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(хакерів) у комп'ютерну мережу з метою отримання секретної інформації 
про номери кредитних карток та банківських рахунків клієнтів, небезпеку 
порушення прав людини в процесі створення банків даних про покупців 
та їхню реальну платоспроможність. 
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Анотація 

 У статті висвітлено суть та структуру організаційно-економічного механізму управління 
конкурентоспроможності продукції на підприємств. Розглянуто економічні та організаційні 
методи управління конкурентоспроможності  підприємств. Визначено суть та фактори впливу 
на конкурентоспроможність, розглянуто та досліджено основні ресурси потенціальних 
можливостей підприємства.  
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Abstract 
In the article the essence and structure of the organizational and economic mechanism of 

competitive products on enterprises had beeb revealed. The economic and organizational 
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management practices competitiveness of enterprises were presented.  Nature and impacts on 
competitiveness were defined, the basic resources of potential business opportunities were 
examined.  

Keywords 
The national banking system, transnational bank, financial globalization, economic 

management, organizational management techniques. 

 
Сучасні умови прискореної інтеграції України до світової економіки 

потребують від кожного підприємства не тільки збереження своїх позицій 
на внутрішньому ринку, але й забезпечення виходу на зовнішні ринки. 
Для цього потрібно виготовляти продукцію відповідно до світових 
стандартів якості. Якість продукції, що випускається з урахуванням 
витрат щодо її забезпечення, вважається одним з основних показників 
конкурентоспроможності та ефективного функціонування підприємства. 
Недосконалість державного регулювання призвела до підвищення ролі 
сировинних, енергоємних і технологічних галузей та до послаблення 
потенціалу високотехнологічних виробництв. Конкурентоспроможність 
дуже динамічна економічна категорія, на визначення та оцінку якої 
впливає ряд факторів, які теж мають не статичний характер. Управління 
ж конкурентоспроможністю продукції на сьогодні займає чи не 
центральне місце у загальній системі управління підприємством. 

Кожне підприємство орієнтується на одержання максимального 
прибутку. Для цього має використовувати такий процес виробництва, 
який би дозволяв при однаковому рівні випуску товарів застосовувати 
мінімальну кількість ресурсів, зменшити витрати й забезпечити постійні 
резерви задля конкурентної боротьби. У зв'язку з цим, питання 
конкурентоспроможності продукції підприємств у сучасних умовах 
економічної глобалізації вважаються актуальною господарською проблемою.  

Конкурентоспроможність продукції є вагомим критерієм доцільності 
виходу підприємства на ринок, умовою ефективного здійснення 
господарських операцій і складовою вибору засобів і методів виробничої 
діяльності Забезпечення високої конкурентоспроможності продукції є 
запорукою комерційного успіху підприємства [5, с. 81]. 

Конкурентоспроможність продукції проявляється в процесі її 
реалізації як товару та визначається насамкінець споживачем. Сутність 
конкурентоспроможності продукції проявляється в основному через три 
групи показників, за якими вона оцінюється:  

 корисність продукції (якість, ефект від використання):  

 затрати споживача при задоволенні його потребу продукції (ціна 
товару на момент її купівлі, затрати на використання, ремонт, 
утилізацію);  

 придатність продукції до пропонування (спосіб просування товару на 
ринок, умови платежу, канали збуту, сервісне обслуговування).  

Таким чином, конкурентоспроможність має розглядатись як відносна 
характеристика продукції, яка відображає її відмінність від продукції 
конкурента за ступенем відповідності однаковій потребі та за затратами 
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на її задоволення [2, c. 65]. 
Економічні методи управління – це такі методи, які реалізують 

матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах (будь-якій 
іншій діяльності) через використання товарно-грошових відносин. Ці 
методи мають два аспекти реалізації. 

Перший аспект характеризує процес управління, зорієнтований на 
використання створеного на загальнодержавному рівні економічного 
сегмента зовнішнього середовища. Суть цього аспекту: 

 формування системи оподаткування суб’єктів господарювання; 

 визначення дійової амортизаційної політики, яка сприяла б оновленню 
(відтворенню) матеріальних активів підприємства; 

 належне формування і здійснення митної політики; 

 встановлення державою мінімального рівня заробітної плати та 
пенсій. 

Другий аспект економічних методів управління зв’язано з 
управлінським процесом, орієнтованим на використання різноманітних 
економічних важелів, таких як фінансування, кредитування, 
ціноутворення, штрафні санкції тощо. 

Реалізація економічних методів управління здійснюється в рамках 
системи виробничих відносин між людьми, що входять до складу 
трудового колективу. Ця система взаємовідносин надзвичайно складна і 
включає в себе економічні, соціальні, психологічні та організаційні 
відносини. Останні знаходять своє вираження у вертикальних та 
горизонтальних зв'язках, що виявляються у формі зацікавленості 
працівників в організації спільної праці. Для виконання будь-яких робіт 
виробничого характеру кожен працівник має свої обов'язки, права, 
відповідальність, які формуються у процесі здійснення функції 
менеджменту «Організація» [3, c. 29–30]. 

Організаційні методи управління базуються на мотивах примусового 
характеру, їхнє існування й практичне застосування зумовлене 
заінтересованістю людей у спільній організації праці. Організаційні 
методи управління – це комплекс способів і прийомів впливу на 
працівників, заснованих на використанні організаційних відносин та 
адміністративній владі керівництва. Усі організаційні методи управління 
поділяють на регламентні й розпорядчі. 

Реалізація організаційних відносин у системі відбувається 
застосуванням організаційно-розпорядчих методів управління, які ще 
називаються адміністративними. Однак поняття «організаційно-
розпорядчі методи управління» більш широке, оскільки адміністративні 
методи ґрунтуються на застосуванні нормативних актів (постанов, 
наказів, інструкцій органів влади і управління), а організаційно-
розпорядчі методи охоплюють усю суть організаційної складової 
механізму управління. 

Організаційно-розпорядчі методи тісно пов'язані з і економічними 
методами управління, оскільки вони спрямовані на вирішення єдиних 
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завдань з досягнення цілей господарської діяльності. 
Застосування організаційно-розпорядчих методів управління 

передує економічним методам, оскільки для того, щоб використати 
останні, потрібно організаційно сформувати об'єкт управління та 
структуру управління. В процесі функціонування господарської системи 
економічні методи управління реалізуються у формі організаційно-
розпорядчого впливу суб'єкта управління на об'єкт (постанови, накази, 
розпорядження та ін.). Тісний зв'язок цих двох груп методів синтезує 
ефективний вплив управляючої підсистеми на підсистему, якою 
управляють. Разом з тим організаційно-розпорядчі методи управління 
відрізняються від економічних. Основою їх розмежування є механізм дії 
та форма прояву цих методів у процесі управління. Економічні методи 
управління ґрунтуються на врахуванні економічних інтересів людей, 
поєднанні цих інтересів за схемою: людина – колектив – суспільство. 
Формою прояву економічних методів управління є певні плани, завдання, 
програми, виражені економічними параметрами, чи ступінь задоволення 
індивідуальних, групових, колективних інтересів, виражений стимулами 
індивідуальної і колективної праці. Організаційно-розпорядчі методи 
управління ґрунтуються на таких індивідуальних і групових властивостях 
людей, як почуття обов'язку, відповідальності, дисципліни та розуміння 
можливості адміністративного покарання [1, c. 62–64]. 

Організаційно-розпорядчі методи управління слід застосовувати з 
врахуванням вимог економічних законів. 

Тільки у цьому випадку вони є науково обґрунтованими. Якщо орган 
управління в своїй діяльності не враховує або недостатньо враховує 
вимоги економічних законів, то організаційно-розпорядчі методи можуть 
перетворитися на адміністративні, бюрократичні, волюнтаристські, 
суб’єктивні методи впливу. 

Характерними особливостями організаційно-розпорядчих методів 
управління: 

 прямий вплив на об'єкт управління; 

 обов'язковий характер виконання вказівок, розпоряджень, постанов та 
інших адміністративних рішень вищих органів управління для 
підпорядкованих об'єктів; 

 суворо визначена відповідальність за невиконання вказівок та 
розпоряджень. 

Зміст регламентних методів полягає у формуванні структури та 
ієрархії управління, делегуванні повноважень і відповідальності певним 
категоріям працівників фірми, визначенні орієнтирів діяльності підлеглих, 
наданні методично-інструктивної та іншої допомоги виконавцям. 
Розпорядчі методи управління охоплюють поточну (оперативну) 
організаційну роботу і базуються, як правило, на наказах керівників 
підприємств (організацій). Вони передбачають визначення конкретних 
завдань для виконавців, розподіл цих завдань між ними, контроль 
виконання, проведення нарад з питань поточної діяльності фірми 
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(підприємства, організації). 
Основний зміст методів організаційно-стабілізуючого впливу полягає 

у встановленні складу елементів системи і стійких організаційних зв'язків 
між ними закріпленням певних обов'язків як за системою в цілому, так і 
за окремими її ланками. 

Другою групою організаційно-розпорядчих методів управління є 
методи розпорядчого впливу, які відображають поточне використання 
встановлених організаційних зв’язків і їх часткове коригування в разі 
зміни умов роботи. В основу розпорядчих методів покладено 
повноваження та обов’язки. 

Обидві групи методів управління використовуються спільно, оскільки 
вони доповнюють одна одну. Разом з тим ці методи взаємозамінні, що і 
визначає особливості вибраного в управлінні того чи іншого типу організації 
або основні аспекти організаційної діяльності в процесі управління. 

Організаційно-розпорядчі методи управління можна класифікувати 
також за джерелами впливу. Тоді виділяють способи організаційного 
впливу першого, другого та наступних рівнів управління, практика 
свідчить, що кожний рівень системи управління має свої особливості 
організаційного впливу і виділяє ті з них, які найбільш ефективні для 
цього рівня. На вищих рівнях системи управління переважають 
регламентаційні та нормативні способи організаційного впливу. На 
низовому щаблі управління на передній план виходять розпорядчі 
методи, покликані регулювати та підтримувати повсякденну виробничо-
господарську діяльність. Диференціація способів організаційного впливу 
за рівнями системи управління закономірна, оскільки вона відображає 
обсяг повноважень, якими володіють керівники певного рангу, юридичне 
становище певного рівня управління, специфіку управління, його 
функціональний зміст на певному щаблі управління. 

Обґрунтована диференціація організаційно-розпорядчих методів 
управління за рівнями системи управління відіграє важливу роль у теорії 
управління, сприяє найбільш повному врахуванню організаційних 
відносин у соціально-економічній системі. І навпаки, застосування 
організаційно-розпорядчих методів управління, що не відповідають 
положенню щабля управління в ієрархії управлінської структури, 
призводить до зривів, порушення ритму виробничо-господарських 
процесів. Яскравим прикладом цього може бути намагання сконцентрувати 
на вищих щаблях управління в роки панування адміністративно-
командної системи розпорядницьку діяльність з поточного регулювання 
функціонування організацій і підприємств [6, c. 96–99]. 

Організаційно-розпорядчі методи класифікують також за їх 
спрямованістю. Виділяють методи управління спрямовані на суб'єкт і 
об’єкт управління. Специфіка, тієї чи іншої підсистеми визначає 
специфіку організаційного впливу на кожну з них. Організація 
інтелектуальної праці (діяльності суб'єкта управління) має свої 
особливості. В цьому процесі основну роль відіграють: регламентуючі 
акти, відповідно до яких діють працівники апарату управління, 
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використовуючи права, повно важення та виконуючи певні обов'язки в 
загальній системі управління. 

Трудова діяльність людей, які є об’єктом управлінського впливу 
містить дещо менше інтелектуального елемента і потребує застосування 
розпорядчих актів у форм економічного, соціального та інших видів 
впливу. 

Отже, організаційно-розпорядчі методи витікають і суті управління, 
особливостей і властивих йому взаємовідносин, є стрижнем 
управлінського впливу, особливим управлінським явищем. Звідси 
потреба застосування організаційно-розпорядчих методів управління за 
будь-якої системи господарювання. В цих методах управлінський вплив 
набуває предметної форми і спонукає виконавців до конкретних дій. 
Особливе значення мають організаційно-розпорядчі методи в період 
зародження ринкової економіки в Україні. На цьому етапі потрібно 
сформувати нові структури управління, регламентувати їх діяльність, 
визначити раціональне співвідношення між всіма групами методі 
управління та напрями цілеспрямованої зміни цього співвідношення до 
стану, рекомендованого сучасним науковим та практичним менеджментом. 
Організаційно-розпорядчі методи управління можуть бути ефективним 
засобом активізації працівників на перехідному етап оскільки для цього 
потрібна як перебудова психолог! людей, так і поступове створення 
системи економічного регулювання господарських процесів. 

Серед організаційно-розпорядчих методів управління основну роль 
відіграють методи організаційно-стабілізуючого впливу, спрямовані на 
встановлення, підтримку та поліпшення організаційних структур і порядку 
діяльності суб'єктів та об'єктів управління. Так, на тривали період за 
допомогою цих методів визначають структур управління, способи 
взаємодії елементів системи управління, функції, повноваження і форми 
відповідальності суб'єкта і об'єкта управління. 

Об'єктами організаційного впливу виступають як суб'єкт, так і об'єкт 
управління і частково зовнішнє середовище. Організаційний вплив на 
суб'єкт управління полягає у зміні організації його функціонування, тобто 
функцій, структури, організації управлінської праці, визначенні чи зміні 
прав, обов'язків та ін. Звичайно, впливаючи на суб'єкт управління, ми тим 
самим впливаємо і на об'єкт, оскільки ці дві підсистеми перебувають у 
нерозривному зв'язку. 

Суб'єкт управління здійснює самостійний організаційний вплив на 
об'єкт, встановлюючи режим функціонування останнього. 

До складу організаційно-стабілізуючих методів управління входять 
регламентування, нормування й інструктування. Регламентування являє 
собою досить жорсткий тип організаційного впливу і полягає у розробці 
та введенні в дію організаційних положень, обов'язкових для виконання 
протягом певного, визначеного цими положеннями часу. Можна 
конкретизувати склад регламентуючих організаційних положень. Це, по-
перше, положення загально організаційного характеру, яке встановлює 
організаційну відокремленість і порядок функціонування соціально-
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економічної системи в цілому. По-друге, це положення, яке визначає і 
встановлює внутрішній порядок роботи, організаційний статус різних 
ланок, їх завдання, функції, повноваження та ін. По-третє, це типові 
структури, які визначають основні риси побудови внутрішніх 
організаційних основ. 

Професійно вміле застосування економічних, соціально-
психологічних та організаційних методів управління здебільшого 
забезпечує достатньо ефективне господарювання [4, c. 81–83]. 

Отже, успішна виробничо-господарська діяльність значною мірою 
залежить від економічної та організаційної структур. Незначні зміни у 
економічній структурі, якщо вони не знайшли відображення в 
організаційній, вносять диспозиції в систему управління підприємством і 
призводять до зниження конкурентоспроможності підприємства. Тому 
для узгодженості усіх складових діяльності підприємства потрібне 
розроблення дієвих економічних та організаційних методів управління 
підприємством. 
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Анотація 
У статті визначено значення інноваційного чинника в умовах економічної конкуренції та 

обґрунтовано необхідності переходу на інноваційний шлях розвитку. Встановлено, що на 
етапі економічного зростання країни інновації та інвестиції пов’язані із переведенням 
функціонування галузей, видів економічної діяльності, секторів економіки, суб’єктів 
господарювання в інноваційне русло.  


