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Розроблена методика оцінки розвиненості потенціалу стратегічного маркетинго-

вого управління комерційною діяльністю сприятиме підвищенню ефективності 

комерційної діяльності підприємств та одержанню конкурентних переваг у дов-

гостроковій перспективі.  
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В статье разработана методика анализа развитости потенциала стратегического маркетингового 
управления коммерческой деятельностью предприятий, исследован потенциал торговых предприятий в 
разрезе его составляющих: функциональный блок, маркетинговый блок и ресурсный блок, а также 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
МЕТАЛУРГІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Розглянута сутність та особливості системи управління металургійним підприємством. Запропоновані 
шляхи щодо удосконалення системи управління для економічної стійкості та конкурентоздатності під-
приємства.  
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управління.  

Вступ. Розвиток української економіки на сучасному етапі суттєво зміц-

нює місце і роль підприємства у системі економічних відносин. Підприємство 

виступає як первинна, основна ланка народного господарства України. Множина 

цілей і завдань, що стоять перед підприємствами різного класу складності і різ-

ної галузевої приналежності, призводить до того, що для управління ними потрі-

бні спеціальні знання, методи й прийоми, що забезпечують ефективну спільну  

© К. О. Пирожок, Л. П. Скотнікова, 2012 



ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2012. № 56 (962) 

142 

діяльність працівників всіх структурних підрозділів. А отже, для функціонуван-

ня цієї складної структури потрібно виробити оптимальну систему управління. 

Вивчення і вдосконалення системи управління, як в рамках окремого підприємс-

тва, так і держави, суспільства в цілому сприяє швидкому досягненню поставле-

них завдань і цілей. Тобто вивчення та дослідження даної роботи є досить актуа-

льним та важливим сьогодні.  

Аналіз літератури. У літературі, присвяченій проблемам управління існує 

багато визначень системи управління підприємством, кожне з яких відповідає 

методології певного наукового розділу та, відповідно наголошує на певному ас-

пекті функціонування системи, її побудови, внутрішніх відносинах та ін.  

Існують визначення системи управління такі як: 

- спосіб взаємодії між суб’єктом і об’єктом управління, спосіб побудови 

взаємозв’язку між рівнями управління і функціональними галузями, що забезпе-

чує оптимальне за даних умов досягнення цілей організації [4]; 

- складна система, створена для збору, аналізу і переробки інформації з ме-

тою отримання максимального кінцевого результату при певних обмеженнях 

(наприклад, нестача ресурсів) та ін[3].  

Існуючі визначення цілком грунтовно надаються в рамках системного під-

ходу до управління, але окрім того, що система управління підприємством має й 

інші специфічні характеристики, вона також є комплексним явищем, об’єктом 

дослідження різних наук і відповідно, її визначення базується на методології різ-

них галузей науки.  

Проте значна частина питань, пов’язаних із сутністю поняття системи 

управління та кадрово-управлінського потенціалу, його формуванням та ефекти-

вним використанням у сучасних умовах, поки що вивчені недостатньо. Необхід-

ність і практична значущість вирішення цієї проблеми й зумовили вибір теми 

дослідження.  

Метою данної статті є визначення основних напрямів покращення управ-

ління металургійним підприємством.  

Ефективність діяльності металургійного підприємства залежить від бага-

тьох параметрів – ступеня розвиненості виробництва, поділу і кооперації праці, 

використання результатів науково-технічного процесу, економічних ресурсів, 

форм стимулювання високопродуктивної праці тощо, але в першу чергу – від 

ступеня інтегрування зазначених факторів під час їх використання. Сьогодніш-
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ній кадрово-управлінський потенціал як основа системи управління є цілеспря-

мованою діючою сукупністю керівників і спеціалістів із властивими їм особисті-

сними якостями, організаційно-управлінськими знаннями, здібностями й нави-

ками необхідними для оптимального поєднання трудових, матеріальних, фінан-

сових та інших ресурсів з метою досягнення цілей металургійного підприємства 

[2].  

Система управління демонструє високу ефективність не лише тоді, коли 

менеджери підприємств, які приймають управлінські рішення та встановлюють 

форми контролю, і працівники, які беруть на себе відповідальність за виконання 

рішень, діють злагоджено, але й тоді, коли між рівнями управління (інституцій-

ним, управлінським та операційним) налагоджений зрозумілий і чіткий алгоритм 

взаємовідносин. Відсутність такого механізму між рівнями управління знижує 

управлінську ефективність усієї системи.  

Для більш ефективного функціонування металургійного підприємства в 

сучасних ринкових умовах система управління підприємством повинна бути від-

повідною: 

- мати високу гнучкість виробництва яка б дозволила швидко змінювати 

асортимент продукції. Це зумовлено застосуванням у виробництві нової техніки, 

впровадження прогресивних технологій виробництва та охорони навколишнього 

середовища; 

- бути адекватною складною технологією виробництва, яка вимагає більш 

нових форм контролю, організації та розподілу праці; 

- враховувати серйозну конкуренцію як на внутрішньому так і на зовніш-

ньому ринку продукції та покращувати якість продукції, що надається; 

- враховувати вимоги до рівня якості обслуговування споживачів та часу 

виконання договорів, які регулярно підвищують вимоги по умовам упаковки, 

транспортування, а також більш вигідні базиси поставки; 

- враховувати зміну структури витрат виробництва; 

- приймати до уваги необхідність врахування невизначеності зовнішнього 

середовища [1].  

З огляду на все вище згадане можна визначити основні шляхи удоскона-

лення системи управління металургійним підприємством: 

- удосконалення організаційної структури управління підприємством; 
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- оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення 

системи планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності 

металургійного підприємства; 

- удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; 

- підвищення ефективності управління інноваційними процесами на мета-

лургійному підприємстві, поліпшення якості вироблювальної продукції.  

Удосконалення організаційної структури металургійного підприємства 

означає насамперед необхідність встановлення оптимальної чисельності та струк-

тури управлінського апарату підприємства, а також чисельності працівників ви-

робничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами, нормативами та реа-

льними потребами підприємства з урахуванням сучасних ринкових умов тощо.  

Поліпшити систему планування, обліку і контролю за основними показни-

ками діяльності металургійного підприємства можна за допомогою впроваджен-

ня ефективної системи внутрішнього контролю, широкого і всебічного впрова-

дження обчислювальної техніки, розвитку комп’ютерних мереж зв’язку, засто-

сування сучасних програмних засобів: технологій управління та інформаційних 

технологій. Насамперед це стосується системи організації фінансового менедж-

менту, бюджетування, управління фінансовими потоками та витратами.  

Удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами означає 

раціональне використання всіх видів матеріальних ресурсів, застосування 

енергозберігаючих технологій, регулювання використання виробничих запасів 

згідно з прогресивними нормами.  

Одним з напрямків удосконалення системи управління є об’єктно-цільовий 

підхід із закінченим циклом управління при визначенні організаційної структу-

ри, нових прав і обов’язків працівників, а також міри відповідальності за свої 

посадові функції керівників і фахівців різних рівнів. Цільова об’єктно-

функціональна структура апарату управління дозволить компетентно, комплекс-

но, компактно і своєчасно здійснювати процеси управління, як це і потрібно при 

ринковій економіці. Цільовими об’єктами управління є ресурси: матеріальні, 

трудові, фінансові, а також основні засоби виробництва, готова продукція та 

інші активи. Увесь процес управління тим чи іншим ресурсом розглядається як 

одне ціле, в рамках якого діють взаємозалежні інформаційні потоки, що прохо-

дять через усі функції управління (планування, облік, контроль тощо)[5].  
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Модернізація та заміна застарілого обладнання на нове менш енергоємне, 

впровадження механізації видів робіт, комп’ютеризації та дистанційної техніки 

також є одним із напрямів удосконалення системи управління, що сприяє біль-

шому завантаженню виробничих потужностей, і як наслідок більшому випуску 

продукції та зменшенню енергоємності витрат.  

Зміни в організації діяльності і управління стають реакцією підприємства 

на постійні зміни у зовнішньому середовищі: ринку, рівні технологій, потреб 

споживачів, конкуренції. Тому будь-яке металургійне підприємство, що має за 

мету зайняти провідне місце на своєму ринку споживання, не знизити своїх кон-

курентних переваг, повинно піклуватися не тільки про обсяги виготовленої про-

дукції, а й про методи та принципи, що застосовуються в управлінській системі.  

Висновки. Для вдосконалення або створення й подальшого ефективного 

функціонування сучасної системи управління металургійним підприємством по-

трібні: 

- впровадження сучасних засобів і методів керування в межах вибраної 

комплексної концепції системи керування; 

- використання засобів комп’ютеризації і дистанційної техніки для вдоско-

налення техніко-економічного рівня, збільшенню випуску і якості виробництва; 

- зосередження на цілях розвитку і порядку удосконалення комплексної 

системи управління металургійним підприємством і його складовими частинами 

для забезпечення ефективних рішень, а також організаційних, кадрових і техніч-

них рішень; 

- покращення інформаційної системи для керування підприємством з ме-

тою покращення якості інформаційного масиву і розширення можливостей його 

швидкого використання; 

- удосконалення організаційних структур керування підприємством голов-

ним чином шляхом використання сучасних гнучких форм; 

- використання світового досвіду, а також співпраця всередині країни з 

іноземними партнерами для забезпечення необхідного рівня якості розвитку сис-

теми управління на підприємстві.  
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Рассмотрена сущность и особенности системы управления металлургическим предприятием. 
Предложены пути относительно усовершенствования системы управления для экономической стойко-
сти и конкурентоспособности предприятия.  

Ключевые слова: система управления предприятием, организационная структура, эффектив-
ность управления.  

Essence and features of control system by a metallurgical enterprise is considered. Ways are offered in 
relation to the improvement of control system for economic firmness and competitiveness of enterprise.  

Keywords: control system by an enterprise, organizational structure, management efficiency.  
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ЧИННИК 
ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

У статті розглядаються нагальні проблеми фінансового забезпечення охорони здоров'я, наводяться 
переваги та недоліки страхової медицини, пропонується та обґрунтовується впровадження 
індивідуальних накопичувальних рахунків як ефективного механізму фінансування галузі.  

Ключові слова: охорона здоров'я, фінансування, страхова медицина, індивідуальні 
накопичувальні рахунки. 

Вступ. Сучасне багатоканальне фінансування не вирішує економічні про-

блеми охорони здоров'я, а завдання визначення оптимального механізму 

фінансового забезпечення медичних закладів, що стоїть перед сучасною 

економічною наукою, полягає в максимізації соціально-економічної 

ефективності функціонування галузі. 

Аналіз останніх досліджень та літератури. Заглиблення у механізми 

фінансування охорони здоров'я актуалізує питання підвищення соціально-

економічної ефективності функціонування галузі, впровадження страхової меди-

цини в Україні, які отримали значний розвиток у працях вітчизняних та зарубіж-

них фахівців, таких як Камінська Т. [1], Мачуга Н. [2], Кудрявцев А. [3], Педчен-

ко Т. [4, 5] та багатьох інших.  
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