінювання рівня конкурентоспроможності пропонованих на ринок товарів (послуг), виявлення зміни споживчих 
уподобань, появу інновацій з боку конкурентів, прогнозування тенденцій і явищ у майбутньому тощо. 

Щодо  поєднання маркетингового і процесного підходів, то, ознайомлення з позицією практикуючих 
аналітиків у компаніях, з яких вибирались експерти (АТБ-Маркет, Fozzy Group, Сільпо, Біля дому, Фора, Ringoo, Біла 
ромашка, Fozzy, Volwest Group, Наш край), показало, що володіння маркетинговою інформацією часто не є 
незаперечною умовою забезпечення конкурентоспроможності підприємницької структури у майбутньому. Отримання 
необхідної інформації це лише підстава для прийняття аргументованих управлінських рішень організаційного, 
технічного, технологічного чи іншого характеру. Тобто маркетинговий підхід у сукупності з процесним підходом 
орієнтований на перетворення обробленої аналітичної інформації у рішення або комплекс рішень, які передбачають 
створення сприятливих умов для їхньої реалізації, контролювання стану їх виконання і регулювання ходу виконання 
цих рішень.    

Ситуаційний і поведінковий підходи до управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення 
їхньої конкурентоспроможності дозволяє посилити рівень інформативності управлінської інформації, що отримується 
внаслідок застосування цих підходів за рахунок ідентифікування оперативних даних і їхнього застосування для 
підготовки і реалізації оперативних рішень, зокрема у процесі регулювання раніше ухвалених стратегічних і тактичних 
планів розвитку підприємницької структури. Однією з преваг поєднання цих підходів є також те, що з одного боку, 
вони орієнтовані на внутрішнє середовище підприємницької структури, зокрема на поведінку персоналу, зміну потреб 
працівників, розвиток корпоративної культури, що сприяє максимальному наближенню участі працівників 
підприємства у результатах його роботи, а, з іншого боку, ключовою інформацією для прийняття будь-яких рішень тут 
є  відомості про зміну ринкової ситуації. Тобто, зовнішні виклики і орієнтація на роботу з власним персоналом – це те 
поєднання, яке уможливлює максимальне використання внутрішнього потенціалу підприємства задля якомога 
оперативнішого і адекватного реагування підприємницької структури на споживчі запити ринку. 



В умовах застосування нормативно і стандартного підходів до управління підприємницькими структурами 
особливістю відносин між суб’єктами  керуючої та керованої підсистем управління є сповідування правил 
субординації. Керівник і співробітники повинні дотримуватись певних правил взаємовідносин. В спілкуванні з 
підлеглими керівник має бути коректним, він має давати завдання згідно посаді певного працівника. Субординація 
пропонує дотримання певного принципу емоційної нейтральності по відношенню до підлеглих. Також одним із 
важливих обов’язків керівника є рівне і стримане відношення до всіх співробітників. Необхідно регламентувати 
порядок доступності керівника для всіх підлеглих. Але занадто доступним він не має бути, оскільки це розвиває дуже 
дружні відносини, які заважають створенню нормальної ділової атмосфери [4]. Для правильно поставленої 
субординації необхідно грамотно визначити службову дисципліну компанії, етику спілкування з керівником, 
встановити рамки розпоряджень для своїх співробітників. Коли персонал не сповіщений про порядки і нормах 
ділового спілкування, в колективі з'являється дискомфорт, люди відчувають незручність при спілкуванні з 
начальником, не знають як сприймати його слова (як прохання або наказ), не виявляють ініціативу. Саме тому кожен 
співробітник з моменту приходу повинен бути ознайомлений з нормами ділових і робочих відносин [7]. 

Вищенаведені експертні позиції щодо поєднання підходів до управління підприємницькими структурами 
згруповано з позиції можливостей забезпечення ними зростання рівня поінформованості підприємців або найманих 
ними менеджерів щодо прийняття рішень, які б сприяли підвищенню конкурентоспроможності підприємницьких 
структур. Попри це слід визнати, що ефективність застосування цих підходів значною мірою залежатиме також від 
сповідуваних у системі менеджменту підприємницьких структур стилів керівництва  (демократичний, авторитарний, 
ліберальний) і застосовуваних форм влади (влада примусу, влада винагороди, експертна влада, еталонна влада, 
законна влада, влада харизми). Узагальнення позицій науковців і підприємців дозволяє стверджувати, що за різних 
ринкових і виробничо-господарських умов кожен із стилів керівництва і форма влади може дати позитивний 
управлінський та економічний ефекти. Адекватність вибору доцільного стилю керівництва і форми влади в умовах 
обраних підходів до управління підприємницькими структурами залежить більше від суб’єктивних ніж об’єктивних 
чинників, з огляду на це важливим об’єктом моніторингу в системі менеджменту підприємницької структури, окрім 
даних ринку, а також економічних, технічних і технологічних факторів, що визначають потенціал розвитку 
підприємницької структури і забезпечення її конкурентоспроможності є також особистісні характеристики суб’єктів 
керуючої і керованої підсистем управління. У соціально-економічних системах, до яких належать і системи 
менеджменту підприємницьких структур, ці фактори є визначальними у прийнятті стратегічних, тактичних і 
оперативних управлінських рішень. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
За результатами застосування методу експертних оцінок, що передбачав анкетування респондентів 

встановлено, що управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їхньої конкурентоспроможності 
вимагає комбінування різних підходів, які у сукупності уможливлюють зростання рівня інформативності управлінської 
інформації, яка береться за основу при формуванні стратегічних, тактичних та оперативних управлінських рішень. 

Розв’язувані управлінські проблеми і характер управлінських ініціатив визначають зміст даних, які є 
гранично-необхідними менеджеру або власнику підприємства для прийняття конкретного рішення. З огляду на це, 
ідентифікування інформаційних потреб осіб, відповідальних за прийняття тих чи інших рішень є передумовою 
найбільш вдалого комбінування обраних підходів до управління підприємницькими структурами. 

Подальші дослідження доцільно проводити у напрямку удосконалення економіко-математичного апарату 
щодо багатокритеріального вибору оптимальних управлінських рішень на основі комбінування різних методичних 
підходів. 
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