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Вступ. Ефективність відноситься до унікальних економічних категорій. 

Поняття «ефективність» є ключовим поняттям не тільки теоретичної, але й 

практичної економіки. Саме через ефективність розкривають сутність економіки 

як науки, яка «...досліджує проблеми ефективного використання обмежених 

виробничих ресурсів...» [1]. Від розуміння категорії «ефективність» залежить 

правильність побудови системи управління ефективністю роботи суб’єкта 

підприємницької діяльності. На сьогоднішній день управління ефективністю – 

багатогранна проблема, яка потребує використовувати різні управлінські підходи 

та концепції. Тому завдання керівників, які спрямовують діяльність підприємств 

на підвищення його ефективності, полягає у виборі саме такого підходу, який у 

найбільшій мірі відповідав би сучасним умовам функціонування організації та не 

порушував загальної концепції її управління. 

Мета роботи. Об’єктивна необхідність переходу на наукові методи 

управління [2], широке застосування досвіду провідних технологій управління 

ефективністю діяльності підприємства визначають мету роботи – узагальнення 

теоретичних знань, дослідження теоретично-методичних підходів до управління 

ефективністю діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання, 

обґрунтування механізму, чинників, напрямів, резервів та розробка практичних 

рекомендацій щодо покращення системи управління ефективністю діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Матеріали і методи. Теоретичною та методологічною основою наукових 

розробок є праці вітчизняних і зарубіжних учених щодо сутності та методів 

оцінки ефективності діяльності суб’єктів господарювання та системи управління 

нею. Інформаційну базу дослідження становлять дані Державного комітету 

статистики України, статистична та бухгалтерська звітність суб’єктів 
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господарювання. Правове поле дослідження складають чинні законодавчі та 

нормативні документи, що регламентують діяльність суб’єктів господарювання. 

Для реалізації поставлених задач у роботі використано діалектичний метод, 

методи аналізу й синтезу, статистичного та системного аналізу, економіко-

математичного моделювання, кореляційно-регресійного, техніко-економічного, 

факторного аналізу, абстрактно-логічного підходу. 

Результати. Питання ефективності господарювання займають ключове 

місце в управлінні діяльністю підприємств різних форм власності. Зацікавленість 

нею виникає на всіх рівнях управління народним господарством. Сучасному 

етапу економічного розвитку притаманні високий рівень невизначеності, 

наявність систематичних кризових явищ та, відповідно, нестабільність розвитку 

як економіки в цілому, так і кожного суб’єкта господарювання, тому 

першочергового значення набуває активізація дій із підвищення ефективності їх 

функціонування та вирішення проблем управління й оцінювання ефективності 

діяльності підприємства на основі використання нових підходів та методів 

оцінювання, оскільки існуючі підходи не забезпечують повного відображення 

результатів господарювання підприємств.  

Нестабільність та невизначеність сучасних економічних умов 

функціонування підприємств з урахуванням нових чинників, що впливають на їх 

ефективність, потребують подальшого дослідження та визначення адекватних 

вимогам сучасності шляхів удосконалення системи управління ефективністю їх 

роботи. Ця проблема у сучасних умовах розвитку економіки набуває особливої 

актуальності, оскільки наслідки неправильно обраної стратегії і тактики 

управління в умовах висококонкурентного середовища стають критичними та 

загрожують їх існуванню. Ефективне управління сприяє формуванню 

довгострокових конкурентних переваг, що визначає стійкі лідерські позиції 

підприємства в умовах жорсткої конкурентної боротьби. 

Управління ефективністю забезпечує інтеграцію економічних процесів на 

підприємстві, пов’язує внутрішні ресурси суб’єкта господарювання та зовнішнє 

середовище, підсилює його адаптованість і конкурентоспроможність. 
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Аналіз науково-теоретичних підходів до визначення сутності ефективності 

діяльності підприємства, концептуальних положень системи управління 

ефективністю діяльності підприємства як невід’ємної частини його розвитку, 

умов конкурентоспроможності на ринку, критеріїв, основних техніко-

економічних показників та показників ефективності діяльності суб’єкта 

господарювання, виявлені резерви дають можливість сформулювати практичні 

рекомендації з удосконалення управління ефективністю діяльності підприємства. 

Висновки. Ураховуючи важливість системи управління ефективністю та 

процесів її удосконалення, пропозиції та рекомендації сприятимуть формуванню 

такого рівня управління їх ефективністю, який дозволить досягати максимального 

значення ринкової вартості, що в наш час є досить актуальним Запропоновані 

заходи сприятимуть отриманню реальної економії коштів підприємства. 
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Вступ. З року в рік розвиток інформаційних технологій невпинно набирає 

обороти, а ІТ-сфера інтегрується в усі галузі світової економіки та суспільного 

життя (науку, освіту, економіку, фінанси тощо). Вона безпосередньо впливає на 

загальне зростання технічних, економічних та соціальних показників різних країн 

світу та підприємств, у т. ч. й вітчизняних. Розуміння стану та перспектив 

української вітчизняної ІТ-сфери за умови надання відповідної державної 


