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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Сучасні підприємства являють собою складні 

соціально-економічні системи. Дослідження економічних та соціальних 

аспектів діяльності промислових підприємств є важливим для забезпечення 

економічної та соціальної стабільності у суспільстві. Розвиток промислових 

підприємств потребує комплексного підходу до вирішення всіх проблем – 

економічних, соціальних, екологічних, інвестиційних тощо. Вітчизняні вчені 

протягом багатьох років займаються вивченням проблеми соціально-

економічного розвитку підприємств. Значних результатів у своїх наукових 

дослідженнях досягли Б. Андрушків, І. Богатирьов, Н. Богацька, Н. Ващенко, 

В. Залуцький, О. Зборовська, О. Івашина, Н. Іваніцька, В. Корсак, Т. Надтока, 

А. Семенов, А. Череп та інші. Наукові розробки згаданих авторів дуже 

важливі, однак все ще потребують вирішення питання контролю соціально-

економічного розвитку підприємства.  

Зважаючи на мінливість оточуючого середовища, з метою 

пом’якшення негативних і посилення позитивних факторів впливу набуває 

особливого значення контроль над впливом зовнішнього і внутрішнього 

середовищ підприємства, який дозволяє керівництву своєчасно реагувати на 

зміни, що відбуваються. У таких умовах функціонування контроль сам 

набуває динамічних властивостей: постійні зміни обумовлюють динамічність 

контролю, що забезпечує його пристосування до мінливого середовища. 

Таким чином, організований відповідно до сучасних умов 

функціонування суб’єктів господарювання динамічний контроль допомагає 

пристосуватися до постійних змін та забезпечити соціально-економічний 

розвиток підприємства. 

Незважаючи на давню історію вивчення та поширення теми контролю 

в управлінні підприємством, це питання й сьогодні залишається досить 

проблемним. Не існує єдиної наукової думки щодо теоретичного 
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обґрунтування та практичного застосування контролю. У сучасній науковій і 

науково-практичній літературі проблемі контролю на підприємстві 

приділяється значна увага. Багато спеціалістів проводять дослідження за 

темою контролю та мають фундаментальні розробки в цій галузі. Серед 

таких спеціалістів – В. Александров, О. Анісімова, М. Альберт, Н. Белуха, 

Ф. Бутинець, П. Германчук, Р. Дафт, Л. Дікань, І. Дрозд, О. Зайцева, 

М. Коултер, Л. Кулаковська, М. Мескон, Х. Муллахметов, О. Назарчук, 

С. Робінс, Н. Рубан, І. Стефанюк, Б. Усач, Ф. Хедоурі, Н. Шмиголь. Однак у 

цьому науково-практичному напрямі існує безліч невирішених завдань, 

багато що в контрольній діяльності підприємств усе ще потребує розробки, 

удосконалення і подальшого розвитку. На нашу думку, перспективною 

темою дослідження є розробка системи контролю, яка дозволяє підприємству 

пристосуватися до існуючих умов діяльності та забезпечити соціально-

економічний розвиток підприємства відповідно до умов функціонування 

сучасних промислових підприємств. Таким чином, дослідження сутності 

контролю, поглиблення та удосконалення його застосування на підприємстві 

є вельми актуальним питанням. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до плану науково-

дослідних робіт Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за 

темами: «Структурні трансформації економіки України: макро-, мезо- і 

мікрорівні» (номер державної реєстрації 0115U005679), де особисто автором 

запропоновано концепцію системи динамічного контролю соціально-

економічного розвитку підприємства; «Підвищення стійкості та розвиток 

підприємництва в системі управління потоковими процесами» (номер 

державної реєстрації 0110U000202), в рамках якої, спираючись на функції 

управління запропоновано механізм діагностування соціально-економічного 

розвитку підприємства.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування і розробка теоретико-методологічних положень, методичних 
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підходів та науково-практичних рекомендацій щодо формування системи 

динамічного контролю соціально-економічного розвитку машинобудівних 

підприємств. 

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких 

завдань:  

– систематизувати та узагальнити сутність контролю соціально-

економічного розвитку підприємства та обґрунтувати наукові концепції 

дослідження; 

– розвинути класифікаційні ознаки видів контролю соціально-

економічного розвитку підприємства;  

– виокремити складові системи динамічного контролю соціально-

економічного розвитку підприємства;  

– розкрити особливості інструментарію визначення впливу факторів 

ризику на результати соціально-економічного розвитку підприємства; 

– розробити науково-методологічний підхід до оцінки стану і 

динаміки соціально-економічного розвитку підприємства;  

– удосконалити методику визначення ступеня важливості та частоти 

застосування критеріїв ефективності системи динамічного контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства;  

– розвинути інструменти контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства; 

– удосконалити організаційно-інформаційний механізм системи 

динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства; 

– обґрунтувати науковий підхід до реалізації механізму 

здійснення динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства; 

– розробити механізм діагностування соціально-економічного 

розвитку підприємства; 

– сформувати концепції системи динамічного контролю соціально-

економічного розвитку підприємства. 
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Об’єктом дослідження є процес динамічного контролю соціально-

економічного розвитку підприємства.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні, науково-

методичні та практичні рекомендації щодо системного контролю соціально-

економічного розвитку підприємства на основі динамічного підходу.  

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою 

дисертації є системне загальнотеоретичне осмислення функцій та процесів 

контролю соціально-економічного розвитку машинобудівних підприємств у 

динамічних умовах ринкової економіки, які висвітлені в працях зарубіжних 

та вітчизняних вчених.  

Під час роботи використано такі методи проведення економічних 

досліджень: термінологічного аналізу – для обґрунтування сутності 

понятійного апарату контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3); діалектичний, метод 

аналізу і синтезу – для вивчення характеристик та особливостей системного 

підходу до динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства (підрозділи 2.1, 2.3, 3.1); абстрактно-логічний – для 

теоретичного узагальнення і формування висновків; класифікаційно-

аналітичний – для дослідження природи динамічного контролю як 

економічної категорії (підрозділи 2.2, 3.1); формалізації та систематизації – 

при обґрунтуванні концептуального та методологічного базису формування 

аналітичних інструментів системи динамічного контролю соціально-

економічного розвитку підприємства (підрозділи 5.1, 5.2, 5.3); математико-

статистичний – при проведенні оцінки впливу факторів макро- та 

мікросередовищ на соціально-економічний розвиток підприємства 

(підрозділи 3.2, 3.3); розрахунковий, порівняльний, регресійно-кореляційний і 

графічний – для порівняння соціальних та економічних показників розвитку 

підприємства (підрозділи 3.2, 4.1); методи моделювання – для розробки 

науково-методологічного підходу до оцінки стану і динаміки соціально-

економічного розвитку підприємства (підрозділи 4.1, 4.2, 4.3). При виконанні 
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роботи застосовано також методи порівняльного й факторного аналізу, 

вибіркових досліджень, анкетних опитувань. Обробка отриманих матеріалів 

здійснювалася з використанням сучасних інформаційних технологій. 

Інформаційну базу досліджень становлять чинні законодавчі й 

нормативні документи, галузеві методики, які регулюють процеси 

управління та функціонування підприємств машинобудівного комплексу, 

офіційні статистичні матеріали, дані обліку і звітності машинобудівних 

підприємств, фахові видання, матеріали науково-практичних конференцій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертації розвинуто теоретичні, методологічні та методичні основи 

формування системи динамічного контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства. Основні положення дисертації, що мають наукову 

новизну і виносяться на захист, полягають у такому:  

вперше: 

– запропоновано цілісну концепцію системи динамічного контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства, яка відображає 

взаємозв’язок керуючої, керованої, підсистем забезпечення, а також 

механізми та компоненти, які характеризують зв’язки як всередині системи, 

так і поза її межами, що дозволяє виявити і визначити формалізовані і 

неформалізовані завдання контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства в динамічних умовах функціонування; 

– запропоновано механізм діагностування соціально-економічного 

розвитку підприємства за рахунок відокремлення аналітичної, дослідницької, 

інформаційної, експертної, оцінювальної, рейтингової, розподільчої, 

презентаційної, легітимізаційної, креативної функцій, що дозволяє оцінити 

соціально-економічний стан підприємства та визначити динаміку його 

розвитку з метою обґрунтування базової стратегії соціально-економічного 

розвитку підприємства; 

– розроблено науково-методологічний підхід до оцінки стану 

соціально-економічного розвитку підприємства, який передбачає реалізацію 
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алгоритму обробки багаторівневої системи статистичних даних про 

діяльність поданої вибірки підприємств; формування кваліметричної моделі 

оцінки стану соціально-економічного розвитку підприємств машинобудівної 

галузі; оцінки стану соціально-економічного розвитку конкретних 

підприємств на базі аналізу інтегральних показників, сформованих на основі 

кваліметричної моделі; 

удосконалено: 

– інструментарій визначення дії факторів впливу на результати 

соціально-економічного розвитку підприємства, своєрідністю якого є 

інтегрована призма ефективності, в якій передбачено урахування не тільки 

усіх класичних елементів призми ефективності, а й рівнів та напрямів 

впливів внутрішнього та зовнішнього середовищ. Запропонований підхід 

дозволяє своєчасно виявляти фактори, які можуть зменшити ефективність 

підприємства за обраним напрямом функціонування, та визначати процеси, 

які дадуть змогу реалізувати обрану стратегію соціально-економічного 

розвитку підприємства; 

– науковий підхід до оцінки динаміки соціально-економічного 

розвитку підприємств, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на 

системному використанні методів багатовимірного шкалування та 

кластерного аналізу. Результати взаємодії цих методів становлять основу 

евристичної алгоритмізації виявлення та інтерпретації відмінностей у 

динаміці соціально-економічного розвитку різних підприємств; 

– методику визначення ступеня важливості та частоти застосування 

критеріїв ефективності системи динамічного контролю соціально-

економічного розвитку на основі АВС- і XYZ-аналізу, яка, на відміну від 

існуючих, дозволяє визначати критерії оцінки ефективності системи 

динамічного контролю та їх важливість за кожним видом контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства та напрями збору та 

поширення інформації щодо визначених критеріїв ефективності системи 

контролю;  
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– технологію формування контрольно-факторних карт соціально-

економічного розвитку підприємства, в основу якої покладено методики 

кластерного та факторного аналізу, з метою визначення специфічних груп 

показників, які характеризуються схожою динамікою зміни соціально-

економічних показників для підприємств кожного кластера. Запровадження 

такої технології є підставою для формування матриці залежності сценарію 

соціально-економічного розвитку від фактору та процесу розвитку, що 

підлягає контролю; 

– організаційно-інформаційний механізм системи динамічного 

контролю соціально-економічного розвитку підприємства, своєрідністю 

якого є використання трьох основних блоків: блоку прийняття рішень щодо 

здійснення контролю; блоку визначення цілей та постановки завдань 

контролю; блоку здійснення контролю. Ці блоки реалізуються безпосередньо 

за допомогою обґрунтованих цілей, завдань, напрямів, методів, процедур 

системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства, що дозволяє здійснити організацію інформаційних потоків у 

рамках цієї системи; 

– науковий підхід до реалізації механізму здійснення динамічного 

контролю соціально-економічного розвитку підприємства, який, на 

відміну від існуючих, базується на комплексному поєднанні факторизації 

контрольних показників, типологізації контрольних дій, сценуванні 

напрямів розвитку підприємства, що дозволяє науково обґрунтувати 

функції та інструменти динамічного контролю і визначити взаємозв’язок 

між ними; 

набули подальшого розвитку: 

– теоретичні засади контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства, а саме: формулювання дефініції контролю соціально-

економічного розвитку підприємства як нагляду, спостереження, перевірки з 

подальшими скоригованими діями, які забезпечують соціальні гарантії на 

підприємстві та незворотні, спрямовані, закономірні якісні та кількісні зміни 
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організації і технології виробництва з метою переходу підприємства на новий 

соціально-економічний рівень в умовах динамічного оточуючого 

середовища; обґрунтування принципів каузальності, темпоральності, 

еквіфінальності, стратифікації, пропорційності, субсидіарності, 

диференціації, інваріантності контролю як елемента управління розвитком 

підприємства; 

– класифікаційні ознаки видів контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства, які доповнено такою ознакою, як характер розвитку 

контролю. Це передбачає застосування статичного і динамічного видів 

контролю, що дозволяє визначити напрям дії і розвитку контролю;  

– підходи до виявлення сутності основних складових системи 

динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства, які 

базуються на врахуванні результатів еволюції наукових шкіл контролю та 

морфологічному аналізі елементів системи динамічного контролю 

підприємства, зіставлення яких дозволило поділити дану систему на три рівні 

функціонування: рівень прийняття рішень, рівень здійснення контролю, 

рівень моніторингу показників діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

можливості використання авторської методики визначення динаміки 

соціально-економічного розвитку підприємств та технології формування 

контрольно-факторних карт соціально-економічного розвитку  

підприємства.  

Окремі розробки використані у діяльності Дніпропетровської обласної 

ради для врахування рекомендацій щодо впровадження механізму оцінки 

ефективності системи контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства та методики оцінки стану і динаміки соціально-економічного 

розвитку підприємства на промислових підприємствах області (акт № 35 від 

21.04.2016 р.), та в діяльності Новокодацької районної ради для забезпечення 

контролю за соціально-економічним розвитком промислових підприємств 

(акт № 41 від 23.05.2016 р.). 
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Сформовані у дисертаційній роботі механізми, підходи, методи щодо 

системного контролю соціально-економічного розвитку підприємства на 

основі динамічного підходу набули практичного застосування в діяльності: 

ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» (акт № 24 від 02.02.2015 р.); 

Дніпропетровський завод з ремонту тепловозів «Промтепловоз» 

ПАТ «Металургтрансремонт» (акт № 44 від 20.04.2016 р.); Інгулецький завод 

з ремонту дизелів «Промдизель» ПАТ «Металургтрансремонт» (акт № 26 від 

18.04.2016 р.); Криворiзський завод з ремонту агрегатів «Промагрегат» 

ПАТ «Металургтрансремонт» (акт №15 від 21.04.2016 р.). 

Основні теоретичні положення та практичні рекомендації щодо 

застосування системи динамічного контролю соціально-економічного 

розвитку промислового підприємства доповнюють сучасну концепцію 

управління промисловим підприємством та використовуються у навчальному 

процесі ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» при 

викладанні дисциплін «Економіка підприємства», «Планування та контроль» 

(довідка №518/1 від 21.06.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Представлена дисертаційна робота є 

самостійно виконаною працею. У роботі викладено авторські розробки та 

рекомендації, що пов’язані з вирішенням актуальної проблеми стосовно 

системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

промислового підприємства. Усі наукові положення, розробки, висновки і 

рекомендації отримано автором самостійно. 

Апробації результатів дослідження. Апробації результатів 

дослідження. Основні положення та результати дослідження були 

представлені та отримали позитивний відгук на 9 міжнародних науково-

практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах 

інтеграційних процесів» (м. Київ, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні та практичні 

аспекти» (м. Одеса, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток 

економічної системи» (м. Київ, 2014 р.); Міжнародній науково-практичної 

конференції «Фінансово-економічний збалансований розвиток України: 

проблеми та шляхи їх подолання», (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Нормативні, управлінські та 

міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку» (Львів, 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційна стратегія і 

тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного 

господарства» (м. Чернівці, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового 

управління і відтворення економіки» (м. Хмельницький, 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної 

економіки: реалії сьогодення» (м. Ужгород, 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Розвиток національної економіки: теорія і 

практика» (м. Івано-Франківськ, 2015 р.).  

Публікації. За результатами наукового дослідження особисто автором 

опубліковано 38 наукових праць загальним обсягом 43,16 ум. друк. арк.,  

у тому числі 23 статті в наукометричних, міжнародних та електронних 

наукових фахових виданнях; 2 статті в інших фахових закордонних та 

вітчизняних виданнях; 3 колективні монографії, 1 одноосібна монографія;  

9 тез науково-практичних конференцій. 

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота складається з 

вступу, п’яти розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи – 575 сторінок, у тому числі обсяг основного тексту – 

362 сторінок. Матеріали дисертації містять 94 таблиці, 48 рисунків,  

12 додатки на 156 сторінках. Список використаних джерел налічує  

485 найменувань на 57 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1. Соціально-економічний розвиток: сутність, основні 

характеристики та види 

 

Функціонування кожної держави забезпечується ефективним 

державним управлінням та ефективним функціонуванням підприємств, що 

становлять основу її економіки. 

Перехід до ринкової економіки визначив для багатьох пострадянських 

підприємств проблему реформування систем управління шляхом введення 

таких організаційних моделей, які забезпечують максимізацію прибутку в 

короткостроковій перспективі, примноження капіталу в довгостроковій 

перспективі та вирішення соціальних проблем персоналу підприємства. Але, 

на жаль, перехідний процес на пострадянському просторі затягнувся, і 

сучасне управління суб’єктами господарювання головним чином орієнтоване 

на вирішення короткострокових проблем. Тобто власники та менеджмент 

підприємств зосереджені на отриманні швидких прибутків і не орієнтовані на 

розширення та розвиток суб’єктів господарювання [219]. 

Тим часом в умовах ринкової економіки життєдіяльність та ефективне 

функціонування кожного підприємства забезпечує саме розвиток [58; 59; 394]. 

У сучасних реаліях розвиток став одним з найважливіших аспектів 

теоретичних досліджень вчених-економістів. Це обумовлено реаліями і 

практикою підприємницької діяльності [301, с. 29–30]. У попередні періоди 

розвиток суб’єктів господарювання не мав системного характеру, і окремо 

йому не приділялося належної уваги. Сьогодні все більше власників і керівників 

підприємств починають розуміти важливість планомірного розвитку, а багато 

науковців займаються вивченням шляхів розвитку суб’єктів господарювання, 
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зокрема соціально-економічного. Результати таких теоретичних напрацювань 

стали активно застосовуватися на практиці, поширюючись як на макро-, так і на 

мікрорівнях окремих підприємств. Однак, незважаючи на значні здобутки у цій 

сфері, питання розвитку суб’єктів господарювання потребують розробки у 

багатьох аспектах. Таким чином, необхідно послідовно дослідити еволюцію 

сутності таких понять, як розвиток, економічний розвиток, соціальний розвиток, 

соціально-економічний розвиток. 

Вперше ідея розвитку була сформульована античним філософом 

Гераклітом. Але спроби створити універсальну теорію розвитку, яка б 

пояснювала механізм розвитку в кожній окремо взятій галузі знань, досі не 

мають позитивного результату [320]. Це обумовлено різноманітністю 

дефініцій зазначеного поняття (табл. 1.1) [101, с. 50]. 

Таблиця 1.1 

Еволюція ідеї розвитку 

Автор Визначення розвитку Сутність розвитку 

1 2 3 

Геракліт (антична 

філософія) [285; 

342] 

Формулювання: «Все тече, все 

змінюється» 

Усе постійно перебуває в процесі 

виникнення та зникнення, тобто світ 

постійно розвивається та змінюється 

І. Кант (XVIII ст.) 

[320] 

Ідея розвитку – «ризикована 

природа розуму» 

Багато галузей неможливо було уявити 

такими, що розвиваються. І. Кант 

застосував ідею розвитку для 

пояснення виникнення сонячної 

системи 

Г.В.Ф. Гегель 

(німецька 

класична 

філософія)  

(I пол. XIX ст.) 

[456] 

Механізм та джерело розвитку – 

поява, боротьба та подолання 

протилежностей 

У теорії Г.В.Ф. Гегеля принцип 

розвитку є універсальним. Діалектика 

Г.В. Ф. Гегеля являє собою вчення про 

загальний розвиток, яке відображене в 

ідеалістичній формі 

Ідеологія 

реформізму  

(II пол. XIX ст.) 

[456] 

Монотонний еволюційний 

процес, що має лінійну 

спрямованість 

Ідею розвитку сприймають у формі 

плоского еволюціонізму 

В.І. Ленін 

(марксистська 

теорія) [456] 

Універсальна властивість матерії, 

загальний принцип, що є основою 

пояснення історії суспільства та 

пізнання 

Цілісна наукова концепція розвитку 

побудована марксистами. 

Матеріалістична діалектика є основою 

загальної теорії розвитку. Особливості 

процесів розвитку відображають 

закони: єдності та боротьби 

протилежностей, переходу кількісних 

змін у якісні, заперечення 
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Продовження таблиці 1.1 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [1; 123; 239; 285; 316; 317; 318; 319; 

320; 342; 410; 456]) 

1 2 3 

Б.А. Грушин [123; 410] Найвищий тип руху, зміна 

матерії та свідомості; 

перехід від одного 

якісного стану до іншого, 

від старого до нового 

Розвиток характеризується наявністю 

специфічного об’єкта, структури 

(механізму), джерела, форм і 

спрямованістю 

1. Філософський 

енциклопедичний 

словник (1989) 

[411, с. 561], 

2. Є.Г. Юдін (1983) [456] 

Незворотні, спрямовані, 

закономірні зміни 

матеріальних та ідеальних 

об’єктів 

Розвиток визначає зміну складу або 

структури об’єкта дослідження, тобто 

його трансформацію 

Великий 

енциклопедичний 

словник (2000) [316] 

Спрямовані, закономірні 

зміни 

За результатами розвитку виникає 

новий якісний стан об’єкта (його склад 

або структура). Сучасна наука 

розглядає спеціальні наукові теорії 

розвитку, де головним предметом 

розгляду є зворотні процеси, нелінійні, 

стрибкоподібні перетворення 

Л.А. Маркова (нова 

філософська 

енциклопедія, 2001) [239] 

Необоротні поступальні 

зміни предметів 

духовного і матеріального 

світу в часі, що 

розуміються як лінійні та 

односпрямовані 

У давній філософії існувало циклічне 

розуміння часу, а отже, не існувало 

поняття розвитку. В новий час поняття 

лінійного часу і, відповідно, поняття 

розвитку стали домінуючими 

В.Л. Абушенко 

(всесвітня енциклопедія 

філософія, 2001) 

[1, с. 847] 

Характеристика якісних 

змін об’єктів, поява 

новітніх форм буття, 

новацій і нововведень у 

поєднанні з 

перетворенням їх 

внутрішніх і зовнішніх 

зв’язків 

Розвиток виражає, насамперед, 

процеси змін, передбачає збереження 

(системність) якості об’єктів, що 

розвиваються 

Філософія: 

енциклопедичний 

словник (за редакцією 

А.А. Івіна, 2004) [320] 

Поступальний рух, 

еволюція, перехід з 

одного стану до іншого 

Розвиток протиставляється творенню, 

вибуху, появі з нічого, спонтанному 

формуванню з хаосу та 

катастрофіцизму, що має в основі 

одномоментне заміщення існуючих 

об’єктів зовсім новими 

1. Політика. Тлумачний 

словник (за редакцією 

І.М. Осадчої, 2001) [317] 

2. В.Н. Коновалов 

(Політологія. Словник, 

2010) [318] 

Багатовимірний процес, 

що розуміється як зміна 

стану від менш 

задовільного до більш 

задовільного 

Розвиток являє собою нормативну 

концепцію та не має єдиного 

загального визначення. Розвиток не 

може зводитися до якоїсь 

універсальної формули і повинен 

розглядатися залежно від часу, місця і 

обставин 

Філософський 

енциклопедичний 

словник (2010) [319] 

Розвиток (еволюція, 

генезис) – закономірні 

зміни матерії і свідомості, 

їх універсальна 

властивість 

Виявлення, знаходження речей, частин, 

станів, властивостей, відносин, які 

були вже підготовлені, але не були 

доступні сприйняттю, особливо у 

розумінні сходження від нижчого та 

малозначущого до вищого і 

повноцінного 
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Узагальнюючи інформацію щодо розвитку, автор погоджується з 

думкою укладачів філософських енциклопедичних словників та Є.Г. Юдіна і 

визначає розвиток як незворотні, спрямовані, закономірні зміни матеріальних 

та ідеальних об’єктів, їх перехід з одного стану в інший еволюційним або 

революційним шляхом. 

Розвиток характеризується різноманітністю видів. Певні науковці 

виділяють окремі види розвитку. Так, зокрема, В.Г. Андрійчук акцентує 

увагу на локальному та загальнокорпоративному розвитку [10, с. 711–714]. 

І.О. Богатирьов виділяє цілу низку видів розвитку як загальновідомих 

(прогресивний і регресивний; лінійний і нелінійний; простий і розширений), 

так і менш поширених (спрямований, циклічний і спіральний; абсолютний і 

відносний; елементарний, інтегральний і системний) [35, с. 6–7]. 

Н.О. Долгошея поділяє розвиток на статичний і динамічний [144, с. 104]. 

О.Ф. Івашина звертає увагу на творчий та імітаційний розвиток [173, с. 13].  

Наведемо, узагальнену класифікацію видів розвитку (рис. 1.1) [101, 

с. 51], створену автором шляхом опрацювання літературних джерел [35; 36; 

56; 62; 103; 123; 159; 239; 265; 302; 319]. 

Ю.В. Погорелов визначає розвиток як загальнонаукову категорію у 

трьох аспектах [301, с. 31]: 

– як закон (перехід від одного буття до іншого); 

– як принцип (іманентна риса буття); 

– як явище (протилежність буття, яке перебуває в незмінному 

стані). 

І.І. Вініченко доходить висновку, що в науковій літературі стосовно 

розвитку увага здебільшого акцентується на трьох взаємопов’язаних 

процесах [103, с. 10]: 

– зміни (розвиток відбувається під впливом реалізації політики 

певної світоглядної спрямованості); 

– зростання (збільшення кількісних параметрів об’єкта); 

– поліпшення (розвиток розглядається в соціальному контексті). 
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Рис. 1.1 Класифікація видів розвитку (сформовано автором за [35; 36; 

56; 62; 103; 123; 159; 239; 265; 302; 319]) 

 

– статичний 

– динамічний 

характер 

Розвиток 

форми 
– еволюція 

– революція 

шляху 

лінії 

розвитку 

достеменності 

– екстенсивний 

– інтенсивний 

– прогрес 

– регрес 

– пульсація 

– незмінність 

– екзогенний 

– ендогенний 

індивідуальності 
– індивідуальний 

– загальний 

форм існування матерії та 

свідомості 

– неорганічна матерія 

– органічна матерія 

– соціальна матерія 

– свідомість 

Залежить 

від 

– кількісний 

– структурний 

– якісний 

напряму розвитку 

підприємницьких 

структур 

– вертикальна інтеграція 

– горизонтальна 

диверсифікація 

– поглиблення ринку 

напряму 

характеру 

зростання 

– творчий 

– імітаційний 

об’єкти змін 

– організаційний 

– техніко-

технологічний 

– соціальний 

– економічний 

масштабу змін 

характеру змін 
– спрямований 

– циклічний 

– спіральний 

– початкова 

– поступово-прогресивна 

– стала 

– дегресивна 

– антикризова 
типу тренду – лінійний 

– нелінійний 

цілей змін – прості 

– розширені 

складності змін 
– елементарні 

– інтегральні 

– системні 

стадії життєвого циклу 

– прожективний 

– непрожективний 

представлення 

суб’єкта розвитку 

– локальні 

– загально-

корпоративні 

Має 
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Кожний вид розвитку має свою сутність (табл. 1.2) [101, с. 52]. 

Таблиця 1.2 

Ознаки та сутність розвитку 

№ 

з/п 
Ознака розвитку Сутність розвитку 

1 2 3 

1 Екстенсивний  – Поява або збільшення вже існуючого [319] 

Інтенсивний – Виникнення якісно нових форм [56; 319] 

2 Екзогенний – Несучасний, несправжній розвиток, який визначається тільки 

оточуючим середовищем [319] 

Ендогенний – Справжній розвиток, джерело якого перебуває всередині 

об’єкта, що розвивається [319] 

3 Індивідуальний – Розвиток якого-небудь об’єкта [319] 

Загальний – Розвиток суспільства, підприємства [319] 

4 Прогрес – Розвиток від нижчої якості або сутності до вищої, більш 

розвинутої, що виражається в процесі переходу від однієї 

стадії, ступеня, етапу до наступних або трансформації менш 

досконалої форми у більш досконалу [159, с. 109] 

Регрес – Процеси деградації, зниження рівня розвитку об’єкта  

[159, с. 169] 

Пульсація – Відповідає послідовним періодичним коливанням стану 

об’єкта [302, с. 79–80] 

Незмінність – Постійність кількісних показників стану [302, c.79–80] 

5 Еволюція – Форма розвитку, що полягає в безперервних, поступових 

кількісних змінах, які є підґрунтям якісних змін [62, с. 254], 

повільні поступові, зазвичай приховані від очей зміни [239], 

пов’язана з поступовими кількісними змінами об’єкта [316] 

Революція – Докорінна, стрибкоподібна зміна [159 с. 162–163], раптові, 

різкі, стрибкоподібні зміни [239], якісні зміни в структурі 

об’єкта [316] 

6 Неорганічна 

матерія 

– Фізичні або хімічні форми матерії [123] 

Органічна 

матерія 

– Біологічна форма [123] 

Соціальна 

матерія 

– Суспільно-економічні, політичні форми матерії [123] 

Свідомість – Наука, мораль, ідеологія [123] 

7 Вертикальна 

інтеграція 

– Розвиток за рахунок збільшення контролю над усім шляхом 

просунення продукції чи послуг до споживача [103, с. 12] 

Горизонтальна 

диверсифікація 

– Розвиток за рахунок освоєння суміжних сегментів ринку 

[103, с. 12] 

Поглиблення 

ринку 

– Розвиток, що обумовлює надання таких якостей і 

властивостей (продукції чи менеджменту), за яких споживачі 

починають купувати у більшій кількості [103, с. 12] 

8 Кількісний 

аспект 

– Збільшення масштабів споживання економічних ресурсів [36] 

Структурний 

аспект 

– Зміни в складі елементів і їх комбінацій [36] 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 

 Якісний аспект – Зрушення в споживчих характеристиках елементів, у їхній 

індивідуальній та інтегральній корисності [36] 

9 Творчий – Здійснюється під впливом інноваційних факторів [173, с.13] 

Імітаційний – Здійснюється під впливом інвестиційних факторів [173, с.13] 

10 Організаційний – Удосконалення системи управління [216] 

Техніко-

технологічний 

– Якісні зміни в технічному оснащенні підприємства [216] 

Соціальний – Якісні зміни соціально-психологічного клімату [216] 

Економічний – Якісні зміни у фінансово-економічній діяльності [216] 

11 Векторний – Має вектор розвитку [302, c.79–80] 

Квазіхаотичний – Здійснюється без формалізації вектору розвитку [302, c.79–

80] 

12 Прожективний – Передбачає зміни об’єкта розвитку зі створенням попередньо 

визначеного образу змін [302, c.79–80] 

Непрожективний – Передбачає зміни об’єкта розвитку без створення попередньо 

визначеного образу змін [302, c.79–80] 

13 Локальний – Відображає локальні зміни [84, с. 711–714] 

Загально-

корпоративний 

– Відображає зміни у всіх сферах діяльності [84, с. 711–714] 

14 Статичний – Забезпечення відносно постійного та стабільного 

використання наявних факторів ефективного функціонування 

[144, с. 104] 

Динамічний – Забезпечення поступового вдосконалення і розширення 

наявних факторів ефективного функціонування [144, с. 104] 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [35; 36; 56; 62; 103; 123; 159; 239; 265; 

302; 319]) 

 

Досить суттєвою характеристикою розвитку є час. Класично 

вважається, що час має лінійний напрям і проявляє спрямованість розвитку. 

Будь-який розвиток здійснюється у реальному часі [456]. 

Матерії та свідомості притаманний розвиток. Він є передумовою 

нового якісного стану. За умови розвитку змінюється склад об’єкта чи 

структура об’єкта. Таким чином зміни стосуються насамперед елементів або 

зв’язків об’єкта. Тільки одночасний прояв таких властивостей, як незворотні, 

спрямовані, закономірні зміни, виділяє процес розвитку серед інших змін 

(рис. 1.2) [62, с. 303; 274; 327; 386; 456]. 

Розвиток – це не просто зміни, тобто не кожна зміна об’єкта є його 

розвитком. Внутрішня перебудова об’єкта є важливою ознакою розвитку. 

Саме зміна структури, тобто взаємозалежності елементів та зв’язків є 
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розвитком. Таким чином, у матеріальному і духовному світі, де все перебуває 

у постійному русі та постіно змінюється, про розвиток можна говорити 

тільки у відношенні до тих об’єктів які мають просту або складну системну 

будову [410]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Властивості розвитку (згруповано автором за [62, с. 303; 274; 

327; 386; 456]) 

 

Розвиток являє собою системну складову, яка розглядається як певні 

зв’язки у сукупності інших складових системи. З іншого боку, розвиток – це 

властивість системних об’єктів, що визначає пристосування цієї системи до 

умов зовнішнього та внутрішнього середовища з метою забезпечення 

подальшого функціонування системи [316; 424, с. 121]. 

На думку автора, системоутворюючі характеристики розвитку слід 

визначити як такі, що: 

– досить складні і мають різний ступінь невизначеності; 

– мають інноваційний характер; 

– передбачають структурні зміни у всіх сферах діяльності об’єкта; 

З
М

ІН
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Зворотні 

Незворотні 

Зворотність змін характеризує циклічність 

відтворення постійної системи функцій 

Незворотність змін передбачає неможливість 

повернення до попереднього стану 

Спрямованість 

Відсутність 

спрямованості 

Закономірність 

Незакономірність 

Спрямованість забезпечує зміни в заздалегідь 

визначеному напрямі 

Відсутність спрямованості змін є 

передумовою втрати вектора розвитку 

Відсутність закономірності означає випадкові 

зміни, які характерні для випадкових процесів 

катастрофічного типу та непритаманні 

розвитку 

Закономірність відображає причинно-

наслідковий зв’язок між змінами 
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– ґрунтуються на ресурсних обмеженнях; 

– узгоджуються з критеріями розвитку об’єкта; 

– мають довгострокові та важкозворотні наслідки; 

– переводять об’єкт з його сучасного стану в бажане чи 

прогнозоване майбутнє [85, с. 59]. 

У загальному вигляді розвиток розуміють як процес, унаслідок якого 

відбувається зміна якості об’єкта, що розвивається, перехід від одного 

якісного складу до іншого, вищого [62, с. 1043]. Але, на думку сучасних 

дослідників, таке розуміння досить спрощене. Це обумовлено тим, що якісні 

зміни неодмінно приводять до кількісних змін об’єкта. Кількісні зміни 

являють собою відображення його якісних характеристик. Отже, розвиток 

слід розуміти у двох аспектах: кількісний вимір та якісний вимір [351; 391]. 

За результатами проведеного дослідження щодо сутності розвитку 

наведемо узагальнену автором характеристику розвитку як наукової категорії 

(рис. 1.3) [101, с. 54]. Таким чином, розвиток – це системна складова, 

властивість системних об’єктів, принцип, явище, закон, процес, що 

розуміється в двох аспектах, як якісний та кількісний вимір, суттєвою 

характеристикою якого є лінійний напрям часу, а властивості, що пов’язані з 

перетворенням внутрішньої будови об’єкта та проявляються одночасно як 

зворотні, спрямовані, закономірні зміни, виділяють процес розвитку серед 

інших змін. 

У наукових концепціях багатьох вчених значна увага приділяється 

такій науковій категорії, як розвиток підприємства. В економічній теорії 

знайшла відображення значна кількість підходів до трактування поняття 

«розвиток підприємства» [306; 464]. 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі зіставляють розвиток і культуру 

підприємства. На їхню думку, розвиток являє собою довгострокову програму 

вдосконалення можливостей вирішувати різні проблеми і спроможностей до 

відновлення, особливо шляхом підвищення ефективності управління 

культурою організації [245]. 
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Рис. 1.3 Узагальнена характеристика наукової категорії «розвиток» 

(систематизовано автором на основі [62; 103; 274; 299; 301; 316; 327; 351; 

386; 391; 410; 424; 456]) 

Розвиток 

пов’язані з 

перетворенням 

внутрішньої 

будови об’єкта 

Явище 

унаслідок 

якого 

відбувається 

зміна 

якості 

об’єкта 

виникненні, 

трансформації  

або зникненні 

елементів і зв’язків 

об’єкта 

Наслідком є 

кількісними 

характеристиками 

що 

полягає 

у 

Закон 
що характеризує 

перехід від одного 

стану до іншого за якісними 

характеристиками 

Принцип 
Що є невід’ємною іманентною 

характеристикою об’єкта 

Викликає 

подальші зміни 

Властивість 

системних об’єктів 

Системна складова 

Забезпечує пристосування системи до умов 

зовнішнього і внутрішнього середовища 

Розглядається як певні зв’язки в сукупності інших 

складових системи 

Процес 

Протилежність знаходженню  

у спокійному стані 
Вияв змін, реакцій 

перетворень 

або 

Зміни 

Кількісні зміни Якісні зміни 

Є 

передумовою 

показників діяльності 

 

Одночасні 

Зворотні Спрямовані Закономірні 

Це 

Розуміється в двох аспектах 

Фізичне 

укрупнення 

Вимір 

функціональності 

Якісний 

вимір 

Кількісний 

вимір 
Аспекти 

Суттєвою 

характеристикою 

розвитку є 

лінійний 

напрям 

часу 

Будь-який розвиток 

здійснюється  

у реальному часі 

Тільки час виявляє 

спрямованість розвитку 



25 

Р.О. Побережний розуміє розвиток як спрямовані зміни якісного стану, 

структури, складу або властивостей, кількісних або якісних змін елементів 

підприємства [299, с. 91]. 

Кількісні зміни на підприємстві – це відображення його якісних 

функціональних характеристик. Якісні зміни у функціонуванні 

підприємства неодмінно приводять до кількісних змін показників 

діяльності підприємства. Таким чином, розвиток підприємства можна 

розуміти в двох аспектах [351]: 

– кількісний вимір, тобто фізичне укрупнення підприємства 

(наприклад, нові підрозділи напрями діяльності, розширення ринків збуту); 

– якісний вимір, тобто вимір функціональності підприємства 

(наприклад, змога вести успішну конкурентну боротьбу, ефективне 

стимулювання попиту на свою продукцію). 

Спираючись на практичний досвід суб’єктів господарювання, 

В.П. Черненький зважає на те, що не завжди перехід до більш складної 

організаційної структури підприємства є благом для підприємства. В умовах 

більш складної структури підприємства існує імовірність втрати контролю 

над процесами, що там відбуваються [424, с. 118]. 

І.О. Богатирьов визначає розвиток підприємства як сукупність змін 

різної економічної природи, спрямованості, інтенсивності. Такі зміни 

об’єктивно відбуваються в соціально-економічних системах під впливом 

зовнішніх і внутрішніх факторів. Як наслідок, такі зміни приводять до 

переходу підприємства у різноманітні організаційно-економічні стани 

відносно стійкого характеру [35]. 

Згідно з думкою Ю.С. Погорелова розвиток підприємства – це 

безупинний процес, який відбувається відповідно до програми зміни станів 

підприємства, кожен з яких є якісно іншим порівняно з попереднім. Це дає 

змогу підприємству як складній системі розкрити та реалізувати нові 

можливості, властивості, якості та характерні риси, що сприяють здатності 

підприємства виконувати нові функції, вирішувати нові завдання, це зміцнює 
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його позиціювання в зовнішньому середовищі і підвищує здатність 

протидіяти його негативним впливам [301, с. 49]. 

К.О. Іванчук вважає що розвиток підприємства являє собою сукупність 

змін (якісних, кількісних, структурних), які приводять до зміни 

підприємством свого якісного стану з метою підвищення його гнучкості та 

адаптованості до умов господарювання [172, с. 238]. 

Ю.А. Плугіна пов’язує розвиток підприємства з інтелектуальною 

складовою. Це обумовлено тим, що розвиток підприємства реалізується 

шляхом управлінських впливів адміністрації підприємства на працівників, як 

наслідок, це викликає якісні перетворення структури та змістового 

наповнення інтелектуального капіталу [298, с. 194]. 

В.М. Кошельник узагальнює думки вчених щодо розвитку 

підприємства і наводить його визначення як процесу, результатом якого є 

набуття нових кількісних і якісних характеристик економічно-виробничої 

системи, покращання показників ефективності функціонування і збільшення 

потенціалу підприємства, який допомагає йому пристосуватися до змін в 

екзогенному та ендогенному середовищі. Так суб’єкт господарювання 

зберігає свою життєздатність [216, с. 39–40]. 

Розвиток сучасного підприємства, на думку І.М. Підкамінного, 

В.С. Ціпуринди, являє собою процес систематичних динамічних 

перетворень, трансформацій його підсистем у межах встановлених 

підприємством стратегічних цілей для забезпечення сталого інноваційного 

розвитку [294]. 

О.О. Юшкевич розглядає розвиток підприємства як в статиці, так і в 

динаміці. Він вважає, що розвиток підприємства – це впорядкованість, 

узгодженість, взаємодія більш або менш диференційованих або автономних 

частин цілого, обумовлених його будовою, з метою досягнення кращого 

поєднання елементів структури, підвищення вихідних показників системи 

порівняно з показниками попереднього етапу її функціонування, вилучення 

потенційної енергії в новому стані [459, с. 182]. 
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Узагальнюючи думки вчених-економістів [18; 55; 153; 315; 430], 

Н. Ващенко зазначає, що обґрунтування поняття «розвиток підприємства» 

відповідають сучасній парадигмі розвитку підприємства – «збереження через 

розвиток» [57, с. 25–27]. 

Т.М. Янковець, Ю.А. Нагорна формулюють власне бачення розвитку 

підприємства. Вони вважають, що ця наукова категорія поєднує 

прогресивний, кількісний і адаптивний підходи, а регрес є антиподом цього 

процесу, тому не притаманний розвитку [464, с. 110]. 

Серед існуючих видів розвитку підприємств, на думку 

В.М. Кошельник, домінуючим є економічний розвиток, який забезпечує 

життєдіяльність підприємства та є основою інших видів розвитку. 

Економічний розвиток пов’язаний не тільки з проблемами функціонування 

підприємства, а й відображає еволюцію механізму господарювання, що 

приводить до зміни системи в цілому [216, с. 40–41]. 

В економічному дослідженні принцип розвитку розуміють як принцип, 

що передбачає з’ясування основних рушійних сил еволюції економічної 

системи, її підсистем та елементів, розкриває появу нових сутнісних та 

якісних сторін у системі та її складових [301, с. 73]. 

Економічний розвиток являє собою економічний процес, складовою 

якого є економічне зростання як позитивний елемент та економічний спад як 

негативний елемент. Наявність обох елементів забезпечує економічний 

цикл [255, с. 283]. 

Відповідно до визначення, наведеного в економічній енциклопедії, 

економічний розвиток – це незворотні, закономірні зміни технологічного 

способу виробництва. Економічний розвиток необхідно розуміти як 

радикальні зміни в структурі продуктивних сил і техніко-економічних 

відносин, що забезпечує розширення адаптивних можливостей 

технологічного способу виробництва [255, с. 283]. 

Узагальнюючи думку науковців, С. Мочерний зазначає, що важливими 

елементами економічного розвитку є якісні та сутнісні зміни. Серед різних 
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типів змін виділяють кількісні та якісні зміни. Кількісні пов’язують з 

певними механічними процесами, що не супроводжуються змінами 

структури системи. Виділення якісних змін логічно пов’язане з дією закону 

переходу кількості в якість. Якість є безпосередньою визначеністю предмета. 

Сутність є комплексом необхідних, глибинних зв’язків і відносин, законів, 

що визначають основні тенденції, риси та властивості розвитку певної 

матеріальної системи [254, с. 73]. 

Таким чином, розвиток передбачає з’ясування певного комплексу змін 

не в межах єдиної якості, а в межах сутності. 

В.П. Черненький вважає, що економічний розвиток підприємства 

підпорядкований незворотним, керованим, вимірюваним, цілеспрямованим, 

закономірним кількісно-якісним та сутнісним змінам економічної системи в 

довгостроковому періоді і відбувається під впливом економічних 

суперечностей, потреб та інтересів, зумовленість яких характеризується дією 

основних законів діалектики, що не виходять за межі глибинної внутрішньої 

сутності такої системи, для забезпечення найбільш оптимального та 

ефективного функціонування підприємства в середовищі, в якому воно 

діє [424, с. 121–122]. 

Н.М. Богацька та М.В. Сімакович розглядають економічний розвиток 

підприємства у трьох аспектах: 

– економічна складова життєдіяльності підприємства в усіх її 

формах і проявах, яка присутня протягом життєвого циклу підприємства і 

здійснюється під впливом екзогенних і ендогенних факторів та орієнтована 

на досягнення визначеної власником мети; 

– діалектичний процес сукупності змін, які відбуваються в 

системі підприємства (засобах виробництва та соціально-економічних 

відносинах) та обумовлюють рівень і динаміку всіх економічних 

показників підприємства; 

– процес зміни економічного стану підприємства протягом його 

економічного циклу [36]. 
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Економічний розвиток забезпечується гарною працею 

співробітників підприємства, але для ефективної праці співробітники 

повинні бути добре мотивовані, для чого слід забезпечити соціальний 

розвиток підприємства. 

Соціальні виклики сучасності загалом та окремі приклади соціальних 

результатів функціонування промисловості зокрема свідчать про 

необхідність системного підходу до управління соціальним розвитком 

промислових підприємств [269]. 

Соціальний розвиток, вважає Н.Б. Іваніцака, – це процес, який 

забезпечує працівників соціальними гарантіями праці, можливостями 

самореалізації людини в її психологічно-побутових умовах, постійною 

вмотивованістю до підвищення продуктивності праці [171, с. 224]. 

На думку Н.М. Шматько, М.С. Пантелєєва соціальний розвиток 

підприємства можна визначити як помітні зміни на підприємстві, що під 

впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища визначаються 

переходом усіх соціальних відносин та процесів до якісно нового стану. 

Соціальний розвиток підприємства є наслідком цілеспрямованої діяльності 

людей (суб’єктів цього процесу) і результатом непрямого впливу 

виробництва на працівників підприємства, населення регіону, споживачів 

продукції підприємства [436, с. 70]. 

Соціальний розвиток підприємства підлягає плануванню. Одним з 

найважливіших завдань як соціального планування, так і в цілому 

менеджменту, є поєднання особистих і виробничих мотивів діяльності 

працівників. Головні аспекти плану соціального розвитку сучасного 

підприємства – це підвищення доходів і якості життя працівників, 

удосконалення трудового потенціалу та соціальної структури персоналу, 

поліпшення соціально-трудових та житлово-побутових умов працівників, 

забезпечення високої працездатності і продуктивності праці виконавців, 

мотивація і задоволення потреб усіх категорій персоналу, розвиток 

персональних і творчих здібностей працівників та інші [297]. 
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В.І. Корсак стосовно соціального розвитку підприємства дотримується 

думки, відповідно до якої етапи реалізації соціальних функцій організації 

подані у формі піраміди соціального розвитку комерційної організації, на 

кшталт піраміди Маслоу. Соціальний розвиток підприємства здійснюється в 

декілька етапів відповідно до задоволення соціальних функцій [211, 

с. 71–72]: 

– перший етап – задоволення потреб акціонерів шляхом надання 

права на управління, отримання частини прибутку, своєчасне отримання 

достовірної інформації про діяльність підприємства, захист прав власності; 

– другий етап – задоволення соціальних потреб працівників 

шляхом поліпшення санітарно-гігієнічних та морально-психологічних умов 

праці, безпеки праці, підвищення технічної оснащеності праці, оптимізації 

режиму праці та відпочинку, зростання оплати праці, організації навчання та 

створення умов для розвитку кар’єри; 

– третій етап – задоволення соціальних потреб споживачів шляхом 

підвищення якості товарів та рівня обслуговування, покращання атмосфери 

обслуговування, забезпечення доступного для різних верств населення рівня 

цін та інше; 

– четвертий етап – задоволення соціальних потреб зовнішніх 

стейкхолдерів (постачальники, партнери по бізнесу, конкуренти, органи 

державної влади та самоврядування, громадські організації, інші). На цьому 

етапі ключовим фактором соціального розвитку є регіональний підхід. 

Реалізація соціального розвитку на рівні регіону забезпечується участю у 

виконанні соціальних проектів, контролем використання ресурсів, 

інвестованих у соціальний проект. Таке співробітництво бізнесу і влади є 

ефективним інструментом реалізації соціальної відповідальності; 

– п’ятий етап – найвищий рівень соціального розвитку 

підприємства, концентрація його уваги на глобальних потребах людства. 

Тобто задоволення соціально-економічних, екологічних потреб не тільки 

сьогодення, а й прийдешніх поколінь. 
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Однією з провідних концепцій у тлумаченні головної мети діяльності 

підприємств є соціальна відповідальність бізнесу. Відповідно до цієї 

концепції визначальним є задоволення соціальних потреб та інтересів усіх 

верств населення. Але вчені мають різні думки щодо головної мети 

підприємства. Так Ч. Тавел виділяє такі головні цілі сучасних підприємств як 

зростання обсягу реалізації та збільшення прибутку. А три такі цілі як 

керування, відповідальність бізнесу як соціальна так і перед споживачем 

заслуговують на меньшу увагу [257, с. 418–419]. 

Існує думка, що пріоритетними цілями підприємницької діяльності слід 

визначити економічне зростання та підвищення продуктивності праці. Однак 

переважаючою все ж є думка про домінування максимізації прибутку як 

основної мети підприємства. Разом з тим не можливо не погодитися з 

науковцями, які вважають, що досягнення головної мети забезпечується 

тільки у випадку економічного зростання, підвищення продуктивності праці, 

задоволення суспільних потреб шляхом виготовлення якісних товарів та 

надання якісних послуг [257, с. 418–419]. Тобто неможливе задоволення 

соціальних потреб без максимізації прибутку, який, у свою чергу, 

забезпечується економічним розвитком підприємства. Також неможливе 

економічне зростання підприємства без його соціального розвитку. Таким 

чином, саме соціально-економічний розвиток забезпечує задоволення 

соціальних потреб, і економічне зростання підприємства. 

Дослідженням соціально-економічного розвитку підприємства 

займається багато науковців, цій темі присвячена велика кількість наукових 

праць, де в першу чергу дається тлумачення терміна «соціально-економічний 

розвиток». На нашу думку, оптимальним є трактування І.В. Тюхи, який 

вважає, що соціально-економічний розвиток підприємства є незворотним 

процесом, який забезпечує спонтанні чи керовані переходи через процеси 

змін від одного неповторюваного стану, який забезпечується неможливістю 

повного відтворення різноманітності, якості, кількості та сили впливу 

факторів, що його визначили, до іншого [391]. 
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Р.В. Фещур зазначає, що соціально-економічний розвиток підприємств 

необхідно розглядати як незворотну, цілеспрямовану і закономірну зміну 

стану об’єктів господарювання з урахуванням сукупності внутрішніх 

індикаторів, зовнішніх обмежень і потенціалу їх розвитку [408, с. 122]. 

У свою чергу В.П. Залуцький, розглядаючи соціально-економічний 

розвиток машинобудівного підприємства, визначає його як сукупність змін 

значень соціальних та економічних показників підприємства під впливом 

реалізації рішень щодо використання соціально-економічного потенціалу. 

Соціально-економічний потенціал підприємства – це система елементів 

(наприклад, головними з яких є матеріальні і нематеріальні ресурси, якими 

володіє підприємство, індивідуальні наміри керівників підприємства щодо 

реалізації соціальних і економічних цілей, діючі плани соціально-

економічного розвитку, набуті зв’язки з бізнес-партнерами), які у взаємодії 

можуть забезпечити соціально-економічний розвиток [168, с. 200]. 

Соціально-економічний розвиток підприємства має особливі 

характеристики. Так, екстенсивний шлях забезпечує збільшення виробництва 

за рахунок зростання трудових ресурсів та інших факторів виробництва без 

зміни якості їх технічного стану. У цьому випадку продуктивність праці і її 

ефективність незмінні. На відміну від екстенсивного, інтенсивний шлях 

передбачає впровадження передових технологій та наукових розробок, 

підвищення кваліфікації працівників, удосконалення форм і методів 

організації виробництва [252, с. 493–494]. 

Соціально-економічний розвиток може здійснюватися в еволюційній 

або революційній формі. Це взаємопов’язані поняття, бо еволюція часто є 

підґрунтям революції, приводить до неї і завершується нею, а революція, 

навпаки, є передумовою еволюційних змін [239]. 

Еволюційна теорія досліджує економіку в процесі еволюції, тобто в 

процесі змін та розвитку, і розглядає її як динамічну систему. Вона 

спрямована на пізнання причино-наслідкових зв’язків і взаємозв’язків у 

розвитку соціально-економічних систем. Відповідно до еволюційної теорії 
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сучасний стан соціально-економічної системи є наслідком її попереднього 

розвитку [254]. 

Еволюційна економічна теорія визначає розвиток соціально-

економічних систем як природно-історичний процес і поєднання 

еволюційних і революційних періодів розвитку [254]. 

Незмінність, циклічність та невизначеність, які є передумовою 

революційного економічного розвитку, не заперечують еволюційного. 

Одночасно взаємодія якісних і кількісних змін, еволюційних перетворень не 

заперечує революційного розвитку. Таким чином, поєднання двох форм 

розвитку є основою будь-якого розвитку, в тому числі соціально-

економічного [254]. 

За результатами проведеного аналізу наукових джерел щодо 

визначення термінів «розвиток підприємства», «соціальний розвиток», 

«економічний розвиток», «соціально-економічний розвиток підприємства» 

дамо узагальнене визначення наведених термінів (рис. 1.4) [89, с. 336]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Визначення соціально-економічного розвитку підприємства 

[розроблено автором] 

 

Розвиток підприємства – незворотні, спрямовані, закономірні зміни якісних і 

кількісних характеристик підприємства, що обумовлюють перехід на новий, більш 

придатний для підприємства рівень діяльності з метою ефективного 

функціонування та задоволення соціальних потреб в умовах нестабільного 

оточуючого середовища 

Соціальний розвиток – зміни якості 

соціальних факторів, які забезпечують 

соціальні гарантії та можливості 

самореалізації людині в умовах 

нестабільного оточуючого середовища 

Економічний розвиток – незворотні, 

спрямовані, закономірні якісні та 

кількісні зміни організації та технології 

виробництва в умовах нестабільного 

оточуючого середовища 

Соціально-економічний розвиток підприємства – удосконалення соціальних і 

економічних факторів, які забезпечують соціальні гарантії на підприємстві та 

незворотні, закономірні якісні та кількісні зміни організації та технології 

виробництва, що обумовлюють перехід на новий соціально-економічний рівень з 

метою ефективного функціонування та задоволення соціальних потреб в умовах 

динамічного оточуючого середовища 
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У сучасному науковому і практичному середовищі існує кілька 

підходів до розвитку підприємств. Аналіз наукової літератури [20; 23; 39; 79; 

104; 189; 232; 323; 363; 435] дозволив визначити основні підходи до розвитку 

підприємств залежно від мети цих підходів (рис. 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5 Цілі та види підходів до розвитку підприємств 

(систематизовано автором за [20; 23; 39; 79; 104; 189; 232; 323; 363; 435]) 

Підходи до розвитку підприємств Цілі підходів до розвитку підприємств 

Системний 

(організаційне 

проектування) 

Збереження цілісності і єдності системи 

шляхом поєднання удосконалених 

елементів 

Функціональний 

(функціонально-

вартісний аналіз) 

Досягнення оптимального ступеня 

функціональності процесу за умови 

низьких витрат 

Комплексний 

(реструктуризація) 

Відповідність умовам ринку і розробка 

стратегії підприємства 

Інтегральний 

(проведення 

трансформації) 

Організаційно-економічні перетворення, 

які приводять до зміни складу 

юридичних осіб 

Визначення курсу розвитку 

підприємства в існуючих умовах 

функціонування 

Удосконалення процесів організаційного 

оновлення і прийняття рішень за 

допомогою ефективного управління 

культурою підприємств 

Стратегічний 

(формування стратегії як 

перспективи розвитку) 

Поведінковий (концепція 

функціонального 

розвитку) 

Радикальний 

(реінжиніринг) 

Контрольних порівнянь 

(бенчмаркінг) 

Сценарний (розробка 

сценаріїв розвитку 

підприємств) 

Досягнення істотного поліпшення якості 

функціонування шляхом 

переосмислення та перепроектування 

бізнес-процесів 

Досягнення конкурентної переваги за 

допомогою ініціації позитивних 

пропозицій та змін 

Підготовка до майбутнього шляхом 

передбачення та оцінки змін 

майбутнього 
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Увага у зазначених підходах щодо розвитку підприємства приділяється 

як еволюційному, так і революційному шляхам розвитку. Отже, найбільший 

ефект буде досягнуто за умови об’єднання різних підходів, тому що кожний 

підхід визначає свій аспект у розвитку підприємства [39]. 

Вибір підходу до розвитку залежить від стану підприємства, 

можливостей суб’єкта господарювання та його власників, а також 

можливостей і бажань контрагентів. 

Вище було окреслено найбільш популярні підходи до розвитку 

підприємств залежно від мети підходу. Але в контексті вирішення 

поставленого завдання необхідно дати якісну оцінку наведених підходів 

(табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Характеристика підходів до розвитку підприємств 

Підхід Методологія підходу Недоліки підходу 

1 2 3 
Системний – 
організаційне 
проектування 
(А.Я. Кібанов, 
В.М. Мішин, 
Б.З. Мільнер)  
[39; 118; 246; 372] 

Поділ системи на сукупність 
взаємопов’язаних елементів, аналіз і 
вдосконалення окремо кожного елемента 
та поєднання вдосконалених елементів. 
Потреба в застосуванні системного 
підходу з’явилась у зв’язку з 
необхідністю розвитку великих об’єктів 
в умовах динамічних змін зовнішнього 
середовища. В міру ускладнення 
економічних і соціальних відносин у 
різних підприємств все частіше 
виникають завдання, вирішення яких 
неможливе без використання 
комплексного системного підходу 

Складність 
однозначного 
визначення напряму і 
ступеня впливу змін 
одних характеристик 
елементів на 
характеристики інших 
елементів і на 
результати діяльності 
підприємства в цілому 

Функціональний – 
функціонально-
вартісний аналіз 
(Д.М. Лоуренс, 
Р. Влчек, 
Н.К. Моісеєва, 
Ю.П. Аніскін, 
А.Я. Кібанов) [39] 

Основою є функціонально-вартісний 
аналіз, який постає інструментом 
оновлення об’єкта управління шляхом 
його вдосконалення або нової розробки. 
Ґрунтується на досягненні оптимального 
ступеня функціональності процесу за 
умови низьких витрат, тобто відношення 
досягнутої корисності до витрат, які 
необхідні для досягнення цієї корисності. 
Може бути використаний як 
цілеспрямований процес управління 
інноваційною активністю підприємства, 
оскільки відкидає традиційні стереотипи 
мислення про способи вирішення 
проблем 

Наявність 
кваліфікованих 
спеціалістів з активним 
творчим мисленням і 
незалежністю суджень 
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Продовження таблиці 1.3 

1 2 3 
Комплексний – 
реструктуризація 
(І. Ансофф, 
Дж. Чампі, 
П.Є. Коннор, 
С. Фінк, 
М. Хеммер, 
Г. Майєрс, 
Д.Д. Уоррік) [20; 
39; 79; 117; 118; 
127; 128; 232; 323] 

Процес комплексної зміни методів 
функціонування підприємства на основі 
базисних організаційних елементів 
(структур і функцій, людського фактору, 
вимог технологій) та інтегральних 
організаційних концепцій (сегментування 
господарської діяльності, використання 
концепції центрів відповідальності, 
оптимізація процесів, управління 
координацією, розвиток культури 
підприємства) 

З метою досягнення 
максимального 
позитивного результату 
необхідно проводити 
одночасну 
реструктуризацію 
підприємства та 
перебудову системи 
управління, що 
потребує значних 
матеріальних і часових 
ресурсів, але успіх 
потребує вкладень як 
часу, так і фінансів 

Інтегральний – 
проведення 
трансформацій 
(Р. Акофф, 
І. Ансофф, 
А.Д. Берлін, 
І.Б. Гурков, 
В.С. Єфремов, 
Ю.В. Іванов, 
І.Н. Шургаліна) 
[39; 165] 

Організаційно-економічні перетворення, 
які приводять до зміни складу 
юридичних осіб: створення, злиття, 
об’єднання, приєднання, рекомбінації, 
розподілу, виділення, перетворення, 
ліквідації.  
Процес трансформації найбільш 
притаманний кризам у розвитку 
підприємств.  
Розвиток має два кризових пороги: або 
коли стабільний стан покращується або 
коли погіршується  

На пострадянському 
просторі 
трансформація є 
найбільш поширеним 
напрямом розвитку, але 
методологія 
трансформації 
потребує 
вдосконалення 

Стратегічний – 
формування 
стратегії як 
перспективи 
розвитку 
(І. Ансофф, 
Г. Мінцберг, 
Г. Альстренд, 
Б. Лемпел, 
М.У. Портер) [39; 
202; 363; 435; 442] 

Пошук способів мобілізації ресурсів 
підприємства, план дій залежно від 
конкретної ситуації. Існує багато 
факторів визначення розвитку 
підприємства відповідно до вимог 
зовнішнього середовища (інтуїтивна 
поведінка, розумовий процес, аналіз, 
програмування, індивідуальне пізнання, 
соціальна взаємодія, співдружність) 

Розроблена стратегія 
може бути 
помилковою, тому що 
це ризик, але 
одночасно це й 
навчання, досвід та 
зміна поведінки 

Поведінковий – 
концепція 
організаційного 
розвитку 
(А. Маслоу, 
Ф. Герцберг, 
Д. Макгрегор, 
К. Арджиріс) [39] 

Довгострокові програми вдосконалення 
процесів організаційного оновлення і 
прийняття рішень, зокрема через 
ефективне управління культурою 
підприємства. Концепція сприяє 
зростанню ефективності, підвищенню 
якості рішень, що приймаються, та 
збільшенню адаптивності щодо 
майбутніх змін 

Підготовка 
висококваліфікованих 
спеціалістів у сфері 
організаційного 
розвитку підприємства 

Сценарний – 
розробка 
сценаріїв 
розвитку 
підприємства 
(М. Лінгрен, 
Дж. Рігланд, 
Х. Бондхольд) 
[39; 460] 

Конструювання, створення різних 
історій, різних і однаково 
правдоподібних варіантів розвитку 
майбутнього. Базується на стратегічній 
структурі мислення щодо світу. 
Застосовується, коли розробляти 
стратегію з єдиним імовірним прогнозом 
досить ризиковано 

Підхід досить 
проблематичний до 
застосування в умовах 
нестабільного 
зовнішнього 
середовища. Велика 
імовірність помилки у 
передбаченні та оцінці 
змін майбутнього 
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Продовження таблиці 1.3 

Підхід Методологія підходу Недоліки підходу 
Радикальний – 
реінжиніринг 
(М. Хаммер, 
Дж. Чампі , 
М. Робсон, 
Е.Г. Ойхман, 
Ю.Ф. Тельнова, 
Т.І. Лепейко, 
Н.М. Абдикеєва, 
Б.А. Железко) [23; 
39; 118; 200; 251; 
378] 

Пошук та впровадження радикальних 
змін у діяльності підприємства з метою 
прориву, що базується на аналізі 
діяльності структурних підрозділів і 
використанні кросфункціональних 
команд.  
Комплексна процедура, яка передбачає 
розробку нових ділових процесів на 
підприємстві шляхом радикального 
перепроектування (реінжинірингу) 
існуючих процесів. Підхід здійснюється 
на основі інтенсивного використання у 
нових процесах електронних систем, 
зміни умов ведення бізнесу. Такі новації 
дають можливість отримання додаткових 
конкурентних переваг 

Досить перспективний, 
але вартісний підхід до 
розвитку підприємства. 
Слід застосовувати 
тільки за умов, коли 
застосування інших 
підходів не дозволяє 
виправити ситуацію. 
Одночасно етапи 
реінжинірингу 
виконуються не 
послідовно, а 
паралельно, причому 
деякі з них 
повторюються. 
Повністю ігнорується 
існуючий процес і 
структура організації 

Контрольних 
порівнянь – 
бенчмаркінг 
(С. Міллер, 
Р. Кемп, 
Дж. Прескота, 
Х.Дж. Харрінгтон, 
Дж.С. Харрінгтон) 
[31; 39; 104; 114; 
188; 189; 230; 337; 
406]  

Безупинний систематичний пошук і 
впровадження найкращих практик, що 
сприятимуть удосконаленню діяльності 
підприємства.  
Дійовий інструмент для визначення 
становища підприємства порівняно з 
іншими, подібними за розмірами або 
сферою діяльності підприємствами 

Значні витрати на 
проведення. 
Необхідність високої 
кваліфікації 
спеціалістів. 
Обмежений доступ до 
інформації 

Примітка. Джерело : сформовано автором за [23; 31; 39; 79; 104; 114; 117; 118; 127; 

128; 165; 188; 189; 200; 202; 230; 232; 246; 251; 323; 337; 363; 372; 406; 435; 

 442; 460] 

 

Існуючі підходи до розвитку підприємства є досить дійовими, але за 

умови, що вони будуть застосовуватися та здійснюватися паралельно з 

реформуванням політико-економічної системи країни. 

На думку професора Л.І. Федулової, в Україні спостерігаються 

наслідки найгіршого сценарію розвитку промислових підприємств, що 

обумовлено саме відсутністю серйозного реформування всієї політико-

економічної системи країни [405, с. 15–16]. 

Одночасно в сучасній вітчизняній практиці управління підприємством 

за багатьма напрямами ще й досі домінують адміністративно-командні 

методи управління [52; 152, с. 42; 183, с. 55]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B3
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У таких умовах необхідно змінювати стратегію управління. Це 

можливо зробити, лише перейшовши від концепції адаптації і виживання до 

парадигми стійкого розвитку підприємства [59; 427]. Успішний соціально-

економічний розвиток залежить від утворення та функціонування ефективної 

системи управління цим процесом [25, с. 14]. 

Однією із стійких і динамічних тенденцій у розвитку підприємств є 

постійне підвищення потреби у високому рівні корпоративного управління і 

корпоративного контролю [262]. Моніторинг показників діяльності та 

зовнішнього середовища підприємств дає змогу приймати обґрунтовані 

рішення щодо регулювання процесу їх соціально-економічного 

розвитку [408, с. 122]. 

Узагальнюючи вищесказане, доходимо висновку, що соціально-

економічний розвиток підприємства – не такий вже простий, але дуже 

необхідний захід для українських підприємств.  

Не можливо сказати, що соціально-економічний розвиток, зокрема 

підприємства, є абсолютно стабільним, керованим процесом і забезпечується 

плавним переходом від більш простих форм існування до вищих 

організаційних форм. Це процес, який зазнає впливу зовнішнього і 

внутрішнього середовища, а отже, потребує своєчасного втручання у вигляді 

визначення напряму розвитку, а також коригування діяльності з метою 

досягнення визначеної мети. У цьому сенсі важливим інструментом розвитку 

є контроль.  

Таким чином, з метою підвищення ефективності підприємств, 

необхідно здійснювати контроль над їх соціально-економічним розвитком. 

Саме такий контроль який забезпечить не тільки ефективне функціонування 

промислових підприємств, а що важливіще, їх соціально-економічний 

розвиток спрямований на зростання економічного стану та покращення 

соціальних факторів суб’єктів господарювання. 
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1.2. Контроль як ефективний засіб соціально-економічного 

розвитку промислового підприємства 

 

Людська діяльність підпорядковується загальним правилам існування, 

а отже, підлягає контролю. 

Існують обставини, які визначають необхідність контролю в 

економічному і соціальному житті, а також діяльності підприємств [461]: 

– невизначеність, складність і динамічність середовища; 

– запобігання кризовим явищам шляхом визначення помилок та 

невідповідностей до того моменту, як вони завдадуть шкоди; 

– підтримання успіху шляхом порівняння планових і фактичних 

показників та оцінки темпів досягнення визначеної мети. 

Основна риса, що є передумовою контролю, – це невизначеність, яку 

умовно можна поділити [383, с. 292–293]: на невизначеність зовнішнього 

середовища; невизначеність, пов’язану з діями інших підприємств; 

невизначеність цінностей і поведінки людей. 

Невизначеність зовнішнього середовища пов’язана з тим, що діяльність 

підприємства здійснюється в умовах постійної зміни зовнішнього 

середовища, тобто зміни законодавчих актів, технологій виробництва, 

інвестиційної привабливості, соціальних і культурних цінностей тощо. Таким 

чином, з метою своєчасного реагування на зміни зовнішнього середовища 

необхідно задіяти такий ефективний засіб, як контроль. 

Невизначеність, пов’язана з діями інших підприємств, проявляється в 

тому, що підприємство існує не у вакуумі і має потребу постійно взаємодіяти 

з іншими суб’єктами господарської діяльності. Взаємодія з іншими 

підприємствами потребує спільних планів, кооперації праці, укладання 

договорів, що несуть у собі елементи невизначеності, які можуть шкодити 

досягненню визначеної мети. 

Невизначеність цінностей і поведінки людей позначається на 

управлінні підприємством, адже управлінський процес здійснюється людьми. 



40 

Людина не машина, і тому її неможливо запрограмувати на точне виконання 

будь-якої роботи. Таким чином, не все здійснюється саме так, як задумано. 

Отже, невизначеність – це така риса, яка спонукає до організації 

процесу контролю. 

О.А. Шевчук визначає чотири принципові умови контролю [433, 

с. 195–196]: наявність стандартів та зовнішніх обмежень, які дозволяють 

ефективно досягнути визначеної мети; наявність технологій і методів 

контролю, що дозволяють оцінити фактичний стан об’єкта контролю; 

виявлення відхилень між стандартними і фактичними показниками об’єкта 

контролю; можливість коригувати функціонування об’єкта контролю. 

Що таке контроль, хто його здійснює, який він буває, які виконує 

функції – це ті питання, які є надзвичайно актуальні фахівців. 

«Контроль» у перекладі з французької мови – «…нагляд, 

спостереження з метою перевірки, перевірка чого-небудь…» [277, с. 430]. Це 

найпростіше визначення дає новітній словник іноземних слів. 

Визначення контролю С.І. Ожеговим практично збігається з наведеним 

вище: «…Перевірка, а також спостереження з метою 

перевірки…» [280, с. 259]. 

Майже таке саме визначення контролю наведене у Великому 

тлумачному словнику російської мови: «…Спостереження з метою перевірки 

або нагляду; перевірка…» [40, с. 452]. 

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української 

мови контроль – це «…перевірка, облік діяльності кого-небудь, чого-небудь, 

нагляд за кимось, чимось…» [62, с. 451]. 

Згідно з Економічною енциклопедією за редакцією С.В. Мочерного 

контроль визначають як «елемент управління економічними об’єктами і 

процесами, який полягає у нагляді за ними з метою перевірки їх 

відповідності стану, передбаченому законами, юридичними нормативними 

актами, а також програмами, планами, договорами, проектами, 

угодами» [158, с. 829]. 
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Б.Ф. Усач визначає контроль як «перевірку виконання тих або інших 

господарських рішень з метою встановлення їхньої законності та економічної 

доцільності» [400, с. 10]. 

На думку російських вчених Є.А. Кочерина і Г.Я. Фролова, «контроль – 

це цілеспрямовані практичні дії, які дозволяють переконатися у слушності 

чого-небудь» [383, с. 289]. 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі стверджують, що «контроль – це 

процес забезпечення досягнення організацією своєї мети» [245, с. 390]. 

О.А. Петрик, В.Я. Савченко, Д.Є. Свідерський теж вважають, що у 

широкому розумінні контроль – «це процес забезпечення досягнення 

організацією своїх цілей» [291, с. 345]. 

І.Є. Ісаєва вважає контроль системою спостереження за процесом 

функціонування керованого об’єкта та перевірки його фактичного стану з 

метою оцінки відповідності та ефективності прийнятих управлінських рішень 

та результатів їх виконання, виявлення відхилень від цих рішень, усунення 

несприятливих явищ та за потреби інформування про них компетентні 

органи управління [178]. 

О.П. Зайцева, Б.А. Аманжолова визначають контроль як «процес 

моніторингу поточного рівня ефективності і внесення необхідних коректив, 

що забезпечують подальше просування організації у напрямі заданого рівня 

ефективності» [9, с. 127]. 

В англійській мові термін «control» має значення і контролю, і 

управління (тобто більш широке поняття – контроль з подальшими 

скоригованими діями). У своїй науковій праці П. Друкер визначає різницю 

між цими поняттями, які стисло формулюються так: «контроль – це 

вимірювання та інформація, а управління – дія» [151, с. 562]. 

К. Друрі вважає контроль своєрідним компасом, за допомогою якого 

можливо спрямувати роботу працівників на досягнення мети [151, с. 562]. 

В.В. Чувікова розмежовує два поняття – контроль і управлінський 

контроль. Контроль являє собою процес забезпечення досягнення 
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організацією поставлених цілей, управлінський контроль – процедуру 

спостереження і регулювання різних видів діяльності підприємства з метою 

полегшення виконання організаційних завдань [429, с. 26–27]. 

Р. Ентоні, Дж. Ріс визначають управлінський контроль як «процес, за 

допомогою якого менеджери здійснюють вплив на працівників підприємства 

з метою дійового та ефективного виконання стратегії 

підприємства» [449, с. 460]. 

Л.М. Крамаровський вважає контроль функцією управління. На його 

думку, управлінська діяльність ефективна в тому випадку, коли прийняте 

рішення, його виконання та результат підлягають своєчасному контролю з 

метою встановлення законності, цілеспрямованості та економічної 

ефективності здійснюваних заходів [218, с. 4]. 

Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча визначають контроль як функцію 

управління, зокрема «процес, який забезпечує відповідне функціонування 

конкретного об’єкта, прийнятий управлінським рішенням і спрямований на 

успішне досягнення поставленої мети» [225, с. 7]. 

О. Осідач зазначає, що контроль – це «елемент управління 

економічними об’єктами та процесами, який полягає у нагляді за ними з 

метою перевірки їх відповідності стану, передбаченому законами, 

юридичними нормативними актами, а також програмами, планами, 

договорами, проектами, угодами… або… контроль за об’єктом, реальна 

влада, зосередження прав управління в одних руках» [291, с. 345]. 

Академік Н.В. Мартиненко вважає, що «контроль – це процес 

менеджменту, за допомогою якого особа або організація (колектив людей) 

усвідомлено встановлюють фактичні результати та порівнюють з тим, що 

інша особа, група або організація в цілому повинні робити для досягнення 

запланованих цілей» [240, с. 250]. 

С.П. Робінс і М. Коултер визначають контроль як процес 

спостереження за робочою діяльністю з метою гарантувати її проведення за 

планом і можливістю коригувати відхилення [325, с. 704]. 
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На думку Р.Л. Дафта, контроль визначається як систематичний процес, 

завдяки якому менеджери регулюють діяльність підприємства, забезпечуючи 

його відповідність планам, цілям і нормативним показникам [126, с. 598]. 

В. Гаращук стверджує, що контроль – це «водночас і самостійна 

функція управління, і одна зі складових управлінської діяльності 

загалом» [113, с. 175]. 

Такої ж думки дотримується академік Н.В. Мартиненко. Він вважає, 

що контроль є сполучною, багатовекторною та багатоцільовою функцією 

управління. А як вид управлінської діяльності контроль зводиться до 

порівняння планових результатів з фактично отриманими 

результатами [240, с. 249–250]. 

В управлінні контроль розглядають у трьох аспектах: 

– систематична діяльність керівництва, що реалізує одну із головних 

функцій менеджменту; 

– завершальна стадія менеджменту, основою якої є зворотний 

зв’язок; 

– сукупність дій посадових осіб як невід’ємної частини процесу 

прийняття і реалізації управлінських рішень [417]. 

У той же час Є.А. Кочерин і Г.Я. Фролов розглядають контроль як 

функцію управління в декількох аспектах (рис. 1.6) [383, с. 296–297]. 

Узагальнивши думки різних авторів, В. Дирей виділив десять площин 

бачення поняття «контроль» вченими-економістами [137, с. 52]: 

– функція (ланка, процес, система, підсистема, елемент) управління; 

– проблема, наука, дисципліна, комплекс знань; 

– властивість суспільно-господарського буття, тип відносин, вид 

діяльності, напрям співпраці і розвитку; 

– система, процес, сукупність процедур спостереження та перевірки; 

– джерело інформації; 

– механізм перевірки порушень, інструмент тиску і дискредитації 

політичних опонентів; 
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– індикаторний фактор (психологічного стану, способу мислення); 

– система заходів, відносин, моніторингу, динамічного розвитку; 

– перевірка здійснення планів; 

– багатоаспектне явище (функція управління, функція обліку, 

функція погодження діяльності суб’єктів підприємництва). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6 Контроль як функція управління (згруповано автором за 

[383, с. 296–297]) 

 

Є.А. Кочерин і Г.Я. Фролов визначають такі сутнісні риси контролю як 

зворотний зв’язок; добровільне дотримання людьми визначених норм, що 

обмежують та регулюють їхню поведінку; відповідальність [383]. 

Є.С. Павлова, Л.І. Лисенко вважають контроль комплексною 

категорією, яка використовується в усіх сферах діяльності та галузях науки. 

Узагальнивши думку вітчизняних та закордонних авторів, вони дійшли 

висновку, що вчені визначають контроль як функцію управління, але 

сутність контролю бачать по-різному, розглядаючи його з трьох 

методологічних позицій: 

– економічна категорія, яка має зміст та понятійний апарат; 
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– функція управління, засіб зворотного зв’язку між об’єктом та 

суб’єктом контролю; 

– система, що діє в рамках підприємства [287]. 

Т.С. Єдинак, О.В. Павлишен, дослідивши думки вчених щодо сутності 

поняття «контроль», виділяють три основні підходи (рис. 1.7) [160, с. 13–14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7 Основні підходи до сутності поняття «контроль» (згруповано 

автором за [160, с. 13–14])  

 

Академік Н.В. Мартиненко, розглядаючи поняття «контроль», виділяє 

три його значення: одна із загальних функцій управління; діяльність або 

процес виконання управлінської роботи; засіб дотримання людьми чи 

організаціями встановлених стандартів [240, с. 250].  

Таким чином, визначення контролю – це вельми дискусійне питання, 

на сьогодні не існує його однозначного трактування. Узагальнюючи думки 

вчених щодо сутності поняття «контроль», автор визначає риси, які 

притаманні цій категорії: нагляд, спостереження, перевірка; забезпечення 

ефективного управління; забезпечення досягнення визначеної мети. 
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Отже, на думку автора, контроль – це нагляд, спостереження, перевірка 

як засіб отримання інформації для забезпечення функціонування і розвитку 

шляхом здійснення ефективного управління, для досягнення визначеної мети 

в умовах динамічного оточуючого середовища [84, с. 28]. 

Тобто контроль є необхідною умовою функціонування і соціально-

економічного розвитку підприємства. Таким чином, необхідно дати 

визначення контролю соціально-економічного розвитку підприємства. 

Контроль соціально-економічного розвитку підприємства – це нагляд, 

спостереження, перевірка з подальшими скоригованими діями задля 

удосконалення соціальних і економічних факторів, які забезпечують 

соціальні гарантії на підприємстві та незворотні, спрямовані, закономірні 

якісні та кількісні зміни організації і технології виробництва з метою 

переходу підприємства на новий соціально-економічний рівень в умовах 

динамічного оточуючого середовища. 

Відповідно до наведеного визначення забезпечується спрямованість 

контрольних дій щодо соціально-економічного розвитку підприємства, а 

отже, більш ефективний розвиток. 

Як елемент системи управління контроль має сприяти вирішенню 

таких завдань: 

– визначення у внутрішньому та зовнішньому середовищі факторів, 

що впливають на функціонування та розвиток підприємства з метою 

своєчасного реагування на них; 

– дослідження тенденцій розвитку підприємства, його напряму та 

глибини; 

– своєчасне виявлення порушень, помилок та оперативне реагування 

з метою їх усунення; 

– використання результатів контролю з метою оцінки роботи 

підприємства та персоналу, ефективності і надійності системи управління за 

певний період [375]. 
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Кожне завдання контролю має своє призначення та інтегрується з 

іншими завданнями у системі управління [240, с. 252]. 

До функцій контролю в системі управління відносять [332; 417]: 

– перевірочну (встановлення необхідності та законності прийняття та 

виконання рішень, виявлення порушень та помилок); 

– інформаційну (дослідження та обробка інформації); 

– діагностичну (дослідження фактичного стану підприємства, 

виявлення тенденцій розвитку, резервів, ризиків); 

– прогнозуючу (передбачення майбутнього стану підприємства та 

можливих відхилень від планових показників); 

– комунікаційну (забезпечення зворотного зв’язку); 

– орієнтуючу (визначення основних проблем); 

– стимулюючу (мотивація за результатами контролю); 

– коригуючу (забезпечення за результатами контролю необхідних 

параметрів функціонування); 

– захисну (сприяння збереженню ресурсів); 

– профілактичну (сприяння недопущенню порушень та помилок); 

– мобілізуючу (сприяння виявленню позитивних сторін роботи); 

– зворотного зв’язку (інформація про хід вирішення завдань, яка 

надходить керівнику, дає можливість впливати на процес); 

– педагогічну (при умілій побудові контроль сприяє продуктивній і 

сумлінній праці). 

Спрямованість контролю залежить від предмета і об’єкта контролю, 

отже, необхідно дати стисле визначення цих елементів контролю. 

Спеціалісти в галузі контролю, зокрема Б.Ф. Усач і Л.В. Дікань, 

визначають предмет і об’єкт контролю таким чином [140; 400]. 

Предмет контролю – це процеси та явища, пов’язані з господарською 

діяльністю підприємства. Предмет контролю характеризується об’єктами. 

Об’єкт контролю – окремий елемент предмета контролю, що підлягає 

вивченню або перевірці. Об’єкт є змістом окремих сторін предмета. 
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Спеціалісти в галузі менеджменту, зокрема Є.А. Кочерин і 

Г.Я. Фролов, вважають навпаки [383]. 

Об’єкт контролю – це процеси, які здійснюються в середині суб’єкта 

господарювання. 

Предмет контролю – стан і поведінка об’єкта управління і контролю. 

Якість контролю забезпечується суб’єктом контролю. Суб’єкт 

контролю – це фізичні або юридичні особи, які відповідно до нормативно-

законодавчих актів чи стандартів наділені правом здійснювати контроль над 

іншими фізичними чи юридичними особами або їх структурними 

підрозділами. 

Л.В. Перекрьостова та Є.В. Черненко поділяють суб’єкти контролю на 

п’ять груп: 

– учасники або юридичні особи, до функціональних обов’язків яких 

відносять здійснення контролю безпосередньо (податкова, фінансова 

інспекція, тощо) або опосередковано (через експертів); 

– особи, до обов’язків яких відносять не тільки професійні функції, 

але й функції контролю (бухгалтери, служба безпеки тощо); 

– особи, до обов’язків яких не входять контрольні функції, але за 

потреби виконуються ними (керівники структурних підрозділів); 

– особи, за якими закріплені контрольні функції як службові 

обов’язки (диспетчери, відділ кадрів тощо); 

– особи, до функціональних обов’язків яких належить тільки 

здійснення контролю (працівники служби внутрішнього контролю, ревізійної 

комісії тощо) [290, с. 206]. 

На сьогодні відсутність контролю унеможливлює існування будь-якої 

організаційної структури. Але для того щоб контроль був ефективним та 

приносив користь підприємству, необхідно, щоб він відповідав певним 

принципам. Зазначимо, що принцип – це «…основне вихідне положення 

якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму… або… 

особливість, покладання в основу створення або здійснення чого-небудь, 
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спосіб створення або здійснення чогось…» [62, с. 941]. 

Розуміння принципу залежить від напряму його дослідження 

(рис. 1.8) [109, с. 824–825]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8 Напрями дослідження сутності принципу (згруповано 

автором за [109, с. 824–825]) 

 

Ефективний контроль спрямований на вирішення оперативних, 

тактичних і стратегічних завдань. Досягнення головної мети контролю 

забезпечується певними принципами [6; 8; 122; 140; 150; 166; 185; 222; 307; 

308; 332; 383; 417] (додаток И, табл. И.1). На думку фахівців у галузі 

менеджменту, ефективна система контролю має певні характеристики, які 

задовольняють вимоги підприємства та забезпечують полегшення виконання 

окреслених завдань (додаток И, табл. И.1.) [126; 245; 325]. 
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Наведемо принципи контролю за їх авторами (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 
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Принципи 

Автори 
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Г
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всеосяжність  +    +        + +  

Централізація 

обліку 
      +          

Децентралізація 

плану 
      +          

Прийняття рішень 

виконавцем 
      +          

Відокремленість       +          

Гнучкість 

(адаптивність) 
+ + + + + +  +    + +   + 

Своєчасність + + + + + +  +      + +  

Стратегічна 

спрямованість 
+ + + + +   +       + + 

Економічність + + +  + +        + + + 

Випереджальність  +      +  +     +  

Індивідуальність  +             +  

Виключення   +              

Визначеність  +             +  

Орієнтованість на 

людський фактор  
 +    +         +  

Помірність  +            + + + 

Простота      +   +         

Орієнтація на 

результат 
    + +  +  +     +  

Відповідність 

справі 
    +   +         

Плановість      +   +   +  +   

Системність +             + + + 

Регулярність +     +   + +  + + +   

Законність         +     +   

Об’єктивність      +   +     + +  
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Продовження таблиці 1.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Конкретність       +          

Незалежність         +    + +   

Гласність      +   +     +   

Ефективність та 

дієвість 
+     +   +     +   

Науковість              + +  

Повнота              + +  

Результативність +               + 

Точність   + +           +  

Санкціонованість             +    

Взаємодія і 

координація 
         +   +    

Взаємодія між 

правами і 

відповідальністю 

            +    

Відповідність 

контролюючої та 

контрольованої 

систем 

          +  +    

Належність            +     

Динамічність            +     

Саморегуляція            +     

Розмежування 

повноважень та 

компетенцій 

          +      

Комплексність 

характеру  
         + +      

Взаємодія органів 

контролю 
          +      

Своєчасність 

інформування  
          +      

Контроль усунення 

виявлених 

порушень 

          +      

Відповідальність          +       

Збалансованість 

контрольних дій 
         +       

Розподіл 

контрольних 

повноважень 

        +        

Органічна єдність 

контролю в 

процесах 

управління  

        +        

Процесний підхід 

до контролю 
        +        

Використання 

усіх етапів 

контролю 

   +             
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Продовження таблиці 1.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Зрозумілість   +              

Розумні критерії   +              

Прийняття 

учасниками 

контрольного 

процесу 

   +             

Баланс 

об’єктивних і 

суб’єктивних 

даних 

   +             

Зрозумілість   +              

Розумні критерії   +              

Використання 

багатьох критеріїв 
  +              

Коригуючі заходи    +              

Гуманізм         +        

Каузальність* +                

Темпоральність* +                

Еквіфінальність* +                

Стратифікація* +                

Пропорційність* +                

Субсидіарність* +                

Диференціація* +                

Інваріантність* +                

Примітка. Джерело : (набуло подальшого розвитку за [6; 8; 88; 122; 126; 140; 150; 

166; 185; 222; 245; 307; 308; 325; 332; 383; 417]) 

 

На нашу думку, контроль був би більш функціональним, ефективним 

та спрямованим на соціально-економічний розвиток, якби відповідав таким 

принципам: каузальності, темпоральності, еквіфінальності, стратифікації, 

пропорційності, субсидіарності, диференціації, інваріантності [88, с. 43; 90]. 

Визначимо зміст та сутність наведених принципів контролю. 

Принцип каузальності (причинності) визначає контроль як закономірне 

явище, відповідно до причинного закону, тобто кожна дія має свою причину 

[88, с. 44]. Це обумовлено тим, що казуальність визначає зв’язок явищ, одне з 

яких є причиною, що обумовлює якусь дію, друге – наслідком. Зв’язок 

причини та наслідку є необхідним, тобто якщо є причина та відповідні 

умови, то виникне і наслідок. Таким чином, каузальність визначається як 

форма загального зв’язку явищ, як внутрішній зв’язок між тим, що вже є, і 
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тим, що ним породжується, ще тільки стає. Існує думка щодо відмінності 

каузальності від інших видів зв’язку, які характеризуються кореляцією 

одного явища іншим. Починаючи з Д. Юма, вважається, що наслідок не 

завжди міститься в причині або передумові. Заперечуючи об’єктивність 

каузальності, Д. Юм вказував на суб’єктивність сприйняття її як такої. 

Неприйняття необхідної каузальності визначає нелінійність розвитку. В 

теорії управління каузальність визначають як причинну взаємозумовленість 

та інерційність процесів у керованих об’єктах і системах [187; 229,  

с. 476]. 

Принцип темпоральності (протяжність у часі, яка не виражена в 

одиницях часу) визначає контроль як цілісний процес, який може бути 

визначений на проміжку часу, що і задає його темпоральну протяжність [88, 

с. 44]. Такий підхід до оцінки контролю обумовлено тим, що темпоральність 

можна визначити як проміжок часу, на якому може бути встановлена 

вичерпна специфічність об’єкта (системи), процесу, дії, тобто це характерний 

час процесу. Але темпоральність лише опосередковано пов’язана з 

характерним часом, тобто з тим, що вимірюється в хвилинах та годинах, а 

визначається вмістом подій у певний проміжок часу. Темпоральність 

характеризується складністю, тобто насиченістю подій. Для розуміння слід 

провести аналогію з просторовою складністю об’єкта (системи), яка 

визначається не його розмірами, а кількісним різновидом елементів і 

зв’язків [382]. Якщо об’єкт (систему, процес, дію) розглядають як 

просторову, то вони у кожний момент часу мають структуру, яка обумовлена 

фіксованими зв’язками елементів. Темпоральні об’єкти (системи, процесу, 

дії) представлені послідовністю подій, які також, як просторові частини 

об’єкта (системи, процесу, дії), можуть визначатися як елементи, що 

утворюють їх розподілену в часі темпоральну структуру [382]. 

Темпоральність враховує причинно-наслідкові зв’язки в умовах часу, вона 

використовується з метою опису різноманітних явищ та їх взаємозв’язків за 

шкалою часу. 



54 

Принцип еквіфінальності визначає контроль як систему, що забезпечує 

стале функціонування підприємства та його вихід за певний період на 

заплановані кінцеві економічні параметри [88, с. 44]. Це обумовлено тим, що 

зазначена властивість вимагає від системи, незалежно від початкового стану 

та зміни середовища, досягати відповідного стану, обумовленого лише її 

власною структурою [446].  

Зазначена властивість притаманна динамічним системам, до яких 

відносять контроль, і полягає у тому, щоб різноманітними шляхами досягати 

одного й того ж результату, незалежно від зміни середовища і відмінностей у 

початковому стані Ця наукова категорія частіше притаманна відкритим 

системам, але має значення для будь-якої економічної системи. При розробці 

системи необхідно врахувати створення механізму забезпечення виходу 

системи за певний час на кінцеві економічні параметри. Досягнення кінцевих 

результатів може бути здійснене різними шляхами, з різним рівнем поточних 

та разових витрат. Але треба це вирішити шляхом вибору економічно 

доцільного варіанта, який забезпечує створення у системі механізму 

еквіфінальності, що є головною умовою її сталого функціонування. Одна й та 

сама система має різні варіанти забезпечення еквіфінальності. Таким чином, 

для функціонування системи, тобто переходу з початкового стану до 

результату, необхідно визначити окремі групи критеріїв для окремих 

варіантів переходу. Це обумовлено тим, що в економічних системах умови 

еквіфінальності визначають поняття оптимальності якості управління як 

багатокритеріальну оптимізацію. Відповідно, еквіфінальність є необхідною 

умовою визначення законів функціонування складних систем [156]. 

Принцип стратифікації визначає контроль як процес, що має 

здійснюватися зверху вниз організаційної структури підприємства та бути 

адаптованим до кожної його структурної ланки відповідно до 

функціонального призначення цієї ланки [88, с. 44]. Тобто цей принцип 

забезпечує наявність різних рівнів контролю, що обумовлено сутністю 

стратифікації як упорядкування елементів системи за рівнями (стратами) для 
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ієрархічного опису системи [366]. Стратифікація показує відмінності між 

різними рівнями, розташування будь-чого в ієрархічній структурі залежно від 

якісних або кількісних характеристик. 

Принцип пропорційності (розмірність, правильне співвідношення 

частин) визначає одночасну розгалуженість контролю та необхідність 

перебувати в розумному співвідношенні з іншими системами підприємства. 

Принцип пропорційності забезпечує розумний баланс контрольних процедур 

та регулює питання обмеження і розгалуження контролю [88, с. 44], що 

обумовлено тим, що пропорційність передбачає перебування у певному 

кількісному співвідношенні, відповідно до чого-небудь [314]. З розвитком 

економіки роль пропорційності зростає, оскільки зростає диференційованість 

економіки і залежність між її ланками, процесами, територіями тощо. 

Порушення пропорційності гальмує розвиток економіки, призводить до 

значних матеріальних втрат, загострює суперечності в суспільстві [167]. 

Принцип субсидіарності забезпечує те, що контрольні функції та 

процедури потрібно застосовувати на тому структурному рівні підприємства, 

де їх застосування найменш затратне та найбільш ефективне [88, с. 44]. Сама 

по собі субсидіарність – це організаційний та правовий принцип, відповідно 

до якого завдання повинні вирішуватися на найнижчому рівні, на якому їх 

вирішення буде найбільш ефективним [369]. У загальному розумінні 

субсидіарність визначають як наділення владою найнижчих ланок 

інституціональної ієрархії, логічне обґрунтування розподілу повноважень 

між різноманітними рівнями управління. Там, де можливо, повноваження 

спочатку надаються найнижчим ланкам управління, і тільки у тому випадку, 

якщо вони не в змозі вирішити поставлене завдання, воно передається на 

вищу ланку [370]. 

Принцип диференціації (поділ цілого на різноманітні частини, форми, 

ступені) вимагає того, що обсяг застосування контрольних процедур має 

відповідати об’єкту контролю і бути різним залежно від необхідності 

контролю [88, с. 44]. Поняття диференціації набуло широкого використання 
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практично у всіх сферах економіки, маркетингу та соціальної психології, 

оскільки ця тема сьогодні вивчається вченими і дослідниками набагато 

глибше, ніж це було раніше [121; 138; 139]. 

Принцип інваріантності забезпечує існування контролю незалежно від 

обставин діяльності підприємства. Тобто контроль повинен здійснюватися 

завжди, увесь життєвий цикл підприємства і не повинен залежати від зміни 

умов діяльності, фінансових результатів та ефективності підприємства [88, 

с. 44]. Класично інваріантність розглядається у математичному розумінні як 

незмінність якої-небудь величини у відношенні до будь-яких 

перетворень [176], тобто незмінність, постійність за певних перетворень, за 

переходу до нових умов [62], забезпечення незмінності властивостей величин 

за умови зміни фізичних умов або тих чи інших перетворень [175]. Але таке 

бачення досить застаріле, бо економічні процеси теж мають відповідати 

певним принципам, що якнайліпше характеризують їхню сутність. 

Організаційні ознаки контролю визначають його форми. 

Визначення спільних ознак контролю дає змогу класифікувати 

контроль за видами. Вид контролю – це об’єднання різновидів контролю за 

спільними ознаками. 

Ефективність контролю залежить від обраних методів контролю. Метод 

контролю – це сукупність прийомів і способів дослідження об’єкта контролю. 

Концептуальні засади контролю базуються на компонентах контролю. 

Компоненти контролю – це складові елементи контрольної діяльності 

(середовище контролю, оцінка ризиків, заходи контролю, інформація та 

інформаційний обмін, моніторинг). 

Отже, наступними етапами є дослідження методів, видів, форм та 

компонентів контролю з метою побудови системи контролю соціально-

економічного розвитку підприємства. 
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1.3. Класифікація і системний аналіз видів контролю соціально-

економічного розвитку підприємства 

 

Незважаючи на вагомий внесок науковців у дослідження контролю, й 

досі залишається дискусійним питання про форми та види контролю. На 

жаль, ще не визначено остаточно, що є методом, що є формою, а що є видом 

контролю. Так, одні й ті ж класифікаційні категорії контролю одними 

вченими визначаються як форми контролю, іншими як види або 

методи [86, с. 35].  

В окремих інформаційних джерелах під видами контролю розуміють 

контроль за суб’єктами таким чином: державний, муніципальний, 

незалежний, власника. А форми контролю поділяють: за періодичністю 

здійснення (попередній, поточний, подальший), за джерелами інформації 

(документальний, фактичний), за способом здійснення (ревізія, аудит, 

тематична перевірка тощо) [192]. 

На думку інших дослідників, класифікація контролю здійснюється за 

різними критеріями і розрізняється тільки за видами [193; 364]. 

Існує думка, що контроль розрізняється за видами та формами і 

методами його проведення [457]. 

П.К. Германчук, І.Б. Стефанюк, Н.І. Рубан, В.Т. Александров, 

О.І. Назарчук у праці «Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит» 

визначають такі види фінансового контролю: залежно від суб’єкта – 

державний, муніципальний, господарський, громадський; залежно від часу 

здійснення – попередній, поточний, подальший. Під формою державного 

фінансового контролю розуміють спосіб організації контрольних дій, 

спрямованих на виконання функцій контролю. Таким чином, до форм 

контролю належать: стандартизація, ідентифікація, ліцензування, експертиза, 

аудит, тематична перевірка, ревізія, моніторинг [130, с. 35–43]. 

У своїй науковій статті «Класифікація економічного контролю та 

шляхи її вдосконалення» І.К. Дрозд цитує Ф.Ф. Бутенця щодо розмежування 
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понять «форми» і «види» контролю. На його думку, відповідний вид 

контролю може бути організований у різних формах та різними 

методами [149, с. 103–104]. 

Так, Л.Є. Рогозян, В.В. Вахлакова вважають ревізію однією з 

найважливіших форм контролю. Деякі вчені визначають ревізію одним з 

методів контролю, інші вважають її видом контролю. Професор Н.Г. Бєлов 

робить висновок, що ревізія є не тільки елементом методу, а й важливою 

формою економічного контролю [326]. 

Б.Ф. Усач зазначає, що до організаційних форм фінансово-

господарського контролю відносять державний, муніципальний, незалежний 

та контроль власника. А за формами здійснення фінансовий контроль 

поділяється на попередній, поточний, подальший, документальний, 

фактичний, превентивні контрольні перевірки тощо [400,  

с. 14–23]. 

Л.В. Дікань визначає такі організаційні форми економічного контролю: 

державний, муніципальний, незалежний та контроль власника. Одночасно 

називає їх видами контролю, класифікаційною ознакою яких є статус 

здійснення [140, с. 62]. 

Таким чином, можна сказати, що з цього питання існує майже стільки 

думок, скільки є вчених, які займаються дослідженням контролю.  

Дослідження існуючих методів контролю, їх визначення та 

встановлення загального критерію їх поділу на окремі групи методичних 

приймів чи способів є метою цієї частини роботи. 

Метод – це «…прийом, система прийомів у будь-якій 

діяльності…» [40, с. 538], «…засіб досягнення мети чи вирішення 

конкретного завдання, спосіб дії; сукупність прийомів практичного або 

теоретичного пізнання дійсності…» [277, с. 520], «…засіб досягнення мети, 

сукупність прийомів та операцій теоретичного чи практичного освоєння 

діяльності…» [121, с. 633–634], «…прийом або система прийомів, що 

застосовуються в якій-небудь галузі діяльності…» [62, с. 522]. 



59 

У філософії метод визначається як засіб, що забезпечує регуляцію та 

контроль, задає логіку будь-якої діяльності [121, с. 633–634]. 

Прийом контролю – «це якісно однорідна дія контролера, спрямована 

на виявлення дотримання певних нормативних положень суб’єктом 

господарювання» [140, с. 56]. 

Метод незалежного контролю – «це сукупність методичних прийомів 

контролю процесів розширеного відтворення суспільно необхідного 

продукту та дотримання його законодавчого і нормативно-правового 

регулювання в умовах ринкової економіки» [29, с. 139]. 

Метод фінансового контролю – це сукупність прийомів та способів, що 

забезпечують дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств і 

організацій [125, с. 12]. 

Метод економічного контролю – «це сукупність методичних прийомів 

контролю процесів розширеного відтворення суспільно необхідного 

продукту й додержання вимог його законодавчого регулювання» [140, с.54]. 

Узагальнюючи вищесказане, визначимо метод контролю як сукупність 

прийомів і способів дослідження об’єкта контролю та засіб досягнення мети 

контролю. 

З метою запобігання подвійному тлумаченню необхідно дати 

визначення кожного методу, методичного прийому чи способу контролю, які 

існують у сучасній науковій літературі [29; 125; 130; 194; 225; 250; 400]. 

Спеціалісти в галузі незалежного контролю Л.П. Кулаковська, 

Ю.В. Піча поділяють методи на методичні прийоми проведення і методичні 

прийоми організації контролю [225] (табл. 1.5). 

Б.Ф. Усач характеризує метод поділом методичних прийомів контролю 

на загальнонаукові і власне методичні [400, с. 28] (табл. 1.5). 

Н.Т. Белуха поділяє метод на такі методичні прийоми контролю: 

загальнонаукові і власне методичні, але у сфері незалежного контролю. Що 

стосується загальнонаукових методів, то думка вищезазначеного автора 

(Б.Ф. Усача) збігається з думкою Н.Т. Белухи повністю. А ось власне 
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методичних прийомів у Н.Т. Белухи значно більше. Автор поділяє ці 

прийоми на чотири групи (табл. 1.5) [29, с. 142]. 

Спеціалісти у галузі державного фінансового контролю 

П.К. Германчук, І.Б. Стефанюк, Н.І. Рубан, В.Т. Александров, О.І. Назарчук 

виділяють тільки основні методи (прийоми) контролю  (табл. 1.5) [130, с. 46]. 

 

Таблиця 1.5 

Класифікація методів контролю 

Автор Метод Назва методів 

1 2 3 

Л.П. Кулаковська, 

Ю.В. Піча [225] 

Методичні 

прийоми 

проведення 

– фактична перевірка; 

– документальна перевірка (формальна, 

арифметична, по суті); 

– підтвердження; 

– спостереження; 

– опитування; 

– перевірка механічної точності; 

– аналітичні тести; 

– сканування; 

– спеціальна перевірка; 

– зустрічна перевірка 

Методичні 

прийоми 

організації 

– суцільний; 

– вибірковий; 

– аналітичний; 

– комбінований 

Б.Ф. Усач 

[400, с. 28] 

Загальнонаукові 

методи 

– аналіз; 

– синтез; 

– індукція; 

– дедукція; 

– аналогія; 

– моделювання; 

– абстрагування; 

– конкретизація; 

– системний аналіз; 

– функціонально-вартісний аналіз 

Власне 

методичні 

методи 

– інвентаризація; 

– економічний аналіз; 

– контрольний запуск сировини у виробництво; 

– експертиза (лабораторний аналіз); 

– контрольний обмір; 

– аналіз щоденної або поопераційної зміни 

залишків матеріально-грошових цінностей; 

– перевірка виконання прийнятих рішень; 

– письмові пояснення матеріально 

відповідальних осіб 
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Продовження таблиці 1.5 

1 2 3 

Н.Т. Белуха 
[29, с. 142] 

Органолептичні 
методичні 
прийоми 

– інвентаризація; 
– контрольний обмір; 
– вибіркове та суцільне спостереження; 
– технологічний контроль; 
– службове розслідування; 
– експертизи; 
– експеримент 

Методичні 
прийоми 
узагальнення і 
реалізації 
результатів 
контролю 

– групування недоліків; 
– документування результатів проміжного 
контролю; 
– аналітичне групування; 
– слідчо-юридичне обґрунтування; 
– систематизоване викладення недоліків в акті; 
– прийняття рішень за результатами контролю; 
– контроль за здійсненням рішень 

Документальні 
методичні 
прийоми 

– інформаційне модулювання; 
– дослідження документів; 
– камеральні перевірки; 
– нормативно-правове регулювання 

Розрахунково-
аналітичні 
методичні 
прийоми 

– економічний аналіз; 
– статистичні розрахунки; 
– економіко-математичні методи 

П.К. Германчук, 
І.Б. Стефанюк, 

Н.І. Рубан, 
В.Т. Александров, 

 О.І. Назарчук 
[130, с. 46] 

Прийоми 
контролю 

– документальна формальна перевірка; 
– нормативна перевірка; 
– зустрічна перевірка; 
– обстеження; 
– інвентаризація; 
– контрольні обміри виконаних робіт; 
– опитування; 
– контрольний запуск сировини і матеріалів у 
виробництво; 
– перевірка дотримання трудової дисципліни; 
– техніко-економічний розрахунок; 
– економічна оцінка господарських операцій 

Л.О. Гуцаленко, 
В.А. Дерій 

[125, с. 13–18] 

Методи 
документального 
контролю 

– документальна формальна перевірка; 
– перевірка документів за змістом; 
– арифметична перевірка документів; 
– нормативна перевірка документів; 
– зустрічна перевірка документів; 
– техніко-економічний розрахунок; 
– економічна оцінка господарських операцій 

Методи 
фактичного 
контролю 

– інвентаризація; 
– обстеження; 
– контрольний запуск сировини і матеріалів у 
виробництво; 
– лабораторний аналіз; 
– контрольні обміри виконаних робіт; 
– хронометраж робочого часу; 
– отримання письмових пояснень 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [225; 400; 29; 130; 125]) 
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Л.О. Гуцаленко, В.А. Дерій поділяють метод державного фінансового 

контролю на загальнонаукові прийоми і способи та специфічні методичні 

прийоми, які класифікуються за двома групами методичних прийомів: 

фактичного та документального контролю [125, с. 13–18] (табл. 1.5). 

Тлумачення методів та методичних прийомів проведення контролю 

наведено в додатку И, табл. И.2. 

Л.В. Дікань акцентує увагу на економічному контролі і поділяє 

прийоми економічного контролю на загальнонаукові (абстрагування, 

моделювання, тощо), розрахунково-аналітичні (статистичні, економічний 

аналіз), специфічні (фактичні, документальні), засоби узагальнення 

(узагальнення та реалізації контролю). У свою чергу, документальний та 

фактичний контроль теж поділяється на окремі прийоми контролю [140, 

с. 54–58]. 

Деякі фахівці відносять до методів документального і фактичного 

контролю, не розмежовуючи їх, перевірки, обстеження, нагляд, ревізію, 

спостереження (моніторинг), аналіз фінансової діяльності [204]. 

Представлені методи контролю можна віднести до контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства. 

Для того щоб розуміти контроль, який здійснюють суб’єкти 

господарювання, необхідно дослідити види контролю, які існують у теорії та 

практиці контролю. Спочатку визначимо, що являє собою поняття «вид». 

Вид – «…різновид у ряді предметів, явищ… підрозділ, що об’єднує ряд 

предметів, явищ за спільними ознаками…» [62, с. 92]. 

Виходячи з того, що вид – це предмети або явища, об’єднані якимось 

критерієм, то під видом контролю можна розуміти певні категорії, які мають 

контрольну спрямованість та об’єднуючий критерій, що визначає їх 

характеристику. 

Узагальнюючи думку фахівців щодо видів контролю, наведемо такі 

види контролю, які, на нашу думку, співвідносяться з контролем соціально-

економічного розвитку. У сучасній науковій літературі види контролю 
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виділяють за різними критеріями (додоток И, табл. И.3) [129; 130; 143; 149; 

204; 225; 240; 383; 400; 417]. 

Слід зазначити, що в науковій літературі відсутня ознака за характером 

розвитку контролю, що передбачає такі види контролю, як статичний та 

динамічний. Саме ці, запропоновані нами, класифікаційні характеристики 

визначають напрям дії і розвитку контролю. Тобто дія і розвиток контролю 

спрямовані на структуру суб’єкта господарювання чи на процеси, що 

відбуваються. 

За напрямом розвитку контроль поділяється на: 

– статичний – стабільна система контролю, що характеризує 

упорядкований стан суб’єкта господарювання у заздалегідь зазначений час. 

Сутність статичного контролю полягає у визначенні сукупності елементів з 

конкретними властивостями як складових частин цілого і характером 

взаємозв’язку. Тобто статистичний контроль характеризує структуру 

суб’єкта господарювання та наявність і якість внутрішньоструктурних 

зв’язків; 

– динамічний – контроль, що характеризує суб’єкт господарювання у 

розвитку та постійно здійснюється відповідно до виявлених переваг та 

недоліків функціонування суб’єкта господарювання з урахуванням зовнішніх 

та внутрішніх факторів впливу. Сутність динамічного контролю полягає у 

здійсненні контрольного процесу шляхом визначення зв’язків між причиною 

та наслідками заради досягнення мети [86, с. 38; 90]. 

Наступною характеристикою контролю, що визначає його як наукову 

категорію, є форма. Для упорядкування цього питання спочатку необхідно 

визначити, що є формою. 

Форма, відповідно до Великого тлумачного словника сучасної 

української мови, – тип, будова, спосіб організації чого-небудь [62, с. 1328]. 

Таке ж визначення дає Великий тлумачний словник російської мови. 

Спираючись на вищесказане, слід визначити, що форма контролю – це 

спосіб організації контролю, тобто хто і яким чином здійснює контроль. 
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Організаторами контролю виступають держава в особі владних органів, 

муніципалітет в особі депутатських комісій, власники підприємств в особі 

ревізійних комісій і внутрішніх структурних підрозділів, незалежні 

контролюючі структури, діяльність яких визначається законодавчо. 

Відповідно, на наш погляд, до форм контролю слід відносити державний, 

муніципальний, незалежний та контроль власника [86, с. 36]. 

Державний контроль – «…контроль державних органів за дотриманням 

законів, нормативних актів, за господарською діяльністю підприємств, 

установ, та організацій згідно з чинним законодавством…» [158, c. 334]. 

Відповідно до закону «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» [312] державний контроль – це 

діяльність органів влади, в межах повноважень, передбачених законом, 

спрямована на виявлення та запобігання порушенням вимог чинного 

законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів 

суспільства. 

Державний контроль – одна з форм здійснення державної влади, одна з 

важливих функцій державного управління. Призначення державного 

контролю полягає у забезпеченні ефективного формування та використання 

фінансових ресурсів [129]. 

Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю 

суб’єктів господарювання в окремих сферах [116, ст. 19] (рис. 1.9). 

Цілком слушною є думка О. Сушинського. Він вважає, що контроль 

неможливо ототожнювати тільки з однією інституцією або напрямом 

здійснення державної чи виконавчої влади [374]. У системі державного 

управління створена низка органів, що контролюють окремі сторони 

діяльності суб’єктів господарювання [295, с. 67]. Особливу увагу приділяють 

державному фінансовому контролю [291; 303]. 

Муніципальний контроль – контроль, що здійснюється місцевими 

органами самоврядування. Місцеве самоврядування забезпечується 

територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через 
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сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні 

та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад 

сіл, селищ, міст [311]. Тобто суб’єктами муніципального контролю є місцеві 

ради народних депутатів та їх комісії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.9 Напрями державного контролю (згруповано автором за 

[116, ст. 19]) 

 

Відповідно до ст. 23 Господарського кодексу України повноваження 

органів місцевого самоврядування щодо суб’єктів господарювання визначені 

Державний контроль 

фінансових, кредитних 

відносин, валютного 

регулювання та 

податкових відносин 

за додержанням суб’єктами господарювання кредитних 

зобов’язань перед державою і розрахункової 

дисципліни, додержанням вимог валютного 

законодавства, податкової дисципліни 

цін і ціноутворення з питань додержання суб’єктами господарювання 

державних цін на продукцію і послуги 

монополізму та 

конкуренції 

з питань додержання антимонопольно-конкурентного 

законодавства 

земельних відносин 

за використанням і охороною земель; водних відносин і 

лісового господарства 

за використанням та охороною вод і лісів, відтворенням 

водних ресурсів і лісів 

виробництва і праці 

за безпекою виробництва і праці, додержанням 

законодавства про працю; за пожежною, екологічною, 

санітарно-гігієнічною безпекою; за дотриманням 

стандартів, норм і правил, якими встановлено 

обов’язкові вимоги щодо умов здійснення 

господарської діяльності 

споживання за якістю і безпечністю продукції та послуг 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

з питань технологічної, економічної, екологічної та 

соціальної безпеки 

збереження та витрачання коштів і 

матеріальних цінностей суб’єктами 

господарських відносин 

за станом і достовірністю бухгалтерського 

обліку та звітності 
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Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та іншими законами, що передбачають особливості здійснення 

місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування можуть 

здійснювати щодо суб’єктів господарювання також окремі повноваження 

органів виконавчої влади, надані їм законом. 

Незалежний контроль – аудиторський. Засади здійснення аудиторської 

діяльності визначаються Законом України «Про аудиторську діяльність». 

Закон спрямовано на побудову системи незалежного фінансового контролю, 

який має на меті захист інтересів користувачів економічної (зокрема 

фінансової) інформації [309]. 

Аудиторська діяльність – незалежна підприємницька діяльність, яка 

складається з окремих елементів (рис. 1.10). Незалежність аудиторської 

діяльності полягає в тому, що вона базується на госпрозрахункових засадах, і 

суб’єкти господарювання самостійно обирають незалежних суб’єктів 

аудиторського контролю [292]. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10 Елементи аудиторської діяльності (побудовано автором за 

[292]) 

 

Аудит, відповідно до ст. 362 Господарського кодексу України, – «…це 

перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів 

та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його 

повноти і відповідності законодавству та встановленим нормативам…» [116]. 

Контроль власника поділяється на внутрішньосистемний (міністерства, 

відомства, державні комітети, концерни, асоціації, акціонерні об’єднання) і 

Аудиторська діяльність 

Організаційне 
забезпечення 

аудиту 

Методичне 
забезпечення 

аудиту 

Практичне 
виконання 

аудиторських 
перевірок 

Надання 
інших 
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внутрішньогосподарський (власники підприємств, внутрішні контрольні 

служби підприємств або організації, запрошені власниками чи 

адміністрацією підприємства) [49; 72]. Під внутрішньою контрольною 

службою також можна розуміти службу внутрішнього аудиту [107]. 

Важливою ланкою внутрішньосистемного контролю є державний 

внутрішній фінансовий контроль, який повинен забезпечити належне (законне, 

економічне, ефективне, результативне та прозоре) управління державними 

фінансами. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС потребує 

впровадження державного внутрішнього фінансового контролю, який ґрунтується 

на засадах, визначених Міжнародною організацією вищих органів контролю 

державних фінансів (INTOSAI). Зміст розвитку державного внутрішнього 

фінансового контролю відповідно до вимог ЄС визначається Концепцією розвитку 

державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 р. [209; 403]. 

Внутрішньогосподарський контроль сьогодні визначають як 

внутрішній контроль підприємства.  

Т.В. Кофтун вважає, що внутрішній контроль це упорядкована система 

заходів спрямованих управлінським персоналом на підвищення ефективності 

функціонування підприємства загалом та виконання функціональних 

обов’язків персоналом зокрема. Внутрішній контроль підприємства 

спрямований на встановлення законності та доцільності господарських 

операцій [198, с. 165]. 

Сьогодні існує три основні напрями організації внутрішнього контролю 

на підприємстві: 

– самостійне створення служби внутрішнього контролю 

підприємством (постійний самостійний контроль); 

– ко-сорсинг (допомога аутсорсингової фірми працівникам служби 

внутрішнього контролю підприємства на договірній основі в рамках їхнього 

запиту); 

– аутсорсинг (надання послуг внутрішнього контролю 

спеціалізованими фірмами) [120, с. 33]. 
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Загальна модель внутрішнього контролю розроблена Комітетом 

організацій-спонсорів Комісії Тредвея. Усі підприємства мають можливість 

оцінити свої системи внутрішнього контролю відповідно до їх моделі [467]. 

Комітет організацій спонсорів Комісії Тредвея (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO) визначає 

основні положення стосовно внутрішнього контролю(рис. 1.11) [467]. 

Відповідно до моделі COSO внутрішній контроль визначається як 

процес, що здійснюється власниками, менеджерами та іншими 

співробітниками підприємства [428, с. 40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11 Положення моделі COSO (побудовано автором за [428, 

с. 40]) 

 

Внутрішній контроль корисний тільки в тому випадку, якщо 

спрямований на досягнення конкретних цілей. Внутрішній контроль 

забезпечує допустиму вірогідність стосовно досягнення мети у таких 

категоріях: 

– ефективність і продуктивність операцій; 

– надійність фінансової звітності; 

– дотримання законів і правил. 

Організація системи внутрішнього контролю являє собою досить 

трудомісткий і тривалий процес. На думку Т.В. Кофтун, система 
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внутрішнього контролю є складним і тонким організмом, свого роду 

організацією всередині організації (підприємства). І як наслідок, усі 

підрозділи підприємства, усі сфери його діяльності та діяльність кожного 

працівника підприємства є невід’ємними частинами системи внутрішнього 

контролю [198, с. 166]. 

Якість системи внутрішнього контролю залежить не тільки від того, чи 

були виявлені недоліки, а й від імовірності того, що існує можливість 

недоліків, та їх потенційної величини [300]. 

Внутрішній контроль має у своїй структурі п’ять компонентів: 

середовище контролю; процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання; 

інформаційні системи; процедури контролю; моніторинг заходів контролю 

[174; 403, с. 128]. 

Середовище контролю «охоплює функції тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями, та управлінського персоналу, а також 

ставлення, обізнаність та дії тих, кого наділено, найвищими 

повноваженнями, і управлінського персоналу, які стосуються внутрішнього 

контролю та його важливості для суб’єкта господарювання» [247, с. 38]. 

Середовище контролю впливає на розуміння працівниками суб’єкта 

господарювання необхідності внутрішнього контролю та являє собою основу 

його ефективного функціонування. 

Про неефективність середовища контролю суб’єкта господарювання 

свідчать: 

– інформація про те, що важливі операції, в яких зацікавлений 

управлінський персонал, не перевірялися належним чином тими, кого 

наділено найвищими повноваженнями; 

– виявлення шахрайства управлінського персоналу незалежно від 

його суттєвості, яке не було виявлено службою внутрішньогоконтролю; 

– ігнорування управлінським персоналом запропонованих виправних 

заходів, щодо подолання недоліків, які було виявлено раніше, та 

недопущення повторення цих недоліків у майбутньому. 
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Міжнародні стандарти аудиту визначають бізнес-ризик як «ризик, що є 

наслідком значущих умов, подій, обставин, діяльності або бездіяльності, які 

можуть негативно впливати на здатність суб’єкта господарювання досягти 

своїх цілей та реалізувати стратегії, а також ризик, що є наслідком 

встановлення невідповідних цілей та стратегій» [174, с. 285]. 

Усі фактори ризиків можуть збільшувати або зменшувати навантаження на 

систему внутрішнього контролю підприємства. Суб’єктам господарювання з 

метою визначення ризиків та заходів для їх оптимізації необхідно здійснювати 

процес оцінки ризиків. Після виявлення ризиків слід визначити їх вплив на 

ефективне функціонування підприємства та запропонувати способи управління 

ними. Таким чином, існує необхідність розробки різноманітних заходів та 

програм, спрямованих на конкретні ризики. 

Незалежно від розміру, виду діяльності та інших характеристик 

підприємства основи процесу оцінки ризиків суб’єкта господарювання є 

однаковими. Різниця у підходах до оцінки ризиків у невеликих і великих 

підприємствах полягає в тому, що для невеликих підприємств процес оцінки 

ризиків буде менш розгалуженим та більш демократичним, тобто з меншою 

кількістю формальних процедур [291, с. 353]. 

З метою управління ризиками Комітетом організацій-спонсорів Комісії 

Тредвея розроблено «Концептуальні основи управління ризиками 

організацій» [395]. 

Управління ризиками підприємства допомагає керівництву в 

досягненні мети, поставленої перед підприємством. Керівництво 

підприємства визначає стратегію та відповідні стратегічні цілі. Відповідно до 

стратегічних визначаються тактичні цілі підприємства. Цілі підприємства 

можна поділити на чотири категорії: 

– стратегічні цілі – цілі найвищого рівня, які відповідають місії 

підприємства; 

– операційні цілі – цілі, які визначають ефективне та результативне 

використання ресурсів підприємства; 
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– цілі стосовно підготовки звітності – вірогідність звітності; 

– цілі щодо дотримання законодавства – дотримання конкретних 

нормативних і законодавчих актів. 

Наведена класифікація цілей дозволяє зосередитися на окремих 

аспектах управління ризиками підприємства. 

Управління ризиками: 

– це безперервний процес, який охоплює все підприємство; 

– здійснюється на всіх рівнях співробітниками підприємства; 

– використовується з метою розробки та формування стратегії 

підприємства; 

– використовується на рівні аналізу портфеля ризиків підприємства 

та у всіх його структурних підрозділах; 

– здійснюється таким чином, щоб підприємство мало можливість іти 

на ризик; 

– забезпечує великий відсоток досягнення мети; 

– пов’язане з іншими цілями підприємства, тобто цілями іншої 

категорії. 

Дослідження вітчизняних вчених свідчать, що орієнтований на ризик 

внутрішній контроль здійснюється вищим органом управління 

підприємством та іншими співробітниками компанії з метою досягнення 

підприємством визначених цілей і забезпечує амортизаційну функцію (тобто 

пом’якшення) впливу внутрішнього і зовнішнього середовища всупереч 

ризикам, які можуть негативно вплинути на господарську діяльність 

підприємства і, відповідно, досягнення головної мети. Модель COSO 

дозволяє реалізувати систему орієнтованого на ризик внутрішнього 

контролю на підприємстві.  

Ефективність та адекватність системи внутрішнього контролю, 

побудованої відповідно до окреслених вимог, в цілому або окремих її 

елементів може бути перевірено з використанням відповідних  

критеріїв [30]. 
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Для забезпечення збору, збереження інформації, її обробки та обміну 

використовується інформаційна система, яка має певні компоненти. До 

компонентів системи відносять складові технічного забезпечення, програмне 

забезпечення, персонал, процедури та дані. 

Рішення управлінського персоналу щодо управління підприємством 

залежать від якості інформації, яку генерує інформаційна система. Таким 

чином, для збільшення ефективності контролю та управління 

підприємством у цілому необхідно визначити методи інформаційної 

системи, які: 

– передбачають повне висвітлення, тобто виявляють та 

відображають в обліку усі фактичні господарські операції; 

– визначають відрізок часу, коли була проведена господарська 

операція з метою здійснення хронологічного обліку; 

– дозволяють вимірювати й узагальнювати у фінансовій звітності всі 

господарські операції підприємства в єдиному грошовому вимірнику; 

– дозволяють класифікувати господарські операції з метою 

складання фінансової звітності; 

– визначають розкриття інформації щодо господарських операцій у 

фінансовій звітності [201; 310]. 

Значущим фактором є обмін інформацією, який передбачає розуміння 

персоналом певних функцій та обов’язків щодо внутрішнього контролю. 

Тобто персонал розуміє важливість обміну інформацією між підрозділами 

підприємства, зокрема інформування про виняткові випадки працівників 

належних підрозділів з метою вжиття відповідних заходів. 

Для забезпечення виконання наказів керівництва щодо ефективного 

функціонування підприємства необхідно визначити політику і процедури 

контролю. 

Процедура контролю складається з трьох основних етапів:  

визначення стандартів і критеріїв; порівняння фактичних результатів з 

визначеними стандартами і критеріями; проведення коригуючих дій. 



73 

На думку вчених, заходи із забезпечення контролю відповідають 

політиці та процедурам контролю. Це твердження базується на засадах 

Міжнародних стандартів аудиту. 

Заходи контролю – це політика та процедури, що допомагають 

забезпечити виконання розпоряджень управлінського персоналу в процесі 

досягнення головної мети та стратегічних цілей підприємства. 

Усі організаційні рівні підприємства підпадають під здійснення заходів 

контролю. Також заходи контролю стосуються його мети, завдань та 

функцій. До найбільш поширених заходів контролю відносять: 

– розподіл обов’язків та повноважень, ротацію персоналу. Такий 

підхід мінімізує ризики та запобігає помилкам; 

– забезпечення посадовими особами підприємства нагляду шляхом 

надання відповідних підписів та здійснення погоджувальних процедур щодо 

господарських операцій. Такий підхід має на меті запобігання шахрайству та 

крадіжкам; 

– визначення та закріплення матеріально відповідальних осіб за 

ресурсами підприємства з метою їх збереження та ефективного 

використання. Запобіганню недоцільного використання ресурсів сприяє 

контроль їх фактичної наявності та перевірка документальних даних; 

– почерговий систематичний хронометраж роботи кожного 

працівника; 

– оцінку вірогідності та необхідності проведених господарських 

операцій; 

– оцінку ефективності діяльності підприємства; 

– визначення відповідності проведених господарських операцій та 

діяльності підприємства в цілому нормативно-законодавчим актам, 

внутрішнім стандартам та правилам підприємства. 

Відповідно до МСА 265 «Повідомлення інформації про недоліки 

внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та 

управлінському персоналу» заходи контролю передбачають: 
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– нагляд управлінського персоналу; 

– запобігання шахрайству та його виявлення; 

– вибір та застосування облікової політики; 

– вивчення операцій з пов’язаними сторонами; 

– дослідження операцій, які виходять за межі звичайної діяльності 

суб’єкта господарювання; 

– дослідження фінансової звітності на кінець періоду [300]. 

Заходи контролю мають розроблятися так, щоб їх функціонування, 

окремо чи разом, давало можливість запобіганню або виявленню і 

виправленню недоліків [300]. 

Загалом політика та процедури контролю передбачають чотири 

напрями дії (рис. 1.12) [291, с. 355]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12 Заходи із забезпечення контролю, що відповідають політиці 

та процедурам контролю (побудовано автором за [291, с. 355]) 
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підприємства причин їх виникнення та заходи з їх виправлення. 

Обробка інформації передбачає застосування одночасно декількох 

видів процедур контролю з метою перевірки вірогідності інформації. Для 

інформаційних систем застосовуються дві групи процедур контролю: 

– загальні заходи контролю в системі інформаційних технологій; 

– заходи контролю в системах інформаційних технологій за 

прикладними програмами. 

Загальні заходи контролю включають в себе контроль за 

функціонуванням комп’ютерної мережі, придбання, розробку і 

обслуговування програмного забезпечення та прикладних програм. Такі 

заходи контролю спрямовані на забезпечення безперервної належної роботи 

інформаційних систем. 

Заходи контролю за прикладними програмами допомагають забезпечити 

санкціоновану, точну та повну реєстрацію та обробку інформації щодо 

здійснених операцій, тобто перевірку точності записів, ведення рахунків тощо. 

Фізичний контроль забезпечує фізичну безпеку активів. Він 

спрямований на запобігання крадіжкам, захист приміщень від 

несанкціонованого доступу до активів та фінансових і юридичних 

документів, комп’ютерних інформаційних систем. 

Розмежування обов’язків передбачає підготовку господарської 

операції, оформлення та обробку за нею відповідних документів кількома 

особами, що унеможливлює шахрайство з боку робітників підприємства. 

Особливо важливим розмежування обов’язків є в ситуаціях, коли на 

підприємстві здійснюється господарська операція на велику суму. У цьому 

разі необхідно схвалення такої операції на найвищому рівні, що забезпечить 

контрольні процедури, які сприятимуть запобіганню фінансовим махінаціям. 

Управлінський персонал підприємства повинен забезпечити 

безперервність внутрішнього контролю. 

Моніторинг – «процес, що включає постійне спостереження та оцінку 

системи контролю якості фірми, в тому числі періодичну перевірку обраних 
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завершених завдань; призначений для надання фірмі обґрунтованої 

впевненості в тому, що її система контролю якості працює 

ефективно» [247, с. 27]. 

Моніторинг заходів контролю – «процес, призначений оцінити 

ефективність діяльності внутрішнього контролю в часі. Він охоплює вчасну 

оцінку структури і функціонування заходів контролю та вживання 

необхідних виправних заходів, модифікованих відповідно до змін в 

умовах» [247, с. 27]. 

Моніторинг заходів контролю може здійснюватися за окремими 

напрямами діяльності (рис. 1.13). Його головна мета – забезпечення 

ефективного функціонування системи внутрішнього контролю відповідно до 

цілей підприємства, які визначені суб’єктом господарювання. Цей компонент 

внутрішнього контролю являє собою процес оцінки якості процедур 

контролю після їх здійснення з метою забезпечення подальшої ефективності 

в реалізації заходів контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.13 Види діяльності, які може включати моніторинг заходів 

контролю (побудовано автором за [247]) 
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регулювання, або визначення окремих сфер підприємства, які необхідно 

удосконалити. Здійснюючи моніторинг, управлінський персонал, за 

бажанням, може використовувати інформацію, що була представлена 

зовнішніми аудиторами стосовно системи внутрішнього контролю.  

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та 

процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення 

поставленої мети, а саме забезпечення стабільного і ефективного 

функціонування підприємства, дотримання внутрішньої господарської політики, 

збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та 

викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, 

своєчасна підготовка надійної фінансової інформації [198, с. 166]. 

Проведене дослідження дозволяє визначити місце контролю соціально-

економічного розвитку в системі контролю підприємства (рис. 1.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.14 Місце контролю соціально-економічного розвитку в системі 

контролю підприємства [сформовано автором] 
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З метою здійснення комплексної контрольної діяльності на 

підприємстві необхідна система контролю, яка органічно вписується в 

систему управління підприємством і є невід’ємною її складовою. Таким 

чином, подальшим напрямом наукового дослідження є аналіз системного 

підходу в управлінні підприємством, визначення сутності системи як 

наукової категорії та побудова морфологічної системи контролю соціально-

економічного розвитку підприємства. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Складність, багатоаспектність і багатофакторність контролю соціально-

економічного розвитку підприємства потребують подальшого розвитку і 

вдосконалення науково-теоретичних, методологічних і методичних засад цієї 

діяльності. Актуальність проведення подальших досліджень у цьому напрямі 

зумовлюється тими значними зрушеннями у соціально-економічному 

середовищі вітчизняних підприємств, які відбуваються в умовах 

трансформаційного періоду розвитку України, спричинені побудовою 

постіндустріального суспільства. 

За результатами проведеного аналізу наукових джерел щодо 

визначення термінів «розвиток підприємства», «соціальний розвиток», 

«економічний розвиток», «соціально-економічний розвиток підприємства» 

здійснено узагальнене визначення наведених термінів. Аналіз наукової 

літератури дозволив визначити основні підходи щодо розвитку підприємств 

залежно від мети цих підходів.  

Наведено авторську інтерпретацію контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства як нагляду, спостереження, перевірки з подальшими 

скоригованими діями, які забезпечують соціальні гарантії на підприємстві та 

незворотні, спрямовані, закономірні якісні та кількісні зміни організації і 
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технології виробництва з метою переходу підприємства на новий соціально-

економічний рівень в умовах динамічного оточуючого середовища. 

2. На основі аналізу контролю як функції управління зроблено 

висновок, що контролю як економічній категорії притаманні такі риси: 

нагляд, спостереження, перевірка; забезпечення ефективного управління; 

забезпечення досягнення визначеної мети. З урахуванням зазначеного 

доцільним вважається така авторська дефініція контролю соціально-

економічного розвитку підприємства як нагляд, спостереження, перевірка з 

подальшими скоригованими діями задля удосконалення соціальних і 

економічних факторів, які забезпечують соціальні гарантії на підприємстві та 

незворотні, спрямовані, закономірні якісні та кількісні зміни організації і 

технології виробництва з метою переходу підприємства на новий соціально-

економічний рівень в умовах динамічного оточуючого середовища. 

3. Досліджено принципи, методи, форми та компоненти контролю з 

метою побудови системи контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства. Обґрунтовано принципи каузальності, темпоральності, 

еквіфінальності, стратифікації, пропорційності, субсидіарності, 

диференціації, інваріантності контролю.  

4. Досліджено класифікаційні ознаки видів контролю соціально-

економічного розвитку підприємства, які доповнено такою ознакою, як 

характер розвитку контролю, що передбачає застосування статичного та 

динамічного видів контролю.  

Сутність статичного контролю полягає у визначенні сукупності 

елементів з конкретними властивостями як складових частин цілого і певним 

характером взаємозв’язку. Тобто статистичний контроль характеризує 

структуру суб’єкта господарювання та наявність і якість 

внутрішньоструктурних зв’язків.  

Динамічний контроль характеризує суб’єкт господарювання у розвитку 

та постійно здійснюється відповідно до виявлених переваг та недоліків 

функціонування суб’єкта господарювання з урахуванням зовнішніх та 
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внутрішніх факторів. Запропоновані класифікаційні характеристики 

визначають напрям дії і розвитку контролю, тобто дія і розвиток контролю 

спрямовані на структуру суб’єкта господарювання чи на процеси, що 

відбуваються. 

Саме ці класифікаційні характеристики визначають напрям дії і 

розвитку контролю.  

 

 

Основні положення 1 розділу опубліковані у наукових працях автора: 

статті [84; 86; 88; 101], монографії [89; 90], матеріали конференцій [72; 85]. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ СИСТЕМИ 

КОНТРОЛЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

2.1. Морфологічний аналіз системи контролю соціально-

економічного розвитку підприємства 

 

Система контролю є важливим елементом системи управління, і саме 

тому необхідно дослідити, що являє собою система як наукова категорія, що 

таке система контролю і яке місце вона займає в системі управління 

підприємством. 

З філософської точки зору ця категорія означає об’єкт, що 

організований як цілісність, де енергія зв’язків між елементами системи 

перевищує енергію їхніх зв’язків з елементами інших систем. Історично 

термін «система» виник в античності і включається до контексту 

філософських пошуків загальних принципів організації мислення та 

знань [19, с. 936–937]. 

Існує думка про необхідність розмежування онтологічного і 

гносеологічного аспектів цієї категорії (рис. 2.1) [256, с. 361]. 

Онтологічний аспект визначає вказану категорію як властивість, що є 

основною для об’єктів пізнання. Таким чином, набуває потреби дослідження 

системних властивостей, що в існуючих умовах є досить специфічними для 

відповідних об’єктів. Кожен об’єкт має елементи, зв’язки, структуру. 

Відповідно існує взаємозалежність між вказаними зв’язками. Причому 

елементи, зв’язки, структури і залежності трактуються як притаманні природі 

самих об’єктів і в цьому сенсі – об’єктивні. З іншого боку, система 

розглядається як гносеологічний конструктор, що не має натуральної 

природи і задає специфічний спосіб організації знань та мислення. Тобто 
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властивості об’єктів не визначають системність. Системність ґрунтується на 

організації мислення та спрямуванню цілей функціонування. Традиційна 

точка зору полягає у тому, що поведінка і властивості системи, її цілісність і 

внутрішня єдність визначаються перш за все її структурою. Функціонування 

системи і матеріальна реалізація її елементів у цьому випадку 

вторинні [19, с. 936–937]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Розмежування онтологічного і гносеологічного аспектів 

поняття «система» (згруповано автором за [3; 256; 277]) 

Система 

Онтологічний аспект 

(онтологія – галузь філософії що 

досліджує вчення про принципи, 

основи, будову і закономірність буття) 

[277, с. 583] 

Поняття «система» та інші споріднені 

поняття визначаються як інструмент 

сутності складних матеріальних систем 

 

Л. Берталанфі дав коротке 

визначення: система – це 

комплекс взаємодіючих елементів 

Повне визначення А. Холл, 

Р. Фейжин: система – це множина 

об’єктів та відносини між 

об’єктами і між їх атрибутами 

Мочерний С., узагальнюючи думки провідних фахівців, сформулював розгорнуте 

визначення: «…система – комплекс підсистем, елементів та компонентів і 

характерних для них властивостей, взаємодія між якими та середовищем 

зумовлює якісно або сутнісно нову інтегративну цілісність» [256, с. 361]. 

Поняття «система» – це сукупність 

елементів і зв’язків між ними 

І. Кант: система – це єдність 

різноманітних знань, які 

об’єднані однією ідеєю 

Онтологічний аспект категорії 

«система» має коротке повне і 

розгорнуте визначення 

Г. Гегель: органічна система – це 

логічний процес пізнання як 

процес, що розвивається 

Гносеологічний аспект 

(гносеологія – філософсько-методоло-

гічна основа сучасної науки – галузь 

філософії, що досліджує закономірності 

і можливості пізнання, ступені і форми 

процесу пізнання, а також умови та 

критерії його вірогідності) [277, с. 235] 
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Взаємозв’язок онтологічного і гносеологічного аспектів знайшов 

відображення у визначенні поняття «система» А.Д. Холла, який одним з 

перших зробив спробу методологічного узагальнення системних концепцій. 

Для нього система – це множина предметів разом з зв’язками між 

предметами і між їхніми властивостями [3, с. 177]. 

На думку В. Гейнса, поняття «система» стоїть на вершині ієрархії 

понять, бо системою є все, що ми хочемо розглядати як систему [3, с. 178]. 

Поняття «система» постає як певна організація та ієрархія категорій. 

Тобто розглядати будь-який об’єкт у вигляді системи – це подавати його у 

чотирьох категоріальних площинах: процесів; функціональних структур; 

організованостей матеріалу; морфології [19, с. 936–937]. 

Поняття «система» вважають досить умовним, бо воно залежить від 

об’єкта та мети дослідження. Тобто системою можна вважати будь-який 

об’єкт, що складається із сукупності частин та елементів, які взаємопов’язані 

та взаємодіють між собою [54]. 

В.І. Хомяков погоджується з думкою М. Мескона що система це ціле, 

яке має у своєму складі частини, що залежать одна від одної. Загалом в 

роботу цілісності усі частини вносять свою лепту» [245; 419, с. 82]. 

Система, на думку С. Мочерного, – це «комплекс елементів та їхніх 

властивостей, взаємодія між якими зумовлює появу якісно нової 

цілісності» [256, с. 361]. 

Відповідно до думки С.Б. Мельникова, В.А. Ніколаєва, 

Н.Н. Філімонова, система – деяка множина взаємопов’язаних частин – 

компонентів – що об’єднані заради досягнення загальної мети (ефекту 

системи) в єдине ціле, взаємодія між якими характеризується 

упорядкованістю і регулярністю на конкретному проміжку часу [383, с. 104]. 

Також систему визначають як упорядковану множину об’єктів, 

інтенсивність взаємовідносин (зв’язків) між якими перевищує інтенсивність 

взаємовідносин з об’єктами, які не входять до цієї множини. Але категорія 

системи завжди суб’єктивна. Зазначені об’єкти та взаємовідносини між ними 
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виділяються зовнішнім спостерігачем залежного від потреби при формуванні 

моделі вказаного об’єкта. Так, з одного боку, підприємство можна розглядати 

як виробничу, організаційно-економічну або соціальну систему, з іншого 

боку, так само можна розглядати окремий цех цього підприємства або групу 

взаємопов’язаних підприємств [347]. 

Основоположник кібернетики У.Р. Ешбі вказував на необхідність 

взаємодії між дослідником та досліджуваною системою. Сучасні вченні все 

більше підтримують його думку і додають до визначення системи 

спостерігача, який є суб’єктом дослідження. Він займає своє місце поряд з 

елементами, зв’язками, властивостями та метою. 

Отже, генезис визначення терміну «система» можна показати таким 

чином (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Генезис поняття «система» (згруповано автором за [54; 256; 

347; 383; 419]) 

Система 

Деяка цілісність, що складається із взаємозалежних частин 

або 

упорядкована множина об’єктів, 

або 

комплекс взаємодіючих елементів 

де елементи перебувають у певних відносинах і зв’язках між 

собою та зовнішнім середовищем 

та утворюють деяку єдність цілей 

та їхніх властивостей, взаємодія між якими зумовлює появу 

якісно нової цілісності, 

за умови існування суб’єкта дослідження 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Таким чином, наявність зв’язків між суб’єктом, об’єктом, метою та 

зовнішнім середовищем створює спрощену загальну систему (рис. 2.3) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3 Спрощена структура системи (сформовано автором за [54; 256; 

347; 383; 419]) 

 

Усі системи, незалежно від природи їх утворення, мають певні 

атрибути: загальну мету і комплекс підцілей, компоненти і елементи системи, 

структуру, інтеграційні якості, функції системи і її компонентів, включення 

до більш складної системи як компонента або елемента, історичність, 

внутрішні і зовнішні ̶ дії, структуру управління системою, 

інформацію [383, с. 107]. 

Мета системи – бажаний стан системи або бажаний результат її 

поведінки. Для систем, які не цілеспрямовані, мета може бути 

сформульована тільки системою більш високого рівня, а для 

цілеспрямованих систем у формулюванні цілей можуть брати участь керуючі 

підсистеми [422]. 

Відмітними ознаками системи є [356, с. 104]: 

̶ наявність взаємопов’язаних частин об’єкту; 

̶ взаємодія між частинами об’єкту; 

̶ упорядкованість даної взаємодії з метою досягнення мети системи. 

Компоненти системи – це відносно самостійні складові певної системи, 

які самі є системами нижчого рівня [383, с. 104]. 

Елементи системи – частка системи, що розглядається як єдине ціле і 

не підлягає подальшому розподілу. Внутрішня структура елемента не є 

Суб’єкт Об’єкт 

Ціль 



86 

об’єктом дослідження. Склад, кількість та види елементів визначають 

структуру системи. 

Структура системи – кількісний і якісний склад елементів системи або 

підсистемами та забезпечення зв’язків і відносин між цими елементами. 

Кількість елементів має бути мінімально можливою для забезпечення 

функціонування системи [368]. 

Якщо розглядати сукупність усіх зв’язків усередині системи, то така 

структура буде внутрішньою, якщо розглядати сукупність усіх зв’язків як 

усередині системи, так і системи з зовнішнім середовищем, то така структура 

буде повною [383, с. 105]. 

У період свого функціонування система виконує певні функції і 

перебуває у певній формі, яка проявляється через структуру системи, що 

характеризує спосіб поєднання елементів для досягнення мети діяльності 

підприємства. 

Функції систем є більш динамічними, ніж її структура. Кожну функцію 

системи можна охарактеризувати певним набором ознак: специфікою 

поведінки; закономірностями розвитку, результатами, характеристиками 

місця виконання у просторі та часі, обсягом, широтою, швидкістю, складом, 

спрямованістю змін [221, с. 477–486]. 

Діяльність системи можлива у режимі функціонування, що не потребує 

зміни цілей, чи у режими розвитку, тобто еволюції, що потребує зміни цілей. 

Розвиток системи – процес удосконалення системи, який забезпечує її 

більш ефективне функціонування. 

Дослідження систем передбачає їх класифікацію за певними 

ознаками [54; 402]. Класифікацію систем наведено в додатку К, 

табл. К.1. 

Соціально-економічні системи, до яких відносять підприємства, – це 

складні, відкриті, імовірнісні динамічні системи. Властивості притаманні 

соціально-економічним системам, які є стійкими, характеризуються великою 

рухливістю і динамізмом, що зумовлено тісним взаємозв’язком всіх 
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елементів і їх розвитком у самій системі. Елементи соціально-економічних 

систем взаємодіють між собою в єдиному процесі, створюють корисний 

ефект та беруть участь у функціонуванні інших соціально-економічних 

систем. Економічною системою підприємство вважається тому, що за 

результатами праці утворюються матеріальні блага, сукупний суспільний 

продукт і, як наслідок, національний доход. Роль соціальної системи 

підприємств проявляється в тому, що саме люди керують процесом 

виробництва і здійснюють його, виступаючи головним елементом 

системи [373, с. 28]. 

У таких системах відбуваються процеси виробництва, розподілу, 

обміну й споживання матеріальних та інших благ. Ці системи належать до 

класу кібернетичних систем, тобто систем з управлінням [371]. 

Управління будь-яким об’єктом передбачає наявність можливості 

цілеспрямованого впливу на цей об’єкт. Усі системи управління мають 

ідентичну структуру [383]. 

Кожна система має своє внутрішнє і зовнішнє середовище. 

Середовище системи – це сукупність факторів, як внутрішніх, так і 

зовнішніх, що впливають на функціонування системи. 

Зовнішнє середовище – оточення, яке впливає на систему, що 

досліджується [106]. 

Як відкрита соціально-економічна система підприємство може вижити 

тільки у безпосередньому зв’язку із зовнішнім середовищем. Зовнішнє 

середовище саме по собі є складною системою і має певні характеристики 

(табл. 2.1) [296; 419]. 

Зовнішнє середовище підприємства досить різноманітне. Фактори, що 

формують зовнішнє середовище, не підконтрольні менеджменту 

підприємства, але впливають на його результативність. 

Зовнішнє середовище має прямий і непрямий вплив. Фактори 

непрямого впливу безпосередньо не коригують діяльність підприємства, але 

позначаються на його функціонуванні [296]. 
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Таблиця 2.1 

Характеристики зовнішнього середовища 

Характеристика Визначення характеристики 

Складність Кількість та рівень варіантності факторів, на які підприємство має 

реагувати. Підприємство існує у різноманітному середовищі, а 

отже не існує і еталонної організаційної структури 

Взаємозв’язок 

факторів 

Ступінь залежності впливу змін одного фактора на інший. Сильна 

взаємозалежність та швидкі зміни науковці називають «хаотичними 

змінами». Життєдіяльність підприємства значно залежить від рівня 

його знань про оточуюче середовище 

Рухливість Швидкість змін в оточуючому середовищі. Загальна тенденція 

свідчить про прискорення змін зовнішнього середовища. Тим 

часом, рухливість може бути різною для різних галузей, 

підприємств, підрозділів 

Невизначеність Кількість інформації та впевненість у її вірогідності, яку має у 

своєму розпорядженні підприємство про конкретний фактор 

Об’єктивний 

фактор 

виникнення 

впливу 

Зовнішній вплив виникає незалежно від підприємства і впливає на 

його діяльність 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [296; 419]) 

 

Виділяють також макро- і мікросередовище підприємства [296]. 

Макросередовище складається із таких компонентів: економічний; 

політичний; законодавчий; технологічний; економічний. 

Мікросередовище (найближче оточення підприємства) складається з 

двох великих груп: ринкові фактори; галузеві фактори. 

Зміни всередині системи визначають її внутрішнє середовище. 

Внутрішнє середовище – це внутрішня будова системи разом з її 

внутрішніми законами існування, функціонування та розвитку. 

Внутрішнє середовище формується під впливом ситуаційних змінних 

факторів, що постійно перебувають під наглядом менеджерів, – мети, 

структури, завдання, технології, людей. Ці фактори безпосередньо впливають 

на процес перетворення, тобто виробництво продукції, здійснення послуг, 

виконання робіт [283; 419]. 

Кожна організована соціально-економічна система складається із 

підсистем керуючих та керованих. Керуюча підсистема – це суб’єкт 
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управління, керована – об’єкт. Тільки їх спільне функціонування може 

визначити підприємство як систему в її закінченому вигляді [373, с. 28–39]. 

Керуюча підсистема має відповідати визначеним вимогам 

(табл. 2.2) [258]. 

Таблиця 2.2 

Ознаки керуючої підсистеми 

Ознака Характеристика ознак 

Подільність Поділ підсистеми на взаємодіючи компоненти 

Супідрядність Підпорядкованість нижчих ланок управління вищим 

Множинність Відмінність поведінки або стану окремих компонентів від 

поведінки та стану підсистеми в цілому. 

Динамічність Перехід підсистеми в новий стан через прийняття управлінського 

впливу 

Наявність 

зворотного зв’язку 

Постійний контроль за функціонуванням окремих підсистем і 

системи в цілому 

Полікритеріальність Наявність свого критерію в кожній підсистеми 

Чітка постановка 

цілей 

Визначення тактичних і стратегічних цілей підсистеми управління 

Загальні завдання Постійне наближення всієї системи до гранично можливої межі 

свого розвитку 

Часткові завдання Підтримання керованої підсистеми в стані динамічного розвитку 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [258]) 

 

Керуюча підсистема – це орган управління, який здійснює вплив на 

керовану систему і забезпечує процес управління підприємством. Керована 

підсистема має у своєму складі елементи, які забезпечують процеси 

підприємства. Як правило, до керованої системи відносять виробництво, де 

безпосередньо здійснюється процес створення матеріальних благ. Керуюча і 

керована підсистеми взаємодіють через канали зв’язку, які необхідні для 

передавання інформації (рис. 2.4). Така взаємодія необхідна для забезпечення 

ефективної діяльності всієї системи. Розрив чи тимчасове припинення 

зв’язків у системі призводять до неефективного управління [373, с. 28–29]. 

Вхід системи – сукупність впливу зовнішнього середовища на систему 

або компоненти, які заходять до системи (енергія, матеріали тощо). 

Обробляючи вхідні компоненти, підприємство перетворює їх на продукцію 

або послуги [170; 373, с. 30]. 
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Рис. 2.4 Взаємодія керуючої та керованої системи (побудовано 

автором за [373, с. 28–29]) 

 

Вихід системи – сукупність впливу системи на зовнішнє середовище. 

При ефективному управлінні створюється додаткова вартість, внаслідок 

цього існує можливість виникнення багатьох виходів, тобто збільшення 

розміру об’єкта, прибутку, продажу, реалізація соціальної відповідальності 

тощо [170; 373, с. 30].  

Зворотний зв’язок – вплив результату функціонування будь-якої 

системи на характер її подальшого функціонування [170]. 

Загальна взаємодія явищ у світі визначає, що вихід однієї системи – це 

вхід до іншої. Тобто процес функціонування системи називають 

перетворенням входу у вихід. Можна виділити два різновиди входів систем. 

Перший – результат процесу, що відбувся, послідовно пов’язаний з цим 

процесом. Другий – результат процесу, що відбувся, який випадково 

пов’язаний з цим процесом. Зокрема принцип зворотного зв’язку передбачає, 

що вхід може бути результатом функціонування, тобто виходом тієї ж 

системи [111]. 

Прямий зв’язок – це зв’язок, що обслуговує керуючу підсистему, тобто 

забезпечує передавання управлінських рішень до керованої підсистеми. 

Зворотний зв’язок, навпаки, визначає реакцію на управлінське рішення та 

сприяє формуванню коригуючого впливу на вхід динамічної системи. 

Головне призначення керуючої підсистеми – це стабілізація вихідних даних, 

тобто стабілізація системи в установлених межах. Стабілізації можна 

досягнути за умови: можливості порівняння вихідних даних з установленими 

нормами; існування зворотного зв’язку. 

Керуюча підсистема 

Керована підсистема 

Зворотний 

зв’язок 

Прямий 

зв’язок 
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Під впливом різноманітних факторів керуюча підсистема може 

змінювати свій стан. Найбільшому впливу піддаються функції, структура та 

інформація. 

Система управління визначається як сукупність стійких зв’язків між 

суб’єктом управління, об’єктом управління і зовнішнім середовищем. 

Зв’язки здійснюються різними способами взаємодії і потоками управлінської 

інформації, реалізованої в конкретних організаційних формах [348]. 

Існує три головних елементи системи управління (табл. 2.3) [348]. 

Таблиця 2.3 

Головні елементи системи управління 

Елемент Дія Напрямок дії 

Вхід Надходження інформації, яка 

постає перед об’єктом управління 

і потребує вирішення 

Питання, завдання, проблеми 

Процес 

управління 

Сукупність циклічних дій з 

вироблення рішень і впливу на 

об’єкт управління 

Реалізація функцій управління 

Вихід Рішення щодо досягненням 

об’єктом управління цілей 

Спосіб, метод чи шлях 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [348]) 

 

У системі управління реалізуються усі функції управління. Виділення 

окремих функцій в управлінні постає об’єктивним процесом, що 

обумовлений розвитком підприємства і, як наслідок, його ускладненням. Під 

функціями управління розуміють види управлінської діяльності, які 

відокремились у процесі поділу управлінської праці, що виражають її зміст у 

дії і спрямовані на досягнення поставленої мети [383]. З метою досягнення 

цілей підприємства управлінські дії спрямовані на вирішення конкретних 

виробничих і соціальних завдань. Також функції управління можна 

визначити як вид управлінської діяльності, необхідний для організації і 

управління тим або іншим об’єктом (підприємством тощо) для здійснення 

цілеспрямованої діяльності з досягнення бажаного результату [416]. 

Зміст функцій управління відображає два боки управлінської 

діяльності: визначає необхідні дії і розкриває конкретний сенс цих дій [416]. 
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А. Акаєва і А. Шабаєва визначають, що кожна функція є специфічним 

процесом управління, який виробляє методи активізації і засоби впливу на 

персонал і його діяльність [5]. 

На думку О. Віханского та А. Наумова, функція управління повинна 

мати чітко виражений зміст, розроблений процес її здійснення та визначену 

структуру у рамках якої завершується її організаційне відокремлення 

(рис. 2.5) [5]. 

Саме за змістом, процесом та структурою здійснюється аналіз функції. 

За результатами цього аналізу проходить виділення нових функцій та 

вилучення старих [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5 Склад функції управління (побудовано автором за [5]) 

 

М. Мескон, М. Альберт та Ф. Хедоурі виділяють чотири первинні 

функції управління: планування, організація, мотивація, контроль. Ці функції 

об’єднані процесами комунікації і прийняття рішень [245, с. 72–76]. 

Деякі автори виділяють п’ять загальних класичних функцій управління, 

які визнані усіма науковцями: планування, організація, мотивація, контроль, 

координація. 

А. Акаєва і А. Шабаєва об’єднують найбільш важливі функції 

управління у шість груп взаємопов’язаних функцій [5]: цілепокладання та 

Функція управління 

Зміст 

Дії, що 

здійснюються у 

рамках цієї функції 

Процес реалізації Структура 

Логічна 

послідовність дій у 

рамках функції 

Взаємозв’язок між 

діями, що 

становлять цю 

функцію 
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стратегопокладання; регулювання і планування; координація і організація; 

мотивація, активізація і стимулювання; гуманізація і забезпечення 

корпоративності; оцінка і контроль. 

У різних наукових працях подано різний набір функцій управління, які, 

на думку відповідних авторів, є головними. На нашу думку слід виділяти такі 

основні функції управління, як цілепокладання, планування, організація, 

мотивація, координація, контроль. 

Цілепокладання визначається як формулювання або вибір мети 

функціонування підприємства, конкретизація її на підцілі та їх узгодження. В 

теорії управління існує дві точки зору щодо трактовки функції 

цілепокладання (рис. 2.6). Але обидва трактування підкреслюють її визначну 

роль в управлінні, тобто її провідне місце серед інших функцій 

управління [421]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6 Трактування функції ціле покладання (побудовано автором за 

[421]) 

 

Але пріоритетне значення має саме перша точку зору, бо за змістом і за 

роллю в управлінні цілепокладання є саме управлінською функцією, яка 

пронизує усі стадії управлінської роботи, визначає зміст інших функцій, є їх 

об’єднуючим стрижнем і реалізується у всіх сферах управління. У випадку 

переформування мети цілепокладання виступає не першим етапом 

управління, а є наслідком інших управлінських функцій [421]. 

Цілепокладання 

Важлива визначна роль як в 

управлінні зокрема, так і загалом у 

функціонуванні підприємства, бо 

перспективні цілі підприємства – 

головна умова його функціонування 

Вихідна стадія управлінського 

циклу, яка винесена за межі 

управлінських функцій, не 

виділяється як самостійна функція, а 

розглядається як частина функції 

планування 
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Цілепокладання – основа для організації всього управління, це 

складний розгорнутий у часі процес, що має свої специфічні закономірності, 

які не властиві іншим управлінським функціям [421]. 

Цілепокладання лежить в основі системного підходу. Це 

підтверджується тим, що кожна підсистема має свою мету, яка має 

підпорядковуватися загальній меті [421]. 

Як функція управління планування забезпечує обґрунтування цілей і 

шляхів їх досягнення і є основною ланкою та організаційним початком 

всього процесу реалізації цілей підприємства, воно охоплює процес 

складання і прийняття планів (рис. 2.7). 

Планування – це спосіб, за допомогою якого забезпечують єдиний 

напрям зусиль усіх робітників підприємства для досягнення його загальної 

мети [245, с. 72]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7 Головні питання функції планування (побудовано автором за 

[245, с. 72; 416]) 

 

Для ефективної діяльності підприємства функція управління повинна 

забезпечити повноту і максимальну достовірність планування, ясність і 

однозначність планів, а також непереривне планування [416]. 

Р.Д. Лафт визначає план як шлях досягнення мети. Цілі та плани 

розробляють на всіх рівнях підприємства. Вони являють собою зовнішнє та 

внутрішнє звернення, спрямоване, відповідно, до зовнішніх і внутрішніх у 

відношенні до організації аудиторій (табл. 2.4) [126, с. 212–213]. 

Функція планування 

Оцінка слабких та 

сильних сторін 

підприємства 

Оцінка можливостей і 

загроз в оточуючому 

середовищі 

Визначення функцій 

робітників з метою 

досягнення цілей 
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Таблиця 2.4 

Рівні цілей та планів підприємства 

Рівень Місія, цілі, плани Звернення Напрямок звернення 

Вищий Місія Зовнішнє Законність, обґрунтованість цілей з 

точки зору інвесторів, споживачів, 

постачальників, суспільства 

Менеджери 

вищої ланки  

Стратегічні цілі / 

плани 

Внутрішнє  

Законність, обґрунтованість, 

мотивація, управління, підстава для 

рішень, стандарти 
Менеджери 

середньої ланки 

Тактичні цілі / 

плани 

Внутрішнє 

Менеджери 

первинної ланки 

Операційні цілі / 

плани 

Внутрішнє 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [126, с. 212–213]) 

 

Організація – порядок розташування і взаємодії елементів системи [54].  

Необхідність організації будь-якої системи шляхом взаємодії частин, 

що утворюють органічне ціле, на початку XX ст. дослідив видатний вчений 

основоположник теорії організації А.А. Богданова. На його думку, будь-яка 

людська діяльність може бути організуючою чи дезорганізуючою [37; 38]. 

Сутність поняття «організація» можна визначити як: 

– «сукупність процесів або дій, що зумовлюють об’єднання 

елементів, частин у ціле, утворення життєздатної стійкої системи» 

(організаційно-економічний аспект) [434, с. 644]; 

– «внутрішня впорядкованість, взаємодія щодо незалежних частин 

цілого, зумовлена його будовою» (організаційно-економічний 

аспект) [434, с. 644]; 

– «форма буття матерії» (філософський аспект) [434, с. 644]; 

– «вибір способів об’єднання людей у злагоджену, єдину систему, 

що досягається встановленням між ними залежності на основі єдності 

інтересів і результатів спільної діяльності» (соціальний аспект) [434, с. 645]; 

– «упорядкований стан елементів цілого і процес щодо їх 

упорядкування в доцільну єдність» (загальний аспект) [402, с. 14]. 

У цілому сутність організації – це об’єднання і забезпечення взаємодії 

та необхідних взаємозв’язків і узгоджених дій усіх елементів системи. 
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Організація елементів системи передбачає їх ефективне поєднання у часі та 

розміщення у просторі. Організаційні заходи спрямовані на пошук та 

використання оптимальних методів, форм, способів функціонування 

системи. 

Мотивація – «усвідомлене і цілеспрямоване спонукання працівника до 

праці через постійний вплив на його потреби, інтереси і цілі» (рис. 2.8) [126; 

253, с.493]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8 Модель мотивації Р.Л. Дафта (побудовано автором за [126]) 

 

Завдання мотивації полягає в тому, щоб працівники підприємства 

виконували роботу відповідно до делегованих їм повноважень та визначених 

планів. Необхідність мотивації обумовлена тим, що без належного виконання 

своїх обов’язків не мають сенсу ні планування, ні організація. Керівництву 

підприємства слід розуміти, що мотивація – це не тільки грошова 

винагорода, – це забезпечення задоволення цілого комплексу потреб 

працівників. Існують три основних види трудової мотивації – матеріальна, 

моральна, адміністративна [245; 253]. 

Мотивація впливає на продуктивність праці. Працівники, які не мають 

мотивації виконують лише мінімальний обсяг робіт. Таким чином, одним із 

завдань керівництва є саме спрямування мотивації на досягнення мети 

підприємства. Тобто керівники, спираючись на мотивацію, мають 

можливість добитися від працівників поведінки, яка відповідає цілям 

організації [245; 253]. 
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Координація – це впорядковане створення ієрархічної структури, що 

забезпечує розподіл завдань, врегульовує повноваження керівництва і 

відповідальність – різних процесах діяльності, чітко структурує усі процеси 

виробництва [328]. 

Координація здійснюється на основі встановлених правил та 

спрямована на створення та інтеграцію ефективної системи виконання 

завдань. В системі управління координація має певні позитивні та негативні 

фактори (табл. 2.5) [328]. 

В теорії управління соціально-економічними процесами контроль 

розглядається як провідна функція управління та як елемент системи 

управління. 

Таблиця 2.5 

Позитивні та негативні фактори координації в системі управління 

Позитивні фактори Негативні фактори 

1. Підвищення рівня управління 1. Надмірна схематизація 

2. Сприяння розвитку великих бізнес-

структур, що матимуть чіткий поділ праці і 

управління 

2. Обмеження прийняття індивідуальних 

рішень і вільної творчості при управлінні 

3. Забезпечення раціонального здійснення 

господарських операцій на підприємстві 

3. Знеособлення процесів управління. 

Управління відбувається на підставі 

правил і законів, а не на підставі 

особистого авторитету персоналу 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [328]) 

 

Як функція управління контроль застосовується до всього що є на 

підприємстві. Контроль є особливою функцією управління. Його особлива 

роль полягає саме у високому ступені інтегрованості його з іншими 

функціями управління. Контроль пронизує усю управлінську діяльність, 

починаючи з постановки мети, і закінчує оцінкою ефективності її досягнення. 

Ні одну з функцій управління не можливо розглядати у відриві від контролю 

[267, с. 56]. 

Як елемент системи управління контроль охоплює усі функції 

підприємства: адміністративні, технічні, організаційні та інші. Одночасно 

виступає як сполучена ланка між керуючою і керованою підсистемами. 
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Тобто в загальній системі управління контроль являє собою форму реалізації 

зворотного зв’язку. 

Контроль здійснюється на основі спостереження за поведінкою 

керованої системи з метою забезпечення оптимального її функціонування 

(вимірювання досягнутих результатів і співвіднесення їх з очікуваними 

результатами).  

На підставі даних контролю здійснюється адаптація системи 

управління, тобто прийняття оптимальних управлінських рішень.  

Керуючий вплив контролю базується на тому, що під його впливом 

поведінка керованої системи визначається в межах завданої мети, вимог 

законодавства, нормативів, стандартів, регламентів тощо. Контроль завжди 

спрямований на підвищення якості та ефективності управління. Але 

необхідно відрізняти управлінську та контрольну діяльність: управлінська 

діяльність спрямована на досягнення певної мети, а контрольна – на 

забезпечення досягнення цієї мети [383, с. 290]. 

Недосконала робота підприємства базується на недосконалому 

управлінні, що у свою чергу, свідчить про погану роботу механізму 

контролю. Механізм контролю діє між підприємствами та всередині 

підприємства, між органами управління та в усіх системах економічного 

життя суспільства. Загалом ефективність функціонування економіки 

залежить від ефективності механізму контролю, що визначає ключове місце 

контролю в системі управління підприємством [383, с. 307]. 

Контроль здійснюється або безпосередньо керівництвом підприємства, 

або спеціалізованим підрозділом підприємства, або визначеною зовнішньою 

структурою, яка спеціалізується на контрольній діяльності. Але, незалежно 

від суб’єкта здійснення контролю, його результати впливають на 

функціонування всього підприємства, адже контроль наскрізь пронизує усю 

діяльність підприємства. Таким чином, з метою ефективного функціонування 

підприємства необхідно створити систему контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства. Адже, організація системи контролю діяльності 
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підприємства, зокрема його соціально-економічного розвитку, є досить 

актуальною проблемою. 

Зазначену систему контролю запропоновано поділити на три рівні 

функціонування: рівень прийняття рішень, рівень здійснення контролю, 

рівень моніторингу показників діяльності. Подібний поділ дає можливість 

визначити функціональну приналежність кожного елемента системи, що у 

свою чергу, дозволяє регулювати роботу елементів системи (рис. 2.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9 Система контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства (набуло подальшого розвитку [розроблено автором]) 
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З метою кращого розуміння елементів системи здійснимо 

морфологічний аналіз системи контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства (табл. 2.6) [68, с. 192; 90]. 

Таблиця 2.6 

Морфологічний аналіз системи контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства 

Елемент 

системи 
Загальна характеристика елемента 

Характеристика елемента 

системи контролю СЕР 

1 2 3 
Мета Заздалегідь визначений пункт 

призначення, стан, те, до чого прагнуть, 

чого хочуть досягти [62, с. 520] 

Бажаний, заздалегідь 

визначений у майбутньому 

стан підприємства, його 

кінцевий результат 
Завдання Перелік питань (робіт), що потребують 

вирішення (виконання) за відомими 

даними з дотриманням певних 

умов [40, с. 319] 

Перелік конкретних 

послідовних дій, спрямованих 

на досягнення мети системи 

контролю 
Функції Призначення, роль, обов’язки, специфічна 

діяльність чого-небудь [62, с. 1335] 

Значення контролю у 

соціально-економічному 

розвитку підприємства 
Принципи «Основне вихідне положення якої-небудь 

наукової системи». «Особливість, 

покладання в основу створення або 

здійснення чого-небудь, спосіб створення 

або здійснення чогось» [62, с. 941] 

Основні положення, що 

визначають правила 

функціонування системи 

контролю 

 
Форма «Тип, будова, спосіб організації чого-

небудь» [62, с. 1328] 

Спосіб організації контролю 

Вид «Різновид у ряді предметів, явищ… 

підрозділ, що об’єднує ряд предметів, 

явищ за спільними ознаками…» [62, с. 92] 

Об’єднання під різними 

ознаками різновидів контролю 

Метод «…Прийом або система прийомів, що 

застосовуються в якій-небудь галузі 

діяльності…» [62, с. 522]. 

Система прийомів здійснення 

контролю соціально-

економічного розвитку 

підприємства 
Суб’єкт Джерело активності спрямоване на 

об’єкт [277, с. 771] 

Особа, яка здійснює 

контрольні дії в системі 

контролю 
Предмет Джерело будь-якої діяльності, будь-якого 

стану або відносин [305] 

Стан функціонування та 

соціально-економічного 

розвитку підприємства. 
Об’єкт Предмет, річ, явище, процес, на які 

спрямована діяльність, те, що піддається 

будь-якому впливу [279] 

Процес функціонування та 

соціально-економічного 

розвитку підприємства 
Показники Данні, зважаючи на які можна визначити 

розвиток, шлях, властивості і якості чого-

небудь [40, с. 892] 

Данні, на основі яких можна 

визначити ефективність 

соціально-економічного 

розвитку підприємства 
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Продовження таблиці 2.6 

1 2 3 
Критерії Відмітні ознаки, на підставі яких 

здійснюється оцінка, визначення або 

класифікація чого-небудь [277, с. 447] 

Відмітні ознаки на основі яких 

визначається ефективність системи 

контролю 
Засоби Прийоми, засоби, дії для досягнення 

чого-небудь.  

Знаряддя, предмет, обладнання або їх 

сукупність, які необхідні для 

здійснення будь-якої 

діяльності [40, с. 1256] 

Сукупність знарядь, предметів, 

пристосувань для здійснення 

контролю за діяльністю 

підприємства та його соціально-

економічним розвитком 

Процес Сукупність послідовних дій, 

спрямованих на досягнення певного 

результату [40, с. 1036] 

Сукупність послідовних дій, 

здійснених суб’єктом контролю, 

спрямованих на досягнення 

визначеної мети, шляхом 

вирішення поставлених завдань, 

опираючись на принципи, через 

здійснення функцій, впровадження 

технологій, використання методів 

та застосування засобів контролю 
Механізм Внутрішній устрій або будова чого-

небудь. 

Сукупність станів і процесів, з яких 

складається явище [277, с. 523] 

Сукупність процесів, з яких 

складається контроль діяльності та 

соціально-економічного розвитку 

підприємства 
Технологія Спосіб постадійного втілення ідеї або 

задуму. Включає в себе методи, 

прийми, режим роботи, послідовність 

операцій і процедур, що пов’язані з 

засобами, обладнанням, тощо, які 

використовуються [384] 

Конкретна послідовність методів, 

операцій і процедур, завдяки яким 

здійснюється контроль діяльності 

та соціально-економічного 

розвитку підприємства 

Примітка. Джерело : (набуло подальшого розвитку за [40; 62; 277; 279; 384]) 

 

Поданий морфологічний аналіз дозволяє визначити призначення 

кожного елемента системи контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства. 

Впровадження контролю, розробка його стратегії, форм, методів та обсягів 

здійснення визначаються філософією, культурою, політикою та стилем 

управління підприємством [259, c. 52]. Для того щоб зрозуміти його важливість в 

системі управління суб’єктами господарювання, необхідно проаналізувати 

еволюцію контролю в господарському управлінні. З метою розуміння 

функціональної спрямованості системи контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства слід визначити, які цілі стоять перед цією системою і які 

завдання необхідно вирішити для досягнення таких цілей. 
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2.2. Концептуальні основи контролю як елементу управління 

підприємством 

 

Управління являє собою перетворення інформації про стан об’єкта в 

командну інформацію від суб’єкта, тобто визначає цілеспрямований вплив на 

об’єкти за допомогою явищ і процесів з метою досягнення кінцевої 

мети [397].  

Управління підприємством буде успішним тільки у випадку постійного 

та безперервного розвитку, тобто коли розробляються та пропонуються нові, 

найбільш ефективні варіанти систем управління. Застосування нових 

технологій в управлінні сприяє спрямованості та узгодженості управлінських 

рішень, що забезпечує прибутковість та стійке функціонування 

підприємства [243; 415, с. 73]. Сучасна управлінська думка сприяє 

перетворенню управління в науку [331; 444]. 

На думку Ф. Хміля, управління –це відповідний вплив. Такий вплив 

дозволяє зберігати стійкість чи зміну стану або об’єкта, або системи, або 

процесу. Таким чином досягаються встановлені цілі. [159, с. 731]. 

К. Друрі вважає управління процесом, що спрямовує діяльність 

підприємства відповідно до визначених планів з метою досягнення 

поставлених цілей. На його думку управління не можливо здійснити за умови 

відсутності цілей та планів, бо саме ці складові задають бажаний для 

підприємства тип поведінки його співробітників та визначають правила і 

процедури, якими повинні керуватися усі члени трудового колективу, що дає 

змогу підприємству діяти належним чином [151, с. 562]. 

Тактичне управління виконує адміністративні, виконавчі та 

координуючи функції. Стратегічне управління – це аналіз проблем, 

виявлення крайових умов завдань, пошук оптимальних моделей рішень, 

забезпечення виконавчими процесами, ресурсами, програмою дій, в тому 

числі керівниками процесів чи кадровими управлінцями, для тактичного, 

виконавчого рівня об’єкта або системи [397]. 
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У промисловості є два компоненти загальноприйнятих визначень 

управління: 

– статичний, або структурний, компонент управління (перелік 

обов’язків, повноважень, комунікацій, які надають людям права в середині 

організаційної структури); 

– динамічний, або вимірювальний, компонент управління (система 

заходів, політика і контролюючі механізми, які надають людям право 

виконувати свої організаційні ролі і обов’язки) [450]. 

Гарне управління сприяє визначенню цілей і спрямоване на результат. 

Воно базується на повторюваних вимірюваннях з метою підвищення якості і 

ефективності виконання та зниження ризиків [450]. 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі виділяють чотири найбільш 

відомих і суттєвих підходи до управління, які визначили його розвиток: 

традиційний, системний, ситуаційний, процесний. Згідно з традиційним 

підходом управління розглядається з точок зору усіх існуючих шкіл 

управління [245, с. 65]. 

У сучасній вітчизняній теорії управління виділяють п’ять шкіл: 

– школа наукового менеджменту (1885–1920); 

– класична, або адміністративна, школа управління (1920–1950); 

– школа людських відносин (з кінця 1930-х років – до сучасності); 

– емпірична школа управління (з 1940–50-х років – до сучасності); 

– нова школа, або кількісний підхід. 

Аналізуючи існуючи концепції управління [4; 98; 108; 177; 181; 203; 

220, 240; 379; 381; 437; 438; 439; 470], доходимо висновку, що невід’ємним 

елементом управління, який представлений у всіх наукових школах, є 

контроль. Узагальнюючи інформацію стосовно еволюції менеджменту, 

необхідно визначити думку автора стосовно того, яка концепція контролю 

відповідала конкретній школі управління (табл. 2.7) [90, с. 109]. 

Вітчизняні школи науки управління також пройшли певний період 

становлення та розвитку. Удосконалення управління проводилося шляхом 
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визначення нових акцентів, підходів, принципів та закономірностей 

управління. 

Таблиця 2.7 

Взаємозв’язок концепцій управління та контролю 

Примітка. Джерело : сформовано автором за [4; 98; 108; 177; 181; 203; 220, 240; 

379; 381; 437; 438; 439; 470] 

 

Г.І. Кіндрацька визначає три етапи розвитку вітчизняного управління 

підприємствами, які обґрунтовують сьогоднішні проблеми управління 

підприємствами (табл. 2.8) [191, с. 20–23]. 

Школа 

управління 
Концепція управління Концепція контролю 

Школа 

наукового 

менеджменту 

Перенесення інженерних підходів 

у практику управління. 

Підвищення ефективності 

підприємства через підвищення 

продуктивності праці на основі 

покращання організації праці 

Контроль над колективною та 

індивідуальною працею на 

основі системи стимулювання і 

регламентації процесу праці 

(стандартизація і нормування 

робочих операцій та 

інструментів, інструкційні 

картки за усіма видами робіт 

тощо) 

Адміністративна 

школа 

управління 

Підвищення ефективності 

підприємства на основі 

застосування універсальних 

принципів і стандартних функцій 

управління 

Діапазон контролю у кожному 

випадку залежить від 

індивідуальних якостей 

керівника, і, відповідно, не 

існує чітких встановлених 

норм контролю 

Школа 

людських 

відносин 

Усвідомлення людського фактора у 

діяльності підприємства, а 

підприємства – як соціальної 

системи. Перехід влади від 

функцій до знань. Підвищення 

ефективності підприємства на 

основі підвищення ефективності 

людських ресурсів 

Співвідносний контроль подій 

(неефективність 

централізованого контролю, 

пропорційний контроль різних 

структурних елементів) 

Емпірична 

школа 

управління 

Підвищення ефективності 

підприємства через затвердження 

професіоналізації управління та 

реалізації цільового управління 

Створення ефективних систем 

контролю на основі 

«управління за цілями» 

Нова школа Підвищення ефективності 

підприємства через застосування 

методів і апарату точних наук 

щодо наукового дослідження 

управління 

Визначення контролю як 

підсистеми зворотного зв’язку 

в системі управління 
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Таблиця 2.8 

Етапи розвитку вітчизняного управління підприємствами  

за Г.І. Кіндрацькою 

Примітка. Джерело : сформовано автором за [191, с. 20–23] 

 

О.М. Кучерова визначає п’ять етапів еволюції систем господарського 

управління підприємствами на основі поділу впливу факторів як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища (табл. 2.9) [282]. 

О.Є. Кузьмін подає сім етапів розвитку управління у радянський період 

(табл. 2.10) [282]. 

Етап Роки 
Концепція 

управління 
Методологія управління 

1 

1920-ті Перехід від 

воєнного 

комунізму до 

нової 

економічної 

політики 

1. Телеологічний напрям – директивні методи 

управління. Став теоретичною основою 

адміністративної системи управління. Відповідно 

до визначеної думки план є основою 

виробничого процесу. За задумом прихильників 

цієї теорії колективні завдання і розпорядження є 

основою плану. В свою чергу, при формуванні 

плану не враховуються тенденції економічного 

розвитку. Була запропонована ідея  

безперервного формального планування. Така 

система мала три рівні – генеральний план, 

п’ятирічний, річний. 

2. Генетичний напрям – ринковий механізм 

господарювання. Прихильники цього напряму 

навпаки вважали, що формування плану 

здійснюється у відповідності до умов розвитку. 

А мета, завдання і розпорядження не є основою 

плану. Запропонована ідея триланкової системи 

планування – генеральний, перспективний, 

річний 

2 

Протягом 

1930– 

80-х 

Розвиток 

адміністративної 

системи 

управління 

Оцінка результатів господарської діяльності 

залежно від виконання планових завдань. Слабка 

наукова обґрунтованість планів та їх 

спрямованість на вирішення поточних питань. 

Використання директивних методів управління, 

централізоване забезпечення ресурсами, 

встановлення державних цін 

3 

На 

початку 

1990-х 

Перебудова 

управління, 

перехід до 

ринкової 

економіки 

Надання пріоритету ринковому 

саморегулюванню. Формування нових підходів 

до системи управління. Трансформація 

організаційної структури, тобто перехід від 

функціональної надцентралізованої до 

незалежних підрозділів  
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Таблиця 2.9 

Етапи еволюції систем господарського управління  

підприємствами за О.М. Кучерявою 

Примітка. Джерело : сформовано автором за [282] 

 

Таблиця 2.10 

Розвиток управлінської науки у Радянському Союзі 

за О.Є. Кузьміним 

Примітка. Джерело : сформовано автором за [282] 

Етап Роки Фактори зовнішнього середовища 
Фактори внутрішнього 

середовища 

1 З 1965 

Пристосування адміністративної 
системи управління економікою до 
зростання рівня нестабільності її 
розвитку. Здійснення реформ 
«згори». Відсутність повної 
самостійності підприємств у сфері 
планування та управління 

Оцінка ефективності виробництва на 
основі об’ємних показників. 
Планування на основі директив. 
Прийняття на рівні підприємства 
тільки оперативних рішень 

2 
1970 –
80-ті 

3 
1987 –
1989 

Необхідність поєднання 
централізації з більш широкою 
децентралізацією в прийнятті 
рішень. Орієнтація на зацікавленість 
у розвитку виробництва 

4 
1990 –
1992 

Зміна суті і ролі діяльності 
підприємств у суспільстві, тобто 
набуття повної самостійності. 
Поетапна приватизація, 
роздержавлення власності і 
демонополізація промисловості. 
Необхідність розвитку економіки на 
базі новацій. Перехід до нових видів 
діяльності, що потребують 
специфічних підходів до планування 

Необхідність формування стратегії 
розвитку. Перехід від економічних 
нормативів до системи державних 
податків 

5 З 1992 
Оцінка підприємств за ринковими 
критеріями ефективності. 
Індивідуальність плану 

Етапи Роки Напрямки розвитку управління 
1 1917–

1921 
Державне централізоване управління. Диктатура та регулювання 
державних організаційних структур 

2 1921–
1928 

Удосконалення адміністративного управління, створення трестів і 
синдикатів, спроба впровадження господарських розрахунків 

3 1929–
1945 

Удосконалення структур управління, планування і організація 
виробництва, розробка методів підбору і підготовки управлінських кадрів, 
пошук нових принципів і прийомів адміністративного управління. 
Побудова індустріальної бази країни шляхом організації галузей народного 
господарства і створення великих промислових підприємств 

4 1946–
1965 

Поглиблення адміністрування, побудова територіальної і територіально-
галузевої системи управління 

5 1965–
1975 

Посилення економічних методів управління, впровадження елементів 
демократичних методів управління 

6 1975–
1988 

Визнання необхідності радикальних змін та реформування 
адміністративно-командної системи управління 

7 З 1988 Збільшення економічної свободи, початок ринкових реформ, перехід до 
ринкових відносин. Розвиток управлінської науки шляхом впровадження 
математичних методів 
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З розвитком господарського управління змінювалося ставлення до 

господарського контролю підприємства. Опираючись на думку науковців 

щодо еволюції господарського управління вітчизняними підприємствами, 

подамо авторське бачення етапів розвитку господарського контролю 

(рис. 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10 Еволюція контролю вітчизняних підприємств 

(систематизовано автором за [191; 282]) 

 

Найбільш прийнятним для сучасних умов функціонування українських 

підприємств є системний підхід. Він передбачає розгляд об’єкта дослідження 

у взаємозв’язку з його існуючими характеристиками. Такий підхід є 

найбільш результативним, бо містить у собі великі резерви для 

вдосконалення управління і підвищення його ефективності. Саме осмислення 

системи управління здійснюється за рахунок системного підходу. У цьому 

випадку увага приділяється організації та структурі системи, економічним 

процесам і напрямам розвитку, моделям та методам регулювання. 

Методологічна цінність системного підходу полягає у пошуку 

найперспективніших напрямів підвищення ефективності управління. Окремі 

елементи системності містяться в інших наукових підходах до управління і 

розвитку [161; 373]. 

У стратегічному аспекті системний підхід визначається як методологія 

дослідження об’єктів як систем, що передбачає постановку проблем та 

Перехід до нових видів контролю 

3 етап 

4 етап 

5 етап 

Відсутність повної самостійності у контролі підприємства 

Індивідуальність контрольних показників 

2 етап Контроль виконання підприємствами директив 

1 етап Абсолютний контроль діяльності підприємств 
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визначення ефективної стратегії їх вивчення. Специфіка системного підходу 

полягає у дослідженні цілісності об’єкта і механізмів його забезпечення та 

пошуку існуючих типів зв’язків складного об’єкта з метою їх об’єднання в 

єдину теоретичну картину [32]. При локальному підході дослідженню 

підлягають структури і функціональні особливості окремих елементів. При 

системному підході дослідженню підлягають цілісні системи, що 

складаються із закономірно розташованих і взаємодіючих елементів, 

компонентів, підсистем. 

Системний підхід є обов’язковою умовою вироблення якісних 

управлінських рішень, він характеризується: 

– формулюванням цілей і встановленням їх ієрархії; 

– отриманням максимального ефекту в досягненні поставлених 

цілей; 

– кількісною оцінкою цілей та їх досягненням [258, с. 54]. 

Звернемо увагу на ситуаційний підхід. Зазначимо, що в ситуаційних 

теоріях метод управління визначається і змінюється залежно від ситуації. 

Необхідно визначити і проаналізувати ситуацію, обрати відповідну модель 

управління, прийняти рішення відповідно до стандартних рекомендацій [353; 

462]. 

Д. Ямпольська розглядає діяльність з виконання функцій управління як 

взаємопов’язаний процес управління, який є загальною сумою усіх функцій 

або низкою безперервних взаємопов’язаних дій [353; 462]. 

Кілька сучасних теорій управління набули розвитку на основі 

системного і ситуаційного підходів та стали основою для розробки нових 

теорій управління (табл. 2.11) . 

Нові підходи до управління підприємством переносять акцент 

керуючого впливу на інноваційні процеси, комунікації, маркетинг, 

менеджмент знань, культуру підприємства.  

Застосування нових підходів до управління підприємством є одним з 

ключових напрямів стабілізації їх економіки. Дослідження еволюції 
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контролю свідчать, що саме контроль стає найбільш зажаданою фазою 

процесу управління в період спада економіки підприємства [260, с. 22] 

Таблиця 2.11 

Сучасні теорії управління 
Теорія Сутність теорії 

1 2 

Теорія соціальних 

систем 

(Ч. Бернард, 

Г. Саймон, 

І. Ансофф) 

[240, с. 66] 

Підприємство визнається системою, яка переробляє ресурси в 

товари та послуги. В процесі функціонування підприємство як 

відкрита соціальна система пристосовується до зовнішнього 

середовища взаємодіє з іншими системами і залежить від них. 

Тобто підприємство залежить від зовнішнього середовища 

значно більше, ніж від внутрішнього, а будь-яке управлінське 

рішення має вплив на всю систему 

Системна теорія «7-

S» (Т. Пітерс, 

Р. Уотерман, 

Р. Паскаль, Е. Атос) 
[240, с. 67] 

Ефективність підприємства базується на семи взаємопов’язаних 

елементах, зміна одного з яких спричиняє за собою зміну інших 

шести елементів: стратегія, здібності, спільні цінності, 

співробітники, системи, стиль, структури 

Теорія «Z» 

(У. Оучі) [240, с. 67] 

Гібридна форма менеджменту, яка об’єднала японські й 

американські методи управління. Головними характеристиками 

цього методу є: довгострокова робота на підприємстві; 

консенсус у прийнятті рішень; індивідуальна відповідальність; 

повільна оцінка кадрів та їх регулярне підвищення; прихований, 

неформалізований контроль з чіткими, формальними 

процедурами; неспеціалізована кар’єра службовців, тобто 

планування кар’єри у помірний спосіб 

Концепція 

управління за 

цілями  

(П. Друкер) [240, 

с. 67] 

Управління починається з постановки цілей, пізніше 

визначаються функції і формуються процеси. Головна ідея 

концепції базується на визначенні проміжних і кінцевих 

результатів, роз’ясненні персоналу, окремо кожному робітнику 

змісту його праці у конкретній ситуації 

Теорія адаптації 

[240, с. 68] 

Стратегія будь-якого великого підприємства базується на 

комбінації найбільш вигідних напрямів дій залежно від 

ситуаційних факторів зовнішнього середовища 

Стратегія 

функціонування 

(М. Портер) [240, 

с. 67] 

Базується на трьох варіантах стратегій: лідерства у зниженні 

витрат, диференціації, фокусуванні 

Менеджмент 

навчання 

Management by 

Learning (MBL) 

Згідно з концепцією джерело розвитку закладено в 

невизначеності майбутнього. Таким чином, ефективне 

управління можливе у випадку безперервного навчання, 

швидкого і методично правильного 

Збалансована 

система показників 

(СЗП)  

Balanced Scorecard 

(BSC) [189, с. 125–

171] 

Філософія СЗП ґрунтується на тому, що ефективне управління 

можливе тільки у випадку, коли підприємство бачить свої цілі. 

Таким чином, СЗП є механізмом послідовного доведення до 

персоналу цілей компанії і контроль їх досягнення через ключові 

показники ефективності, тобто вимірники досягнення мети, які 

одночасно є характеристиками ефективності бізнес-процесів і 

робітників 
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Продовження таблиці 2.11 

1 2 

Реінжиніринг бізнес-

процесів 

Business Process 

Reenginering (BPR) 

[251; 378] 

Головна ідея базується на думці, що ефективне управління 

підприємством можливе, коли діяльність підприємства 

здійснюється на основі бізнес-процесів, а не функцій. 

Одночасно бізнес-процеси мають постійно удосконалюватися 

на основі інноваційного підходу і бути під контролем 

Загальне управління 

якістю  

Total Quality 

Management (TQM) 

[33; 189; 352] 

Основна ідея полягає у тому, що підприємство має працювати 

не тільки над якістю продукції, а і над якістю роботи взагалі, 

зокрема персоналу 

Управління витратами 

часу Time Management 

(ТМ) 

Базова ідея полягає в тому, що ефективне управління 

підприємством можливе тільки у випадку підвищення 

ефективності використання часу, тобто визначення 

пріоритетних напрямків інвестування часу 

Точно вчасно 

Just in Time (JIT) [186; 

189] 

Концепція ґрунтується на підвищенні ефективності 

підприємства за рахунок скорочення кількості запасів. 

Відповідно до концепції необхідні підприємству запаси 

надходять у необхідній кількості, в необхідний час, на 

необхідне місце 

Командний підхід 

Д. Катценбах [461] 

Ефективне управління і, як наслідок, ефективне 

функціонування підприємства в сучасному динамічному світі 

можливе тільки в умовах командного підходу до виконання 

поставлених перед підприємством завдань 

Lean-production 

Концепція – 

«Бережливе 

виробництво» [112, 

с. 19] 

Головна идея полягає у безперервному покращенні, що 

дозволяє ліквідувати усі втрати і зосередитися на оптимізації 

бізнес-процесів з урахуванням максимальної орієнтації на 

ринок і кінцевих споживачів 

Прогресивний 

менеджмент 

І.В. Бондаренко [41] 

Прогресивний менеджмент базується на філософії кількох 

відомих управлінських концепцій. З метою впровадження 

системи Прогресивного менеджменту необхідно застосувати 

технологію інтерим-менеджменту. Це оперативне вирішення 

проблем бізнесу шляхом залучення до управління 

підприємством на короткий термін висококваліфікованих 

працівників високого рангу 

Примітка. Джерело : сформовано автором за [33; 41; 112; 126; 186; 189; 240; 251; 

352; 378; 471] 

 

В сучасних теорії і практиці менеджменту контроль залишається 

найменьш дослідженою функцією управління [267, с. 49]. Тому проблема 

контрольної діяльності підприємств є досить цікавою темою для дослідження 

як вчених, так і фахівців-практиків. Цією проблемою займається велике коло 

фахівців: М. Альберт, М.В. Борисенко, Т.А. Бутинець, Р.Л. Дафт, 

Л.В. Дікань, В. Дірей, К. Друрі, О.П. Зайцева, Л.А. Жигун, Є.А. Касюк, 
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М. Коултер, М. Мескон, С.П. Робинс, Ф. Хедоурі та багато інших 

спеціалістів [46; 48; 126; 137; 141; 151; 163; 166; 185; 217; 245; 325; 465]. 

Тема контролю підприємств є досить різноманітною та охоплює широкий 

спектр питань, важливим з яких є формулювання цілей та постановка завдань 

системи контролю. Система контролю як елемент (підсистема) системи 

управління має свої цілі і завдання. Адже для того, щоб система контролю 

всередині підприємства виконувала свої функції та була ефективним 

інструментом його діяльності, необхідно правильно визначити цілі і завдання 

цієї системи. Отже, відповідно до теми дослідження слід визначити цілі та 

завдання системи контролю соціально-економічного розвитку  

підприємства. 

Проведемо дослідження щодо питання, які визначають цілі та завдання 

контролю підприємства в науковому та практичному середовищі. 

Мета контролю – перевірити, чи все виконується відповідно до 

прийнятої програми, наказів і встановлених принципів, визначити помилки. 

Тобто дія контролю спрямована на визначення хибних поглядів на справу і 

помилок, щоб можливо було їх своєчасно уникнути або виправити та не 

повторювати. Контроль має засвідчити, що програма існує, виконується, 

застосовується все для того, щоб підприємство як соціально-економічна 

система функціонувало у доброму стані, що управління здійснюється згідно з 

прийнятими принципами, все правильно виконується й функціонує [244]. 

Під контролем розуміють систему спостереження і перевірки процесу 

функціонування і фактичного стану керованого об’єкта, яка реалізується з 

такою метою: 

– оцінка обґрунтування й ефективності прийнятих управлінських 

рішень; 

– оцінка результатів реалізації цих рішень; 

– виявлення відхилень у функціонуванні об’єкта (від прийнятих 

рішень, від установлених правил і норм); 

– розробка заходів з виправлення виявлених відхилень; 
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– розробка заходів з коригування управлінських процесів з метою 

профілактики деструктивних відхилень; 

– усунення перепон для оптимального функціонування об’єкта [205]. 

О.С. Кравченко вважає, що головними цілями системи контролю є: 

– забезпечення управлінського персоналу інформацією щодо 

відхилень фактичних параметрів від встановленого рівня; 

– забезпечення необхідної бази для прийняття управлінських рішень. 

А для досягнення цілей необхідне вирішення таких завдань: 

– відповідність системи контролю стандартам і стратегії 

підприємства; 

– формування джерел і каналів передавання інформації щодо 

діяльності підприємства; 

– оптимальне використання ресурсів для контролю [217]. 

На думку Л.В. Дікань, Є.В. Дейнеко, контроль здійснюється з метою 

виконання поставлених завдань та досягнення визначеної керівництвом 

мети [141, с. 297]. 

К. Друрі визначає мету контролю в діяльності підприємства як 

з’ясування того, що відбувається на підприємстві [151, с. 562]. 

Узагальнюючи думку М. Альберта, М. Мескона, Ф. Хедоурі доходимо 

висновку, що головна мета контролю – забезпечення досягнення 

підприємством своєї мети, що реалізується шляхом вирішення таких завдань: 

– своєчасна оцінка можливого впливу непередбачуваних подій на 

діяльність підприємства; 

– запобігання виникненню кризових ситуацій; 

– підтримка успішної діяльності підприємства [245, с. 75]. 

Х.Ш. Муллахметов розглядаючи контроль в системі управління, 

вважає, що мета контролю та напрями досягнення мети не змінюються: 

контроль повинен бути орієнтований на підвищення ефективності 

управлінської діяльності шляхом надання корисної, тобто якісної 

(достовірною, своєчасною і повною) і релевантною (затребуваний для 
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прийняття рішення щодо вирішення проблеми) інформації при розробці, 

прийнятті та реалізації управлінських рішень [266]. 

Л.А. Жигун визначає мету контролю як бажаний результат, стан, що 

виникають залежно від керуючого впливу на контрольований об’єкт 

управління. Під результатом, у цьому випадку розуміють наслідок, що 

виникає під впливом реалізації цілей. У свою чергу, мета виникає у тому 

випадку, коли є проблема, тобто розбіжність між бажаним та дійсним. Але 

треба додати, що мета залежить не тільки від бажання, а й від наявності 

реальних можливостей її досягнення [163, с. 18–19]. 

Різноманітність цілей контролю визначається різноманітністю об’єктів 

та кількістю існуючих у них характеристик: 

– забезпечення злагодженої роботи підрозділів (підприємств) з 

метою досягнення найвищих техніко-економічних показників; 

– дотримання графіків робіт; 

– виконання виробничої програми; 

– спостереження за станом контрольованого об’єкта; 

– виконання договірних зобов’язань; 

– збереження та ефективність виконання різноманітних ресурсів; 

– забезпечення ефективного функціонування підприємства; 

– своєчасна адаптація підприємства середовища; 

– забезпечення стійкості і максимального розвитку в умовах 

конкуренції [163, с. 21]. 

Досягнення мети контролю забезпечується реалізацією завдань, які 

можливо розподілити за певними ознаками (табл. 2.12) [163,  

с. 21–22]. 

Наведені завдання обумовлюють створення на підприємстві ефективної 

контрольної системи. 

В.В. Бурцев відносить до основних цілей системи внутрішнього 

контролю: 

– зниження фінансових витрат; 
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– своєчасну адаптацію підприємства до змін внутрішнього і 

зовнішнього середовища; 

– зберігання та ефективне використання різноманітних ресурсів і 

потенціалів підприємства [48]. 

Таблиця 2.12 

Завдання контролю 

Ознака завдань Характеристика завдань 

Характер спрямованого 

впливу на зміни стану 

контрольованого об’єкта 

– прискорення; 

– стабілізація; 

– оптимізація; 

– спостереження стану контрольованого об’єкта 

Підтримання показників 

ефективності управління 

підприємством 

– відповідність діяльності підприємств цільовим 

установкам і орієнтирам; 

– стійкість підприємства з фінансово-економічної, 

ринкової і правової точок зору; 

– збереження ресурсів і потенціалу підприємства; 

– відповідний рівень повноти і точності первинних 

документів та якості первинної інформації з метою 

успішного управління й прийняття ефективних 

управлінських рішень; 

– безпомилкова реєстрація господарських операцій і 

обробка інформації стосовно них; 

– дотримання робітниками підприємства внутрішніх 

стандартів; 

– дотримання законодавчих актів 

Організації контролю – виявлення реального стану справ контрольованого 

об’єкта; 

– порівняння фактичного стану контрольованого об’єкта 

із заданим значенням його критеріїв 

Примітка. Джерело : [163, с. 21–22] 

 

Досягнення окреслених В.В. Бурцевим цілей забезпечується 

реалізацією таких завдань: 

– відповідність діяльності підприємства цільовим установкам і 

орієнтирам; 

– стійкість підприємства з фінансово-економічної, ринкової та 

юридичної точок зору; 

– зберігання ресурсів і потенціалу підприємства; 

– відповідний рівень і якість первинної документації та інформації; 

– раціональне використання всіх видів ресурсів; 
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– виконання внутрішніх стандартів підприємства; 

– виконання державних законодавчих актів [48]. 

У сучасних умовах на підприємстві має функціонувати система 

контролю соціально-економічного розвитку підприємства.  

Важливою проблемою контролю, яка впливає на весь контрольний 

процес, є коректне визначення бажаного стану підприємства [263]. Саме тому 

головна мета системи контролю – це бажаний стан підприємства, кінцевий 

результат його функціонування. 

В практиці управління розрізняють оперативні, тактичні та стратегічні цілі. 

Оперативні цілі – повсякденні цілі, що мають підпорядкований 

характер у відношенні до тактичних цілей та забезпечують їх досягнення. 

Оперативні цілі майже не ставляться самі по собі, вони скоріше 

конкретизують дії щодо досягнення тактичних цілей [110]. 

Але, на нашу думку, оперативна мета системи контролю соціально-

економічного розвитку підприємства є досить вагомим фактором, бо саме 

завдяки досягненню цієї мети існує можливість здійснення ефективного 

функціонування та розвитку підприємства.  

Тактична мета – це не загальна, а максимально конкретна, мета, яка 

обов’язково досяжна та наближає до стратегічної мети [377]. 

Стратегічна мета – «це орієнтир діяльності суб’єкта, сенс його 

розвитку. В узагальненому вигляді вона полягає у забезпеченні тривкого 

збалансованого економічного відтворення суб’єкта стратегії та 

конкретизується залежно від системних характеристик суб’єкта» [377]. 

На думку автора, до основних цілей системи контролю соціально-

економічного розвитку підприємства слід віднести три цілі: запобігання 

помилкам, забезпечення ефективного функціонування підприємства та 

забезпечення розвитку підприємства. 

Виходячи зі сказаного вище, можна поділити цілі системи контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства за трьома напрямами таким 

чином (рис. 2.11) [102, с. 173]. 
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Досягнення цілей потребує вирішення певних завдань. Завдання 

системи контролю – це перелік послідовних дій, спрямованих на досягнення 

мети системи контролю. Завдання слід формулювати відповідно до видів 

контролю системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства 

(табл. 2.13) [90, с. 91–93; 102, с. 174–175]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Головні цілі системи контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства [сформовано автором] 

 

Таблиця 2.13 

Взаємозалежність цілей, завдань та видів контролю системи 

контролю соціально-економічного розвитку підприємства 

Мета Вид контролю Завдання контролю 

1 2 3 

О
п

ер
ат

и
в
н

а 

Адміністративний – забезпечення відповідності діяльності підприємства 

цільовим установкам і орієнтирам; 

– забезпечення злагодженої роботи підрозділів; 

– адаптація до змін умов внутрішнього і зовнішнього 

середовища; 

– профілактика деструктивних відхилень; 

– усунення перепон у функціонуванні підприємства; 

– запобігання виникненню кризових ситуацій; 

– забезпечення джерел інформації щодо діяльності 

підприємства 

Економічний – оцінка наявності ресурсів; 

– спостереження за станом контрольованого об’єкта; 

– моніторинг використання та збереження ресурсів 

Цілі системи контролю 

Оперативна Тактична Стратегічна 

Запобігання 

помилкам на 

підприємстві 

Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

підприємства 

Забезпечення 

розвитку 

підприємства 
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Продовження таблиці 2.13 

1 2 3 

 Фінансовий – забезпечення своєчасності, правильності та повноти 

нарахування податків; 

– забезпечення безпомилковості реєстрації господарських 

операцій; 

– забезпечення дотримання бюджету; 

– запобігання необґрунтованим витратам; 

– запобігання фінансовим махінаціям 

Виробничий – запобігання простоям та неефективному використанню 

виробничих потужностей 

Соціальний – запобігання порушенням трудової дисципліни; 

– запобігання порушенню соціальних стандартів та 

нормативів; 

– запобігання виробничому травматизму 

Технічний – профілактика браку 

Технологічний – дотримання технологій виробництва 

Маркетинговий – забезпечення проведення маркетингових досліджень 

Інженерний – моніторинг справності обладнання, комунікацій тощо 

Правовий – оцінка доцільності та правомірності перевірки 

підприємства державними правоохоронними та 

контролюючими органами; 

– оцінка дотримання на підприємстві вимог нормативно-

законодавчих актів; 

– оцінка безпечності договорів з контрагентами для 

діяльності підприємства 

Т
ак

ти
ч
н

а 

Адміністративний – забезпечення ефективного функціонування підприємства; 

– дотримання робітниками підприємства внутрішніх 

стандартів; 

– порівняння фактичного стану об’єкта контролю із заданим 

значенням критеріїв; 

– розробка заходів щодо виправлення виявлених відхилень; 

– розробка заходів з коригування управлінських процесів 

Економічний – оцінка ефективності прийнятих управлінських рішень; 

– збереження та використання потенціалу підприємства 

Фінансовий – зниження фінансових витрат; 

– аналіз показників, які характеризують результати 

господарювання підприємства та його економічний 

потенціал; 

– дотримання обліково-фінансової і амортизаційної 

політики підприємства; 

– забезпечення ефективного функціонування системи обліку 

та звітності 

Виробничий – виконання виробничої програми; 

– дотримання графіка виконання робіт; 

– забезпечення ефективного використання виробничих 

потужностей 

Соціальний – забезпечення підвищення кваліфікації персоналу; 

– забезпечення охорони праці; 

– забезпечення соціальних стандартів та нормативів 
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Продовження таблиці 2.13 

1 2 3 

 Технічний – забезпечення якості товарів та послуг 

Технологічний – забезпечення ефективності технологічних процесів 

Маркетинговий – дослідження існуючих ринків збуту та конкурентного 

середовища 

Інженерний – забезпечення безперебійної роботи та своєчасності 

виконання ремонтних робіт; 

– дотримання техніки безпеки 

Правовий – виявлення помилок стосовно дотримання нормативно-

законодавчих актів; 

– виконання договірних зобов’язань 

С
тр

ат
ег

іч
н

а 

Адміністративний – забезпечення розвитку або стійкості в умовах зростання 

конкурентного середовища 

Економічний – забезпечення розширення діяльності підприємства 

Фінансовий – забезпечення фінансової незалежності підприємства; 

– забезпечення підвищення вартості підприємства; 

– формування фінансових резервів, що забезпечують 

стійкість підприємства в умовах коливання ринкової 

інфраструктури 

Виробничий – забезпечення ефектності використання виробничих 

потужностей 

Соціальний – забезпечення підвищення соціальних стандартів та 

розвитку соціальної інфраструктури 

Технічний – забезпечення вдосконалення якісних характеристик 

товарів та послуг 

Технологічний – забезпечення удосконалення існуючих та впровадження 

новітніх технологій 

Маркетинговий – моніторинг перспективних ринків збуту 

Інженерний – забезпечення переобладнання, модернізації, 

удосконалення, тощо інфраструктури та виробничих 

потужностей 

Правовий – дослідження нормативних актів, які мають стосунок до 

розвитку підприємства з метою виявлення вузьких місць у 

законодавстві; 

– оцінка нових для підприємства функцій державних 

правоохоронних та контролюючих органів, які будуть 

стосуватися діяльності підприємства у випадку 

розвитку 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

У результаті проведеного дослідження визначено існуючи напрямки 

розподілу методів контролю. Встановлено, що не існує серед фахівців 

однакової думки щодо критерію розподілу методів контролю на окремі 
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методичні прийми. Найбільш популярними виявились три напрямки 

розподілу: прийоми проведення та прийми організації контролю, методичні 

прийоми на загальнонаукові і власне методичні, методичні прийми 

фактичного та документального контролю.  

Необхідно визначити загальний критерій розподілу методів контролю 

на методичні прийми. На нашу думку таким критерієм має бути мета 

контролю. Зважаючи на окреслені цілі системи контролю соціально-

економічного розвитку підприємства, визначимо методи (методичні 

прийоми) контролю (табл. 2.14) [90, с. 94; 99, с. 14]. 

Таблиця 2.14 

Розподіл методичних прийомів контролю соціально-економічного 

розвитку відповідно до мети контролю 

Оперативна Тактична Стратегічна 

– Абстрагування. 

– Аналіз щоденної або 

поопераційної зміни 

залишків. 

– Групування недоліків. 

– Інвентаризація. 

– Контрольний запуск 

сировини і матеріалів у 

виробництво. 

– Лабораторний аналіз. 

– Нормативно-правове 

регулювання. 

– Обстеження. 

– Перевірка механічної 

точності. 

– Сканування. 

– Спеціальна перевірка. 

– Нагляд. 

– Моніторинг 

– Аналогія. 

– Дедукція. 

– Економічна оцінка 

господарських операцій. 

– Експеримент. 

– Контроль за здійсненням 

рішень. 

– Метод контрольного 

обміру. 

– Нормативна перевірка 

документів. 

– Перевірка виконання 

прийнятих рішень. 

– Письмові пояснення. 

– Підтвердження. 

– Систематичне викладення 

недоліків у акті. 

– Системний аналіз. 

– Статистичні  

розрахунки. 

– Техніко-економічний 

розрахунок. 

– Функціонально-вартісний 

аналіз. 

– Хронометраж робочого 

часу 

– Аналіз фінансового 

стану. 

– Аналітична перевірка. 

– Аналітичне групування. 

– Аналітичні тести. 

– Економіко-математичні 

методи. 

– Економічний аналіз. 

– Індукція. 

– Інформаційне 

моделювання. 

– Конкретизація. 

– Опитування. 

– Моделювання. 

– Прийняття рішення за 

результатами контролю. 

– Синтез. 

– Спостереження 

Примітка. Джерело : [cформовано автором] 



120 

Велика кількість наведених методів контролю викликає питання, а чи 

потрібна така кількість методів у контрольній діяльності підприємства. Тому 

поділ їх в залежності від мети контролю значно спрощує вибір у відповідних 

умовах здійснення контрольної діяльності на підприємстві. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження представимо 

новації та напрям їх практичного застосування. 

Запропоновані відповідно до системи контролю соціально-

економічного розвитку підприємства три рівні визначення цілей  і три 

головні цілі цієї системи: оперативна (запобігання помилкам на 

підприємстві), тактична (забезпечення ефективного функціонування 

підприємства) та стратегічна (забезпечення розвитку підприємства), 

дозволять визначитися з делегуванням функцій контролю на рівнях 

управління підприємством. 

Визначення основних завдань за рівнями цілей спрямоване на 

ефективну їх реалізацію, а отже, на функціонування всієї системи контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства загалом.  

Акцентування уваги на важливості досягнення оперативних цілей та 

вирішенні необхідних для їх реалізації завдань забезпечує більш ефективне 

функціонування та розвиток підприємства. 

Встановлений взаємозв’язок між цілями, завданнями та видами 

контролю дозволяє визначитися з професіональним рівнем спеціаліста, що 

здійснює певні контрольні функції на підприємстві. 

Запропонований розподіл методичних прийомів контролю соціально-

економічного розвитку відповідно до мети контролю спростить планування 

контролю та забезпечить більш раціональний підхід до його проведення. 

Складність системи контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства залежить від ефективності діяльності підприємства. Таким 

чином, слід запропонувати систему управління ефективністю підприємства 

та визначити її взаємозв’язок з системою контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства. 
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2.3. Методика застосування інтегрованої призми ефективності 

підприємства 

 

Еволюція управлінської думки є результатом розвитку виробничих 

потужностей, економічних і соціальних відносин, наукового аналізу моделей 

управління, що використовуються у практичній діяльності. Тобто еволюція 

управлінської думки є еволюцією формування концепції управління на 

основі управлінських моделей. У свою чергу, модель управління має 

відповідати вимогам розвитку економіки та економічному, соціальному і 

культурно-історичному середовищу, в якому вона функціонує. Адекватність 

моделі управління потребам, а також ступінь відповідності умовам 

використання визначають її ефективність [383, с. 60–61]. 

Вперше поняття «ефективність», як максимально вигідне 

співвідношення між витратами та результатами, було введене 

Г. Емерсоном [220]. 

Ефективність – «здатність приносити ефект, результативність процесу, 

проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, 

що забезпечили цей результат» [158, с. 508]. 

В. Веретнов визначає ефективність як досягнення тих же цілей тільки 

за менший термін, з меншими витратами сил, засобів, енергії та інших 

ресурсів [60]. 

Відповідно до словника Л.І. Лопатникова ефективність – це одне з 

найбільш загальних економічних понять, яке й досі не має загальновизнаного 

визначення. На його думку, це одна з найважливіших характеристик якості будь-

якої системи, зокрема економічної. Тобто характеристика системи з точки зору 

співвідношення витрат та результатів функціонування системи [452]. 

Ефективність проявляється на трьох рівнях (рис. 2.12) [155]. 

В економічній теорії розрізняють два види ефективності [454]: 

економічна (визначається відношенням отриманого результату до витрат) та 

соціальна (ступінь задоволення попиту на товари та послуги) [423; 454]. 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12 Три рівні ефективності (побудовано автором за [155]) 

 

Економічна ефективність передбачає отримання максимально 

можливих благ від існуючих ресурсів. Це потребує раціонального підходу, 

тобто не тільки визначення співвідношення благ і витрат, а і максимізації 

вигід та мінімізації витрат [451]. 

В. Веретнов поділяє ефективність на абсолютну і відносну [60]. 

Практики, зокрема І.В. Бондаренко, розглядають ефективність у 

взаємозв’язку з управлінням [42]. 

Необхідно постійно забезпечувати підвищення ефективності 

підприємства, яке здійснюється шляхом ефективного управління і управління 

ефективністю (рис. 2.13) [98, с. 58]. Отже, передусім слід розрізнити ці 

поняття та визначити окремо сутність кожного.  

Ефективність управління визначається адекватністю дій управління 

щодо об’єкта управління [397]. 

Ефективність управління в контексті соціально-економічної категорії – 

це результативність управління, ступінь оптимальності використання 

ресурсів. За своїм функціональним призначенням ефективність управління 

відображає рівень і динаміку розвитку процесу управління та його якісний і 

кількісний бік [455]. 

Організаційний 

рівень 

Залежить від факторів високого рівня, таких як стратегія, 

місія, культура, політика. Впливає на інші рівні 

ефективності і визначає майбутнє бізнес-процесів 

Рівень груп і 

процесів 

Індивідуальний 

рівень 

Безпосередньо робота підприємства. Залежить від 

документообігу, умов праці, оптимальності заданих 

стандартів і управлінських процедур, які можуть бути 

спрямовані як на досягнення цілей, так і перешкоджати їм 

Робота кожного окремого працівника. Залежить від його 

поглядів, знань, оснащення, можливостей 
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Рис. 2.13 Шлях підвищення ефективності підприємства [сформовано 

автором] 

 

За іншими джерелами, розрізняють ефективність організації управління 

та ефективність управління. Ефективність організації управління – це 

створення відповідних умов для досягнення поставлених цілей шляхом 

найменших затрат ресурсів та часу з найвищими якісними та кількісними 

показниками. Ефективність управління визначається як ефективне 

керівництво, тобто вміння керівника мотивувати або змусити підлеглих 

працювати енергійно, з більшою віддачею та продуктивністю. Таким чином, 

ефективність управління – це специфічна категорія, яка відображає рівень і 

динаміку розвитку управління, його якісний і кількісний бік [453]. 

На думку І.В. Бондаренка, загальна ефективність управління 

підприємством – це управління усіма підсистемами на загальному рівні 

управління [42]. 

Ефективність управління має два боки: зовнішній та внутрішній. 

Зовнішня ефективність управління визначає, наскільки підприємство 

пристосоване до впливу зовнішнього середовища. Внутрішня ефективність 

управління визначає, яким чином власні потреби підприємства впливають на 

динаміку власних цілей підприємства та окремих груп його учасників [454]. 

Постійне підвищення ефективності підприємства 

Визначення стратегічних цілей підприємства 

Управління досягненням поставлених цілей 

Ефективність управління 

підприємством 

Управління ефективністю 

підприємства 

Досягнення поставлених цілей 
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Головним завданням управління є цілеспрямований вплив на 

керований об’єкт з метою досягнення поставлених цілей. За цих умов 

ефективність управління можна оцінити відповідно до ступеня досягнення 

цілей, тобто за рівнем прибутку, якістю бюджетних показників, 

ефективністю вкладень тощо [453]. 

Критерії та показники ефективності управління визначаються 

відповідно до вимог, що ставляться до системи управління (економічність, 

оперативність, надійність, раціональність, результативність) [453]. 

Ефективність управління визначається певними поняттями 

ефективності: праці робітників апарату управління; управлінської діяльності 

окремих підрозділів чи апарату управління в цілому; процесу управління під 

час визначення і здійснення управлінських рішень; системи управління 

відповідно до її ієрархії; механізму управління, тобто методів, важелів та 

стимулів управління [453]. 

Загалом ефективність управління розглядають як сукупність 

ефективності діяльності таких складових, як керівники і підрозділи 

управління та ефективність управління системи в цілому [453]. 

Оцінка ефективності управління здійснюється за допомогою кількох 

підходів (рис. 2.14) [453]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14 Підходи, що використовуються під час оцінки ефективності 

управління (побудовано автором за [453]) 

Цільовий підхід Оцінка за ступенем досягнення поставлених цілей 

Ресурсний підхід Оцінка залежно від ступеня використання ресурсів 

Визначення 

досягненого стану 

підприємства 

Оцінка динаміки основних економічних показників 

за порівняльний період 

Комплексний підхід Одночасне застосування кількох заздалегідь 

визначених підходів 
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На думку І.В. Бондаренка, не існує єдиного стандарту оцінки 

ефективності управління, але оцінити ефективність управління можна за 

таким порядком: 

– встановити цілі, яких підприємство прагне досягти; 

– провести діагностику існуючої системи управління на 

відповідність майбутнім завданням; 

– визначити параметри ефективності конкретного підприємства 

(одні з яких будуть виражені числами, інші – словесними 

формулюваннями) [42]. 

У той же час існує думка, що проблема визначення кількісного 

вимірювання ефективності управління все ще залишається предметом 

дослідження науки управління [453]. 

Протягом останніх років у керівників підприємств з’явився інтерес до 

управління ефективністю підприємств. Забезпечення постійного підвищення 

ефективності підприємств – досить складне завдання, яке здійснюється 

шляхом визначення стратегічних цілей та управлінням задля їх досягнення 

через процеси оперативного планування, організації, контролю і аналізу 

через використання оптимального обсягу ресурсів [27]. 

Управління ефективністю включає в себе методики, процеси, 

програмне забезпечення, яке дозволяє повністю управляти ефективністю 

підприємства [398]. 

Управління ефективністю діяльності – це набір управлінських 

процесів, таких як планування, організація виконання, контроль, аналіз. Ці 

процеси дозволяють визначати стратегічні цілі та оцінювати і управляти 

діяльністю з досягнення поставлених цілей шляхом оптимального 

використання ресурсів. Ця система управління побудована на принципах 

управління вартістю бізнесу [399]. 

На думку В. Веретнова, дія системи управління ефективністю 

підприємства спрямована на управління ефективністю окремих напрямів 

функціонування підприємства [60]. 
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У будь-якій сфері управління ефективністю діяльності включає: 

постановку цілей; аналіз показників, що характеризують ступінь досягнення 

підприємством поставлених цілей; управління за результатами аналізу, діями 

менеджерів, що спрямовані на покращання діяльності підприємства з метою 

досягнення поставлених цілей [399]. 

Управління ефективністю – це цикл зі зворотним зв’язком. Виділяють 

три функціонально різні рівні управління ефективністю: стратегічне 

управління ефективністю, процесно-орієнтоване управління, управління 

фінансами [242].  

Узагальнюючи інформацію щодо понять «ефективність управління» та 

«управління ефективністю», автор розробив таблицю з порівняльною 

характеристикою цих понять (табл. 2.15) [98, с. 58].  

Таблиця 2.15 

Порівняльна характеристика ефективності управління  

та управління ефективністю 

Ефективність управління підприємством (Е) Управління ефективністю підприємства  

1 2 

Об’єкт – те, на що спрямовані зусилля 

Система управління Підприємство, процеси, групи, відділи, 

програми, проекти, функціональні 

підсистеми 

Результат – фінальний підсумок, який очікується від об’єкта 

Обсяг продукції або послуг, прибуток, 

собівартість, капітальні інвестиції, якість 

продукції, новації, а також економія 

ресурсів, зниження або збільшення 

показників 

Продукт або послуга, зростання або 

зниження показників 

Вектор ефективності 

Ефективність управління Ефективність об’єкта управління 

Функціональне призначення 

Відображення рівня і динаміки розвитку 

процесу управління, його якісних і 

кількісних складових 

Вимірювання показників діяльності 

підприємства та управління цими 

показниками 

Елементи ефективності 

Ефективність праці робітників апарату 

управління, процесу управління, системи 

управління, механізму управління 

Ефективність програм, процесів, 

проектів, функціональних підсистем, 

підприємства 
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Закінчення таблиці 2.15 

1 2 

Загальна оцінка 

Сукупність ефективності діяльності таких 

складових, як керівники і підрозділи 

управління та ефективність управління 

системи в цілому 

Сукупність ефективного функціонування 

функціональних підсистем підприємства 

Визначення рівня ефективності 

Рівень раціональної організації керованої 

системи та процесу управління 

Рівень раціонального функціонування 

підсистем та показники діяльності 

підприємства 

Формулювання управлінських рішень 

Спрямованість на підвищення 

ефективності управління функціональними 

підсистемами підприємства 

Спрямованість на підвищення 

ефективності функціонування 

функціональних підсистем підприємства 

Примітка. Джерело: [сформовано автором] 

 

Така характеристика дозволяє визначити, на що спрямовані 

управлінські рішення в конкретному контексті роботи підприємства. 

Загалом як ефективність управління, так і управління ефективністю, 

спрямовані на досягнення підприємством поставлених цілей і оцінюються 

відповідно до ступеня досягнення цілей, але це здійснюється різними 

шляхами (рис. 2.15) [98, с. 59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15 Шляхи досягнення цілей підприємства [розроблено автором] 

Мета ефективності управління Мета управління ефективністю 

Досягнення цілей підприємства 

За рахунок 

ефективності системи 

управління 

За рахунок 

ефективності 

функціональних підсистем 

Через 

керівників і підрозділи 

управління 

Через 

контроль, аналіз, 

планування, організацію 



128 

Кожен керівник підприємства має бажання оцінити ефективність 

діяльності підприємства та підвищити ефективність функціонування 

підприємства шляхом впровадження системи управління ефективністю. 

Функціонування системи управління ефективністю дозволяє вирішити кілька 

головних завдань, пов’язаних з управлінням будь-яким підприємством. 

У сучасному світі існує велика кількість методик, моделей і систем 

вимірювання ефективності та управління ефективністю підприємств. 

Можна навіть сказати, що кожне окреме підприємство має свою систему 

управління ефективністю. Але у світі існує кілька відомих базових 

моделей та їх похідних, що є основою такого напряму, як управління 

ефективністю. 

У сучасному менеджменті існує багато систем управління 

ефективністю підприємств. Але впевнено можна сказати, що жодна з відомих 

моделей чи систем, які існують у світовій практиці, не є ідеальною у 

застосуванні. Однак кожна з різним ступенем вірогідності дозволяє 

спрогнозувати та підвищити ефективність діяльності підприємства. Процеси 

глобалізації змусили підприємства шукати шляхи спрощення та здешевлення 

процесів функціонування, підвищення ефективності управлінських рішень. 

Отже, розвиток та вдосконалення існуючих систем або розробка нових є 

неминучим процесом, який пов’язаний з розвитком підприємств. 

Впровадження системи управління ефективністю на підприємстві сприяє 

вирішенню головних завдань, пов’язаних з управлінням будь-якого 

підприємства. 

Моделі та системи управління ефективністю дозволяють: розподілити 

ресурси відповідно до визначених цілей; здійснити вимірювання отриманого 

результату і порівняти його з бажаним; виявити найкращі шляхи розвитку 

підприємства [398]; здійснити контроль, спрямований на забезпечення 

виживання та довгострокового успіху підприємства [265]. 

Головні існуючі системи управління ефективністю умовно можна 

поділити на шість груп відповідно до базової концепції управління, на основі 
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якої вони розроблялися: фінансово-орієнтована концепція управління 

(додаток К, табл. К.2), «Панель управління» (Тableau de bord) (додаток К, 

табл. К.3), управління за цілями (додаток К, табл. К.4), концепція 

глобального управління якістю (додаток К, табл. К.5), система збалансованих 

показників (додаток К, табл. К.6), концепція задоволення зацікавлених сторін 

(додаток К, табл. К.7). 

Наведемо найвідоміші системи та моделі управління ефективністю 

залежно від причетності їх до концепції управління. Узагальнюючи думку 

фахівців у сфері управління, зосередимо увагу на сутності та недоліках цих 

систем і моделей. 

Першою моделлю оцінки ефективності є модель Дюпона, яка являє 

собою модифікований факторний аналіз, що дозволяє визначити фактори, які 

впливають на рентабельність підприємства. Ця модель встановлює 

взаємозв’язок між рентабельністю власного капіталу, рентабельністю 

продажів і оборотністю активів та успішно об’єднує два аспекти управління 

активами – доходність і ефективність. Широко відома модель Дюпона, що 

базується на коефіцієнті доходності активів, тобто модель ROA і розширена 

версія моделі Дюпона – модель доходності власного капіталу (модель 

ROE) (додаток К, табл. К.2) [47; 215; 235; 343; 344]. 

У цих детермінованих системах здыйснювалося управління причинно-

наслідковими зв’язками між цілями і показниками. Але з часом вони ставали 

все менш ефективними, бо інвестиції почали здійснюватися в технології, 

тобто зменшилася можливість здійснювати оцінку в рамках традиційної 

фінансової моделі [50]. 

Результатом творчого переосмислення таких фінансових показників, як 

рентабельність інвестицій або рентабельність використаного капіталу, став 

показник EVA (Economic Value Added). Відповідно до зазначеної концепції 

обґрунтування і виконання управлінських рішень, а також їх оцінка 

розглядаються з урахуванням зміни вартості бізнесу (додаток К, табл. К.2) 

[128; 189; 215; 396; 445]. 
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Перша модель управління ефективністю підприємства була розроблена 

в 20-х роках XX ст. відповідно до фінансово-орієнтованої концепції 

управління. За основу в цій та інших моделях, що базуються на фінансово-

орієнтованій концепції управління (додаток К, табл. К.2), приймають 

фінансові показники. 

Французькі підприємства з 1932 р. використовують модель Tableau de 

bord «Панель управління» як інструмент управління, що забезпечує 

інформаційні потреби вищої керівної ланки підприємства. За десятиліття 

існування ця система еволюціонувала залежно від управлінських потреб 

(додаток К, табл. К.3). Сучасна модель «Панель управління» є засобом 

розгортання і контролю за виконанням стратегії підприємства, вона дозволяє 

об’єднати в одну структуру стратегічні й операційні показники, забезпечити 

вертикальний зв’язок і розподілити відповідальність на кожному 

організаційному рівні. 

Відповідно до концепції цілепокладання П. Друкер у 1954 р. подав суть 

управління як розвиток шляхом постановки та досягнення цілей 

підприємства. Керівники підприємства концентрують увагу на розробці 

системи цілей і доведення її до підлеглих. Поставлені цілі мають відповідати 

принципу SMART (Specific Measurable Achievable Result-oriented Time-

based), що означає специфічні для підприємства, вимірні, досяжні, 

орієнтовані на результат, зі встановленням тимчасових обмежень. Головна 

ідея управління за цілями (MBO Management by Objectives) спрямована на 

зменшення часу між плануванням і виконанням (додаток К, табл. К.4) [414]. 

Досить цікавою є система російського вченого А. Літягіна з 

впровадження цільового управління – Goal-технологія. Загалом Goal-

технологія є новим підходом, який базується на цільовому управлінні, але 

інші загальновідомі системи та моделі управління теж присутні як 

технології (додаток К, табл. К.4) [414]. 

Управлінська концепція П. Друкера Management by Objectives стала 

основою для розробки систем управління ефективністю підприємства. 
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Зовсім інший принцип функціонування має система «Шість сигма» 

(SS), яка почала свій розвиток на початку 1980-х років. В основу системи 

покладено методологію ВВАУК (визначення, вимірювання, аналіз, 

удосконалення, контроль (DMAIC). Загалом ця система спрямована не на 

цільове управління, а на контроль якості (додаток К, табл. К.5) [273; 414]. 

Близькою за своєю суттю до системи «SS» є модель досконалості 

Європейського фонду управління якістю (EFQM), яка досить популярна у 

європейських країнах. EFQM має стосунок до систем управління 

ефективністю, якщо розглядати досконалість як досягнення результатів, що 

задовольняють усі зацікавлені сторони. Механізмом оцінки на базі системи 

EFQM є матриця оцінки RADAR (Results Approach Deployment Assessment 

and Review – результати, підхід, впровадження, оцінка, перегляд) (додаток К, 

табл. К.5) [414]. 

У 1983 р. Конгресом США було запроваджено Національну премію 

якості імені Малкольма Болдріджа (MBNQAP), якою відзначали ті 

американські підприємства, які мали успішно діючі системи якості. Мета 

запровадження – підвищення усвідомлення необхідності і важливості 

управління якістю як стратегічною складовою управління бізнесом 

(додаток К, табл. К.5) [380; 414]. 

Піраміда ефективності розроблена К. МакНейром, Р. Ланчом, 

К. Кроссом у 1990 р. Вона побудована на концепціях глобального управління 

якістю, промислового інжинірингу і обліку, що базується на діях, які 

здійснені людьми та машинами з метою задоволення споживачів (додаток К, 

табл. К.5) [33; 124]. 

Модель К. Адамсона та П. Робертсона ЕР2М (Effective Progress and 

Performance Measurement) – оцінка ефективності діяльності та зростання, 

розроблена у 1993 р. (додаток К, табл. К.5) [33; 304]. 

Можливість підвищити ефективність діяльності підприємства за 

рахунок створення систем управляння ефективністю базується на загальній 

концепції якості. Концепція загального контролю якості (Total Quality 



132 

Control) була запропонована А. Фейгенбаумом на початку 1950-х років 

(додаток К, табл. К.5) [33; 189; 352]. 

Найбільш популярним інструментом стратегічного управління на 

сьогодні є система збалансованих показників (BSC – Balanced Scorecardа 

System), яка базується на основі вимірювання і оцінки ефективності 

підприємства шляхом розгляду його чотирьох аспектів: фінанси, клієнти, 

внутрішні процеси, навчання та розвиток. BSC дозволяє перевести конкретну 

діяльність і стратегію у набір показників, які характеризують як досягнення 

мети, так і роботу окремих підрозділів підприємства та формують систему 

стратегічного управління і контролю оцінки виконання і покращання 

процесів, діяльності персоналу. Побудована на базі BSC стратегія визначає 

становище підприємства на основі його фінансових можливостей і 

організації внутрішніх бізнес-процесів (додаток К, табл. К.6) [184; 344; 346; 

414]. 

Система збалансованих показників є складовою відомої системи 

управління ефективністю бізнесу Business Performance Management (BPM).  

Модель BSC-Мейселя або стратегічних карт Л. Мейселя, є аналогічною 

до BSC Р. Каплана і Д. Нортона, бо також визначає чотири ключових аспекти 

оцінки ефективності підприємства (додаток К, табл. К.6) [3; 118]. 

На основі BSC К. Х’юберт розробив універсальну систему показників 

(TPS). Мета концепції полягає у досягненні максимального рівня 

відповідальності і відданості працівників, приділенні уваги особистим цілям 

працівників, що сприяє формуванню мотивації, творчого мислення і роботи 

відповідно до цілей підприємства. Загалом TPS об’єднує і розвиває такі 

системи: особиста система збалансованих показників (PBSC); організаційна 

система збалансованих показників (OBSC); загальне управління якістю (Total 

Quality Management, TQM); управління ефективністю (результативністю) 

(Performance Management) і управління компетенціями (Competence 

Management); цикл навчання Колба (Kolb’s Learning Cycle) (додаток К, 

табл. К.6) [16; 33; 420]. 
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Російські вченні А. Федосєєв, І. Котельников адаптували BSC до 

російського бізнес-середовища і запропонували більш гнучку триланкову 

систему (внутрішні процеси, зовнішні процеси, фінанси) (додаток К, 

табл. К.6) [235, 344]. 

Досить цікавою є розроблена на базі кращих з існуючих систем Е. Нілі, 

К. Адамсом і М. Кеннерлі модель «Стейкхолдер», яку ще називають «Призма 

ефективності» (додаток К, табл. К.7). Ця модель – нове слово в управлінні 

ефективністю, концепція інноваційного вимірювання ефективності і 

управління ефективністю другого покоління. Така система створена досить 

гнучкою з метою концентрування на проблемах різного рівня та може бути 

спрямована на конкретний контекст, тобто окрему зацікавлену сторону або 

окремий бізнес-процес [180; 276, с. 12–19]. 

Наведені системи та моделі управління ефективністю – далеко не 

повний перелік існуючих управлінських технологій у сфері управління 

ефективністю підприємства. Їх принципи побудови та модифікації залежать 

від умов впровадження, можливостей застосування та потреб суб’єктів 

господарської діяльності. 

Зазначені системи і методології представляють різні ракурси 

ефективності. Зважаючи на те, що ефективність підприємства являє собою 

багатогранну концепцію, не існує найкращого способу досягнення 

вимірювання та управління ефективністю, але всі вони мають цінні 

практичні рішення [276, с. 164]. 

Усі наведені моделі і системи мають свої недоліки і переваги, але 

досить добре зарекомендували себе, особливо у той час, коли вони були 

розроблені і запропоновані для застосування. Тим часом не існує жодної 

моделі й жодної системи, яка була б ефективною протягом усього свого 

життєвого циклу і не потребувала б змін або вдосконалення. Також велике 

значення при застосуванні систем управління ефективністю має бізнес-

середовище підприємства, для якого ця система застосовується або 

створюється. Отже, існує потреба розробки моделі управління ефективністю 
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підприємства, яка є доречною для українських підприємств у сучасних 

умовах функціонування. 

На нашу думку, найбільший інтерес серед наведених в роботі систем і 

моделей управління ефективністю викликає «Призма ефективності», хоча ця 

модель управління ефективністю зовсім не популярна на пострадянському 

просторі. Російський топ-менеджера О. Молвінський вважає, що «Призма 

ефективності» розрахована на тих користувачів, які зацікавлені в кінцевих 

результатах діяльності підприємства та дозволяє виявити цілі підприємства, 

забезпечити реалізацію стратегії, встановити показники досягнення цілей і 

розробити систему вимірювання [249]. 

Відправною точкою системи вимірювання ефективності є визначення 

того, хто є зацікавленими сторонами, які в них бажання і чого вони 

потребують. До зацікавлених сторін, як правило, відносять: інвесторів, 

споживачів і посередників, робітників і профсоюзи, постачальників і 

коаліційних партнерів, регуляторні органи, впливові групи і спілки. 

Підприємство має прийняти рішення, якій саме групі зацікавлених сторін 

слід приділити більше уваги у певний момент [276, с. 171]. 

Другий ракурс ефективності, а саме внесок зацікавлених сторін, є 

важливим елементом першого. Головним у цьому напрямі є те, що для 

кожної зацікавленої сторони існує своя компенсація, тобто: чого хоче і 

потребує від них підприємство – чого хочуть зацікавлені сторони від 

підприємства [276, с. 171]. 

Е. Нілі, К. Адамс, М. Кеннерлі розглядають чотири рівні стратегій: 

– корпоративний (у якому бізнесі працювати та як досягти успіху); 

– організаційних підрозділів (на яких ринках є можливість 

працювати та як їх успішно обслуговувати); 

– брендів (які бренди, продукти, послуги і як їх запропонувати); 

– оперативні (які процеси і можливості підприємство повинно 

мати або розробити і впровадити, щоб обслуговувати ринки та надавати 

продукти і послуги ефективно і раціонально) [276, с. 173]. 
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Важливу роль відіграє необхідність об’єднання стратегії підприємства з 

його процесами, а також одночасне існування можливості здійснення цих 

процесів. 

Багато підприємств групують свої бізнес-процеси в чотири окремі 

категорії: розвиток продукції і послуг, генерування попиту, задоволення 

попиту, планування і управління підприємством. Кожна категорія має 

допоміжні процеси, які є більш функціональними [276, с. 175–176]. 

Процеси – це саме те, що змушує підприємство працювати. Вони 

показують, яка робота, де, яким чином буде зроблена. 

Для здійснення процесу необхідно мати можливості, тобто сукупність 

людей, практичних методів роботи, технологій та інфраструктури. Тобто 

необхідно визначити, які саме можливості має підприємство для реалізації 

конкретної стратегії та здійснення конкретного процесу. 

Таким чином, узагальнюючи вищесказане, Е. Нілі, К. Адамс, М. Кеннерлі 

зазначають, що «Призма ефективності» дозволяє визначити важливі складові 

стратегій, процесів і можливостей, які необхідні для вимірювання і управління з 

метою задоволення потреб різних зацікавлених сторін [276, с. 182]. 

Наведена модель, на нашу думку, є досить ефективною, але, на жаль, не 

використовується на українських підприємствах. Однак вона має кілька 

недоліків: 

– не має чітких формалізованих критеріїв, що робить її не зовсім 

зрозумілою для українських фахівців; 

– підприємство має працювати у стабільному бізнес-середовищі, 

тобто там, де зрозумілі правила ведення бізнесу, де відсутні раптові 

докорінні змни; 

– мають розглядатися інші зацікавлені сторони, а не тільки 

акціонери і споживачі, чого немає в практиці українських підприємств і що 

потребує переосмислення. 

Зважаючи на наведені зауваження, вважаємо, що «Призма 

ефективності» є корисним інструментом для управління, але вона 
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потребує удосконалення з метою застосування на українських 

підприємствах. 

Так, слід запропонувати модель «Інтегрована призма ефективності», 

яка являє собою класичну модель «Призма ефективності», доповнену такими 

двома ракурсами, як внутрішнє середовище підприємства і зовнішнє 

середовище підприємства, з метою визначення факторів впливу і факторів 

ризику в діяльності підприємства [90, с. 141–143; 100, с. 90]. Отже, 

середовище підприємства має давати відповіді на такі питання: який вплив 

здійснюється зацікавленими сторонами; що може завадити або, навпаки, 

допомогти здійснити зацікавленим сторонам свій внесок та отримати свою 

вигоду; які фактори можуть вплинути на реалізацію стратегій; які фактори 

можуть вплинути на здійснення процесів; які фактори можуть вплинути на 

наявність можливостей [485, с. 130]. 

Тобто вже існуючу призму ми пропускаємо через призму зовнішніх та 

внутрішніх факторів впливу (рис. 2.16) [485, с. 131].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16 Інтегрована модель управління ефективністю підприємства 

(удосконалено автором за [249; 276; 304; 477]) 
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Запропонований підхід дозволяє своєчасно виявити фактори, які 

можуть зменшити ефективність підприємства за обраним напрямом 

функціонування або взагалі звести нанівець усі зусилля керівництва 

підприємства. На жаль, бізнес-середовище в Україні має свої специфічні 

негативні риси. Тому може бути така ситуація, коли для підприємства під 

впливом середовища (нових регуляторних актів, інфляції тощо) буде 

вигідніше або скасувати окреслену програму, або своєчасно її змінити. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження відповідно до 

існуючих моделей управління ефективністю та запропонованої новації 

стосовно розробки інтегрованої призми ефективності, наведемо карту 

моделей (рис. 2.17) [95]. 

Карта дозволить керівництву підприємства визначити напрям дії 

конкретної моделі та обрати бажану модель управління ефективністю 

залежно від управлінських цілей підприємства та визначити її взаємозв’язок з 

іншими моделями.  

Жодна з існуючих систем, моделей і методик не створена для 

управління всіма напрямами діяльності підприємств. Таким чином, на 

одному підприємстві може існувати необхідність у застосуванні різних 

систем, моделей або методик, які органічно доповнюють одна одну. 

Отже, наведений підхід спрощує підбір моделей, які доповнюють одна 

одну, з метою їх ефективного функціонування на одному підприємстві. Ця 

новація дає змогу управлінцям визначити необхідний набір методик для 

конкретного підприємства залежно від потреб управління ефективністю. 

Методика застосування інтегрованої призми ефективності складається 

з кількох етапів. 

Етап. 1. Визначення рівнів факторів впливу середовища на 

підприємство. 

З метою кращого розуміння процесу функціонування розглянемо більш 

детально роботу, будову та складові інтегрованої призми ефективності. 
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Рис. 2.17 Карта моделей управління ефективністю (систематизовано 

автором за [16; 33; 47; 50; 118; 124; 184; 189; 215; 235; 273; 289; 304; 321; 343–

346; 352; 358; 380; 404; 412; 414; 420; 445]) 

 

Для розуміння впливу середовища на підприємство слід визначити, які 

рівні факторів впливу має це середовище, їх підпорядкованість і яким чином 

рівні впливають одне на одного (рис. 2.18). 

Етап. 2. Класифікація факторів впливу на підприємство. 

Зовнішні фактори впливу умовно можна поділити на загальні і 

конкретні. Загальні фактори впливу створені глобальними світовими процесами 

та регуляторними державними органами. Конкретні фактори впливу є 

результатом діяльності відповідних державних правоохоронних і контролюючих 

установ або контрагентів. Внутрішні фактори впливу умовно можна поділити на 

надкорпоративні, ті, які залежать від засновників (власників) підприємства, і 
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внутрішньокорпоративні, ті, які залежать від працівників підприємства. 

Наведемо основні фактори впливу за кожною групою (рис. 2.18). 

Фактори впливу, як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, діють 

на управління ефективністю підприємства, тобто на можливість його 

розвитку. 

Етап. 3. Визначення зацікавлених сторін у відповідній стратегії 

соціально-економічного розвитку підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.18 Рівні факторів впливу середовища підприємства [розроблено 

автором] 
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Етап. 4. Визначення впливів зацікавлених сторін на роботу та розвиток 

підприємства (рис. 2.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.19 Класифікація факторів впливу на підприємство 

[систематизовано автором] 
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роботі підприємства (табл. 2.16). Такий підхід забезпечує своєчасне реагування 

на негативні впливи, спрямовані на роботу суб’єкта господарювання. 

Етап. 5. Визначення внеску та потреб зацікавлених сторін відповідно до 

обраної стратегії соціально-економічного розвитку підприємства. 

Таблиця 2.16 

Впливи зацікавлених сторін на роботу та розвиток підприємства 

Зацікавлені 

сторони 

Можливий позитивний 

чи негативний вплив 
Позитивний вплив Негативний вплив 

1 2 3 4 

Зовнішні впливи 

Регуляторні 

органи 

Територіальна 

приналежність. 

Валютне регулювання. 

Система 

оподаткування. 

Банківська система. 

Соціальне забезпечення 

Прийняття 

нормативних актів, 

які забезпечують 

покращання бізнес-

клімату в країні 

 

Прийняття 

нормативних актів, 

які ускладнюють 

діяльність суб’єктів 

господарювання 

Інвестори Дослідження 

підприємства з метою 

інвестування 

Надання інвестицій 

на розвиток 

підприємства 

Відсутність інтересу 

до інвестування 

Споживачі Збільшення кількості 

споживачів 

Нарощення обсягів 

замовлень 

Відмова від 

співпраці або її 

скорочення 

Постачальники Умови та терміни 

поставок 

Лояльна цінова 

політика 

Відмова від 

співпраці. 

Підвищення цін 

Правоохоронні 

та контролюючі 

органи 

Тематичні консультації 

щодо організації 

діяльності 

підприємства 

Мораторій на 

перевірки 

Позапланові, 

фактичні перевірки 

Конкуренти Вихід на ринок нового 

продукту 

Проблеми 

конкурентів 

Економічні диверсії. 

Розробка нових 

технологій, 

недосяжних для 

підприємства 

Внутрішні впливи 

Засновники  Поведінка засновників.  

Засновницька 

документація. 

Місцерозташування. 

Мотивація праці 

Перерозподіл 

прибутку на 

розвиток 

підприємства. 

Розширення видів 

діяльності 

Недосконалість 

системи управління. 

Відсутність системи 

економічної безпеки. 

Неможливість 

швидкої 

переорієнтації 

підприємства на 

суміжні види 

діяльності 
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Закінчення таблиці 2.16 

1 2 3 4 

Управлінський 

персонал 

Система 

бухгалтерського 

обліку. 

Результати діяльності.  

Платіжна дисципліна. 

Забезпечення 

ресурсами. 

Організація 

виробництва. 

Система технічного 

контролю. 

Маркетингова 

політика. 

Збут 

Розробка новацій. 

Впровадження 

нових  

технологій. 

Наявність 

внутрішньофірмових 

стандартів. 

Договірна діяльність 

Відсутність 

колективних 

договорів. 

Несвоєчасна та 

неповна оплата 

праці. 

Виплата заробітної 

плати в конвертах. 

Невиконання 

трудового 

законодавства. 

Невідповідний стан 

засобів праці. 

Недотримання 

екологічної, 

пожежної, 

санітарної, 

технічної безпеки 

Робітники Трудова дисципліна. 

Якість продукції 

Професіоналізм Наявність 

гарантійних 

випадків. 

Недотримання 

технології 

виробництва 

Примітка. Джерело: [сформовано автором] 

 

Етап. 6. Визначення процесів, що нададуть змогу реалізувати обрану 

стратегію соціально-економічного розвитку підприємства. 

Етап. 7. Визначення можливостей, що має підприємство для реалізації 

обраної стратегії його соціально-економічного розвитку. 

Етапи 5, 6, 7 здійснюються відповідно до алгоритму функціонування 

класичної призми ефективності. Але необхідно за кожним етапом 

розглянути, яким саме впливам слід приділяти увагу з метою реалізації 

обраної стратегії соціально-економічного розвитку підприємства. 

Етап. 8. Визначення зв’язку інтегрованої призми ефективності із 

системою динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства. 

Впливи, яких зазнають підприємства, підлягають контролю. Безумовно, 

будь-яка складна система, якою є підприємство, може ефективно 
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функціонувати тільки завдяки контролю. Але концепція тотального 

контролю, яка притаманна радянській адміністративно-командній системі, не 

прийнятна для життєдіяльності сучасних підприємств. Це обумовлено тим, 

що витрати на постійний всеохоплюючий контроль досить великі й інколи 

перевищують ефект від функціонування системи контролю. Відповідно, в 

умовах конкурентної ринкової економіки, коли підприємство прагне до 

зниження витрат, постає питання побудови ефективної системи контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства, який орієнтовано на 

негативні впливи зовнішнього та внутрішнього середовища. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Аналіз онтологічних та гносеологічних аспектів дозволив визначити 

характеристики системи контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства. 

Систему контролю соціально-економічного розвитку підприємства 

запропоновано поділити на три рівні функціонування: рівень прийняття рішень, 

рівень здійснення контролю, рівень моніторингу показників діяльності. 

З метою кращого розуміння елементів системи здійснено 

морфологічний аналіз системи контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства. Поданий морфологічний аналіз дозволяє визначити 

призначення кожного елемента системи контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства. 

2. Розглянуто еволюцію концепцій управління та контролю, що дозволило 

зробити висновок, що контроль здійснюється на основі спостереження за 

поведінкою керованої системи з метою забезпечення оптимального її 

функціонування (вимірювання досягнутих результатів і співвіднесення їх з 

очікуваними результатами). На підставі даних контролю здійснюється адаптація 

системи управління, тобто прийняття оптимальних управлінських рішень. 
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3. В роботі визначено наступні  цілі системи контролю: запобігання 

помилкам, забезпечення ефективного функціонування підприємства та 

забезпечення розвитку підприємства, які поділено на три напрями: 

оперативні; тактичні; стратегічні цілі контролю.  

Обґрунтовано взаємозалежність цілей, завдань та видів контролю 

системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства.  

4. Узагальнюючи інформацію щодо понять «ефективність управління» 

та «управління ефективністю», автором  проведено  порівняльний аналіз цих 

понять, що дозволило визначити, на що спрямовані управлінські рішення в 

конкретному контексті роботи підприємства. 

5. Розглянуто існуючі концепції управління ефективністю, а саме: 

фінансово-орієнтована концепція управління; «панель управління»; 

управління по цілям;  концепція глобального управління якістю; система 

збалансованих показників; концепція задоволення зацікавлених сторін. 

Визначено недоліки і переваги кожної концепції управління 

ефективністю.  

6. З метою визначення факторів що впливають на результати  

діяльності підприємства, запропоновано інтегровану призму ефективності 

яка являє собою класичну модель «призма ефективності» доповнену двома 

ракурсами:  вплив внутрішнього та зовнішнього середовищ. Запропонований 

підхід дозволяє своєчасно виявити фактори, які можуть зменшити 

ефективність підприємства за обраним напрямом функціонування та 

визначати процеси які нададуть змогу реалізувати обрану стратегію 

соціально-економічного розвитку підприємства.  

Представлена методика застосування інтегрованої призми ефективності 

складається, що складається з восьми етапів. 

 

 

Основні положення 2 розділу опубліковані у наукових працях автора: 

статті [68; 98; 99; 102; 485], монографії [90; 95], матеріали конференцій [100]. 
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РОЗДІЛ 3 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА  

В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ СЕРЕДОВИЩА 

 

 

3.1. Система динамічного контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства в умовах невизначеного середовища 

 

Стабільний стан і динамічний розвиток – два фактори, які 

обумовлюють ефективну діяльність підприємства. У сучасних умовах 

функціонування підприємство має постійно пристосовуватися до динаміки 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Адаптованість до змін – це спосіб 

забезпечення життєдіяльності підприємства. У свою чергу, адаптованість до 

змін забезпечується саме стабільністю підприємства. 

Еволюція систем управління підприємствами здійснювалася за умови 

зростання нестабільності. Для ефективного виконання управлінських 

функцій необхідно розуміти дію зовнішніх і внутрішніх сил та вживати 

заходів з нейтралізації їх негативного впливу на підприємство. Постійні 

зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі, з якими стикаються 

підприємства та їхні керівники, потребують відповідної реакції. Сучасні 

українські підприємства діють в умовах посилення нестабільності 

зовнішнього середовища та відносної нестабільності внутрішнього 

середовища. Така нестабільність зовнішнього та внутрішнього середовища 

зумовила управлінську практику розробки методів організаційної діяльності 

підприємств діяти в умовах непередбачуваності та новацій, які дозволяють 

уникати ризиків і негативних факторів впливу та використовувати 

можливості, що надає зовнішнє та зумовлює внутрішнє середовище. 

Сьогодні існують певні загрози для розвитку підприємства, що 

обумовлено реальністю якісних та кількісних змін зовнішніх та внутрішніх 

умов діяльності підприємства [11, с. 122; 14, с. 65–66; 34, с. 17]. 
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В першу чергу підприємство створює своє внутрішнє середовище за 

рахунок якості та способу поєднання елементів, що формують його 

внутрішню структуру. Для успішного функціонування підприємство має 

розуміти вплив факторів внутрішнього середовища, які являють собою 

результат управлінських рішень і є ситуаційними параметрами внутрішньої 

діяльності підприємства. 

Внутрішнє середовище формується з різноманітних факторів, які у 

своїй сукупності можна згрупувати за певними ознаками. Так, 

O.М. Анісімова вважає, що внутрішнє середовище підприємства формують 

такі фактори, як цілі, інформаційне забезпечення, ефективність трудової 

діяльності керівника, рівень кваліфікації працівників, ресурсне забезпечення, 

технологія виробництва, економічна безпека [13, с. 282]. 

На думку Р.Л. Дафта, внутрішнє середовище створюють такі фактори, 

як корпоративна культура, організаційна структура, технологія виробництва 

та майно підприємства [126, с. 98]. 

Найбільш важливим та динамічним фактором внутрішнього 

середовища є культура підприємства, яка є фактором ефективності його змін. 

Існують певні параметри культури підприємства, які визначає Т.М. Орлова 

(табл. 3.1). Т. Пітерс і Р. Уотермен виявили прямий зв’язок між культурою 

підприємства та ефективністю його роботи. Дослідивши діяльність успішних 

американських підприємств, вони сформулювали перелік цінностей 

організаційної культури, які сприяли успіху підприємства (табл. 3.1). 

Кожне підприємство має внутрішню упорядковану організаційну 

структуру, яка має дві іманентні складові частини. Структуру системи можна 

розглядати у часі і просторі. Розташування елементів системи по території – 

це просторова структура. А послідовність змін стану елементів у часі – це 

часова структура [221]. Таким чином, така статична характеристика, як 

структура підприємства, має свої динамічні властивості. 

Вплив організаційної структури на внутрішнє середовище 

підприємства здійснюється за рахунок встановлення таких відносин рівнів 
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управління і функціональних підрозділів, що дозволяють найбільш 

ефективно досягати цілей підприємства. 

Таблиця 3.1 

Параметри культури підприємства 

Дослідник Параметри 
Т.М. Орлова 

[383. с. 510] 

– підтримка та заохочування ініціативи, творчої активності 

запропонованих новацій; 

– дослідження динаміки розвитку галузі з метою вибору 

оптимального темпу змін власного підприємства; 

– дослідження динаміки розвитку галузі з метою вибору 

оптимального темпу змін власного підприємства; 

– формування кредо підприємства (місія організації, мета діяльності, 

принципи, стиль роботи, обов’язки перед клієнтами, власниками, 

партнерами, персоналом, суспільством) 

Т. Пітерс, 

Р. Уотермен 

[383. с. 511] 

– віра в дію (рішення приймаються невідкладно навіть в умовах 

нестачі інформації); 

– заохочення автономії та підприємливості (відокремлені підрозділи 

наділені правом самостійного прийняття рішень з метою їх творчого 

розвитку); 

– зв’язок зі споживачем (фокусування уваги на інформації, що 

надійшла від споживача); 

– визначення людей головним джерелом ефективності (персонал – 

головний актив підприємства та об’єкт інвестицій); 

– розуміння об’єкта управління (постійне дослідження підприємства 

його адміністрацією); 

– концентрація уваги на основному виді діяльності (широка 

диференціація не заохочується); 

– мінімально можливий штат і структура (мінімальна кількість 

керівників); 

– поєднання гнучкості та жорсткості в управлінні (адаптованість 

підприємства одночасно з інерційністю та жорсткістю в системі його 

культурних цінностей) 

Примітка. Джерело: (сформовано автором за [383. с. 510]) 

 

Діяльність будь-якого підприємства не можлива без використання 

конкретної технології. У свою чергу, будь-яка технологія в сучасних умовах 

функціонування потребує постійного вдосконалення. Тобто технологія є 

динамічною складовою діяльності підприємства. 

Майно підприємства сьогодні є найменш динамічним фактором його 

внутрішнього середовища. Але за умови посилення конкурентного 

середовища та тенденцій ресурсозбереження цей фактор поступово набуває 

динамічних властивостей за рахунок модернізації та оновлення. 
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Необхідно зазначити, що незалежно від того, що внутрішнє середовище 

підприємства формується під впливом управлінських рішень, його внутрішні 

фактори не повною мірою контролюються керівництвом. Тобто слід 

розробляти управлінські технології, що дозволяють удосконалити контроль 

за внутрішнім середовищем підприємства. 

Також слід пам’ятати, що внутрішнє середовище підприємства 

формується з урахуванням зовнішнього середовища. Підприємство як 

відкрита соціально-економічна система перебуває у постійній взаємодії з 

тими чи іншими його факторами. Зміна взаємодії між зовнішнім 

середовищем і підприємством є безперервним процесом, такий процес 

повинен бути ефективним. Отже, необхідно приділяти належну увагу 

дослідженню зовнішнього середовища, бо воно впливає на коректність, 

швидкість, ефективність та інформативність рішень менеджменту 

підприємства. 

До факторів зовнішнього середовища, як правило, відносять політичні, 

економічні, соціальні, правові [13, с. 282]. 

Під впливом зовнішнього середовища менеджмент повинен швидко 

адаптувати підприємство до змін, зрозуміти закони розвитку, врахувати 

фактори невизначеності та мінливості ринкового економічного 

середовища [34, с. 17]. 

Зовнішнє середовище залежно від характеру впливу поділяється на 

макросередовище (охоплює фактори, що впливають на підприємство 

опосередковано) та мікросередовище (охоплює фактори, що здійснюють 

прямий вплив на діяльність підприємства). Макросередовище має значно 

більшу кількість факторів впливу на підприємство, ніж мікросередовище. 

Наслідки впливу таких факторів мають більш високий рівень варіативності, 

непередбачуваності та невизначеності, що обумовлюється саме 

опосередкованістю цих факторів. 

Також зовнішнє середовище підприємства має певні характеристики 

(табл. 3.2) [245, с. 115–118]. 
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Таблиця 3.2  

Характеристика зовнішнього середовища підприємства 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [245, с. 115–118]) 

 

Зміна економічних процесів потребує нових підходів до управління 

ними, і підсистема контролю, як і інші системоутворюючі підсистеми 

менеджменту, має змінюватися відповідно з новими завданнями управляння 

[267, с. 56]. 

Відхилення, отримані за результатами реалізації прийнятих 

управлінських рішень, є основою для контролю над зовнішнім і внутрішнім 

середовищем підприємства та аналізу змін, що здійснюється з метою 

адекватного коригування управлінських рішень [16; 264]. 

Р.Л. Дафт констатує, що в умовах високої невизначеності існують дві 

стратегії роботи: адаптація підприємства до змін середовища або вплив 

підприємства на середовище з метою його покращання для більш 

сприятливих умов функціонування підприємства [126, с. 93]. Але вибір 

стратегії залежить від розміру та можливостей підприємства. Як правило, 

стратегію впливу підприємства на середовище реалізують тільки на великих 

підприємствах, що мають у своєму арсеналі більші можливості. Малий та 

середній бізнес досить вразливий і не володіє інструментами впливу на 

зовнішнє середовище, тому у своїй роботі використовує стратегію адаптації 

підприємства до нього. 

Ефективна діяльність підприємства можлива за умови, якщо керівний 

склад підприємства володіє навичками здійснення процесу управління в 

умовах невизначеності. Таким чином, менеджмент підприємства має 

Характеристика 

зовнішнього середовища 
Сутність характеристики зовнішнього середовища 

Взаємозв’язок факторів Рівень сили, з якою зміна одного фактора впливає на інші 

фактори 

Складність Наявність кількості факторів впливу 

Рухливість (динамізм) Швидкість змін у зовнішньому середовищі 

Невизначеність Наявність необхідної кількості надійної інформації для 

прийняття адекватного управлінського рішення 
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приділяти значну увагу факторам зовнішнього середовища, бо вони 

детермінують рівень невизначеності, до якого мають пристосувати 

підприємство його керівники. Зважаючи на те, що швидкість зміни зовнішніх 

факторів зростає, підприємство опиняється у середовищі з високим рівнем 

невизначеності [126, с. 92–93]. Одночасно велике значення має кількість та 

діапазон варіативності факторів впливу. Складність процесу управління 

також обумовлюється тим, що зміна одного фактора безперечно зумовить 

зміну інших факторів. У свою чергу, динамізм зовнішнього середовища 

передбачає необхідність отримання різнорідної, обґрунтованої та якісної 

інформації, що забезпечить прийняття більш ефективних управлінських 

рішень. 

У таких умовах адаптація потребує значних зусиль, що обумовлює 

введення на підприємстві посади спостерігачів за зміною зовнішнього 

середовища [126, с. 92–93]. Такі спостерігачі повинні вміти виявляти існуючі 

фактори зовнішнього середовища, що впливають на діяльність підприємства, 

та шукати методи і способи вирішення проблеми, реагування на вплив 

зовнішнього середовища. Відповідно, чим більша невизначеність 

зовнішнього середовища, чим більш складне та рухливе зовнішнє 

середовище, чим більший взаємозв’язок факторів впливу зовнішнього 

середовища, тим важче приймати ефективні управлінські рішення. Таким 

чином доходимо висновку, що спостерігання за зовнішнім середовищем 

підприємства є досить важливим елементом управління сучасним 

підприємством. 

Контроль над впливом зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства дозволяє керівництву своєчасно реагувати на зміни, тобто 

застосовувати заходи, які пом’якшують негативні і підсилюють позитивні 

фактори впливу. Організований відповідно до сучасних умов 

функціонування підприємств контроль соціально-економічного розвитку 

допомагає пристосуватися до постійних змін. Зважаючи на те, що 

середовище характеризується високим рівнем динамізму, який у сучасних 
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умовах функціонування і розвитку підприємства посилюється з кожним 

роком, обумовлюється динамізм управління підприємством. У таких умовах 

функціонування контроль соціально-економічного розвитку сам набуває 

динамічних властивостей, бо постійні зміни обумовлюють динамічність 

контролю, що забезпечує його пристосування до динамічного середовища. 

З кожним роком керівникам підприємства доводиться враховувати усе 

більшу кількість факторів оточуючого середовища [245, с. 22]. Однак 

керівний склад підприємства не в змозі самостійно вирішувати проблеми, що 

виникають, отже, необхідна добре налагоджена система динамічного 

контролю [68, с. 191]. 

Для більш детального розуміння, що являє собою система динамічного 

контролю соціально-економічного розвитку, наведемо визначення і з’ясуємо 

сутність відповідних термінів. 

Так, динамічність це – «рухливість; швидка мінливість; здатність 

швидко реагувати на зовнішні зміни» [277, с. 285]. 

У свою чергу, динамічний це – такий, «який перебуває в інтенсивному 

русі, в дії, багатий внутрішньою силою» [62, с. 222], «здатний до руху, 

розвитку, видозмінювання; швидко мінливий; енергійний» [277, с. 285]. 

Тобто в загальному сенсі термін «динамічний» можна розуміти як 

такий, що здатний до видозмінювання та швидкого реагування на внутрішні 

та зовнішні зміни. 

Досить широко у всіх галузях наук ученими досліджуються динамічні 

системи. Будь-яка реальна система функціонує в організованому і 

структурованому оточуючому середовищі. Система, яка під впливом зовнішніх 

та внутрішніх факторів змінює у часі свій стан, – динамічна система. 

Визначення динамічної системи пройшло певний еволюційний процес. 

Спочатку під динамічною системою розуміли узагальнене визначення 

механічної системи, яку можна описати законами динаміки. Сучасна наука 

під динамічними системами розуміє системи майже будь-якої природи – 

фізичні, хімічні, біологічні, економічні, соціальні. З іншої точки зору, 
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прикладом динамічної системи може бути організація, підприємство, 

структурний підрозділ [418]. 

У словнику Л.І. Лопатникова динамічна система визначена як будь-яка 

система, що змінюється у часі. В економіко-математичних моделях динамічні 

системи відображаються у вигляді статичних моделей та динамічних моделей 

економіки. Статичні моделі описують стан системи у певний момент часу. 

Динамічні моделі характеризують сам процес розвитку системи [136]. 

Взаємозв’язок середовища і системи визначає властивості системи. 

Динамічні системи мають статичні та динамічні властивості. 

До головної статичної властивості системи відносять її структуру. Але 

частіше розглядають властивості системи щодо її функціонування, тобто 

перетворення входів та виходів у режимі, що установився, коли відсутні 

зміни значень як вхідних, так і вихідних змінних. Такі властивості 

визначаються як статичні характеристики. Тобто залежність між вхідною та 

вихідною величинами в режимі, що встановився, – це статична 

характеристика. 

Властивості динамічних систем визначають також динамічні 

характеристики. Динамічні характеристики – це залежність зміни вихідних 

змінних від вхідних та часу, тобто реакція системи на вплив [361]. 

Головні властивості динамічних систем наведено в додатку Л, 

табл. Л.1. У властивостях системи проявляються результати управління її 

функціонуванням [15; 24; 54; 62; 63; 134; 135; 179; 180; 221; 233; 248; 268; 

284; 338; 339; 361; 367; 383; 401; 402; 418; 431; 447; 448]. Загальну, повну 

характеристику властивостей системи наведено в додотку Л, табл. Л.2. 

Усі динамічні системи поділяють на детерміновані (бувають прості і 

складні) та імовірності, або стохастичні (бувають прості, складні і дуже 

складні) [169, c. 68]. 

Саме дослідження більш складних систем дало розвиток уявленню про 

динамічні системи, де головну роль відіграє вивчення динаміки внутрішніх 

властивостей систем. Чим складніша система, тим більше значення мають 
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внутрішні фактори. Тобто на перший план виходять проблеми дослідження 

джерел внутрішньої активності систем та природи їх цілеспрямованого 

функціонування [418].  

Кількісний або якісний стан параметрів елементів і підсистем, які є 

складовими системи, характеризують особливі властивості [221, с. 38]. 

Контроль соціально-економічного розвитку являє собою систему 

взаємопов’язаних елементів, які виконують різні функції у процесі 

забезпечення досягнення цілей підприємства, а тому можна стверджувати, 

що йому притаманні всі риси будь-якої динамічної системи. 

Визначимо, які саме властивості притаманні кожному окремому 

елементу системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства (табл. 3.3) [68, с. 193–194; 90, с. 84–85]. 

Таблиця 3.3 

Властивості елементів системи динамічного контролю 

Властивість 

М
ет

а 
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я
 

Ф
у
н

к
ц

ії
 

П
р
и

н
ц

и
п

и
 

Ф
о
р
м

а 

В
и

д
 

М
ет

о
д
 

С
у
б

’є
к
т 

П
р
ед

м
ет

 

О
б

’є
к
т 

К
р
и

те
р
ії

 

З
ас

о
б

и
 

П
р
о
ц

ес
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Т
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П
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н
и

к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цілісність – – – – – – – + – + – – + + + – 
Взаємодія із 

зовнішнім 

середовищем 
+ + + + + + +  + + – – + + + – 

Структура – – – – – – – + – + – – + + – – 
Нескінченність 

пізнання 
– – + + – + + – – – + – – – + + 

Ієрархічність – – – – + + + + + + – + + + + – 
Елемент + + + + – – – – – – + – – – – + 
Стан – + + – + + + + + + – + + + + – 
Безперервність – – + + – – + – + – – + + + + – 
Розвиток – + + + – + + + + + – + + + + – 
Динамічність + + + + – + + + + + + – + + + + 
Складність – – – – – + – + – + – – + + + – 
Гомеостатичність + + + + – + + + + + + + + + + + 
Цілеспрямованість + + + – – – + + – + + – + + + – 
Керованість + + + + + + + + + + – + + + + – 
Відносна 

автономність 
+ + +  + + + + + + + + + + + + 

Адаптивність + + + + – + + + + + – – + + + – 
Інерційність + + + – + + + + + + – – + + + – 
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Закінчення табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Стійкість + + + + + + + + + + + + + + + + 
Динамічна рівновага + + + + + + + + + + – – + + + – 
Первинність – – – – – – – + + + – – + + + – 
Неаддитивність – – – – – – + + + + – – + + + – 
Жорсткість + – – – – – – + + + – – + + + – 
Вертикальна 

цілісність 
+ + + – – + + + – + + – + + + + 

Горизонтальна 

відокремленість 
+ + + – + + + + – + + – + + + + 

Емерджентність – – – – + + + + – + – + + + + – 
Мультіплікативність – – – – – + + + – + – – + + + – 
Самостійність + + + + + + + + + + + + + + + + 
Відкритість + + + + + + + + + + + + + + + + 
Сумісність + + + + + + + + + + + + + + + + 
Синергійність + + + + – + + + – + – – + + + – 
Організованість + + + + + + + + + + – – + + + – 
Розмірність + + + – – + + + – + – – + + + – 
Множинність опису + + + + + + + + + + – – + + + – 
Поліструктурність + + + – – – – + – + – – + + + – 
Спадковість – – + + + + + + – – – – + + + – 
Пріоритет якості – + – – + + + – – + + – + + + + 
Пріоритет цілей 

системи більш 

високого рівня 
+ + – – – + + + – + + – + + + + 

Надійність – – – – – – + + – – + + + + + + 
Оптимальність – – – + + – + – – – – + + + + – 
Інформаційна 

невизначеність 
+ + – – – + + – + + – – – – – – 

Інноваційний 

характер розвитку 
– – – – – – + + – – – + + + + – 

Альтернативність 

шляхів 

функціонування і 

розвитку 

– + + – – + + + – – + + + + + – 

Рівень стандартизації + + + + + + + + + + + + + + + + 

Примітка. Джерело: [сформовано автором] 

 

Визначені властивості елементів системи динамічного контролю 

соціально-економічного розвитку дозволяють встановити взаємозв’язок цієї 

системи з внутрішнім і зовнішнім середовищем елементів системи. 

Контроль як базова функція і підсистема системи управління має 

визначати суттєві зміни сфери функціонування і розвитку підприємства на 

ранній стадії їх прояву та ініціювати адаптацію системи управління до нових 

умов і змінюватися відповідно до нового оточуючого середовища [267, с. 56]. 
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Стосовно динамічного контролю, то в науковій і практичній літературі 

ця категорія здебільшого зустрічається в технічному сенсі. Але сучасні 

умови існування зумовлюють застосування динамічного контролю в 

управлінському сенсі з метою забезпечення соціально-економічного 

розвитку промислового українського підприємства. Саме динамічного 

контролю, тобто контроль, який забезпечує пристосування процесів 

функціонування та розвитку підприємства до умов внутрішнього та 

зовнішнього середовища, що постійно змінюється, тобто сприяє  виявленню 

факторів середовища, визначенню та зменшенню або посиленню впливу на 

роботу підприємства.  

Динамізм, диверсифікованість, невизначеність середовища 

підприємства перешкоджають правильному і одночасному врахуванню усіх 

можливих наслідків безперервного впливу факторів на різноманітні аспекти 

діяльності підприємства та встають на заваді своєчасній і об’єктивній оцінці 

цього середовища.  

Необхідність обмеження впливу зовнішніх та внутрішніх факторів 

викликає труднощі, пов’язані з широким спектром таких факторів. Тому при 

здійсненні динамічного контролю необхідно враховувати ієрархію факторів 

залежності від важливості їх впливу на діяльність підприємства. Тобто в 

першу чергу необхідно віддавати перевагу тим факторам, які створюють 

ризики для ефективного функціонування підприємства. Досягненню цієї 

мети багато в чому сприяє правильна ідентифікація таких факторів. 

Такий підхід обумовлено тим, що динамізм сучасного економічного 

простору вимагає від учасників економічних відносин своєчасного 

реагування на ризики [226, с. 91]. 

У сучасних умовах існування науковцями та практиками велика увага 

приділяється ризик-орієнтованому контролю, тобто контролю, орієнтованому 

на негативні фактори впливу, під які підпадає підприємство. 

Серед існуючих наукових праць особливої уваги заслуговує стаття 

В.П. Бєлякової «Організація системи ризик-орієнтованого внутрішнього 
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контролю», в якій пропонується на базі виявлених ризиків визначати 

контрольні заходи, необхідні для мінімізації ризиків [30]. 

Так, Р.А. Савченко виділяє принципи концепції внутрішнього 

контролю, що базується на ризик-орієнтованих підходах. Він пропонує 

доповнити технологію проведення внутрішнього контролю внесенням змін 

до процедур перевірки залежно від виявлених ризиків або складання реєстру 

ризику у вигляді робочих документів перевіряючих. Також Р.А. Савченко 

вважає необхідним сконцентрувати увагу керівництва на специфічних 

ризиках підприємства та поділити ризики за однорідними групами з метою їх 

аналізу і оптимізації [336]. 

М.Є. Шухман розробив ризик-орієнтований підхід до планування 

роботи внутрішніх аудиторів. Запропонований підхід дозволяє визначити 

види ризику в діяльності підприємства, класифікувати їх за групами, 

визначити бізнес-ризики, які пов’язані з цілями і бізнес-процесами 

підприємства, та оцінити їх. На думку М.Є. Шухмана, застосування цього 

методу на практиці дозволить організувати роботу внутрішніх аудиторів із 

застосуванням закордонного досвіду та підвищити ефективність роботи 

внутрішніх аудиторів під час проведення перевірок [443]. 

Удосконалює роботу внутрішніх аудиторів і О.В. Сметанко. Автором 

запропоновано використання ризик-орієнтованого підходу до проведення 

перевірки за показниками вартісно-орієнтованої системи управління. З цією 

метою розроблено методику побудови карти ризиків з урахуванням рівня 

ризику кожного із значущих факторів, які впливають на показники вартості 

підприємства [349; 350]. 

К.К. Уллубієва пропонує удосконалити методику внутрішнього 

контролю НДС на основі ризик-орієнтованих підходів [393]. 

Є.А. Касюк за результатами проведеного дослідження сформулював 

основні принципи ефективності внутрішньокорпоративного контролю, 

застосування яких дозволить мінімізувати ризики виникнення помилкових і 

недобросовісних дій з боку посадових осіб [185]. 
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Російськими вченими О.П. Зайцевою, Б.А. Аманжоловою розроблено 

організаційні заходи удосконалення механізму внутрішнього контролю, що 

дозволяють мінімізувати ризики підприємства. До запропонованих заходів 

відносять: внесення змін до російського Кодексу корпоративного управління, 

підсилення контрольних аспектів у корпоративних кодексах управління 

(поведінки), коригування (перегляд) загальної політики організації у сфері 

внутрішнього контролю, більш чітке розмежування компетенцій органів і 

осіб, що здійснюють внутрішній контроль [166]. 

О.С. Сергеєва застосовує ризик-орієнтований підхід до здійснення 

банками внутрішнього фінансового моніторингу. На її думку, головними 

напрямами розвитку ризик-орієнтованого підходу має стати його 

взаємозв’язок з процесом здійснення ризик-орієнтованого нагляду як 

взаємодоповнюючих компонентів [341]. 

О. Чучеліною досліджено сутність управління ризиками як елементами 

системи внутрішнього контролю. Встановлено, що система управління 

ризиками в державній організації включає в себе систему внутрішнього 

контролю, розвиває і трансформує її у форму, більш орієнтовану на 

ризик [428]. 

Аналіз наукових праць щодо проблеми ризик-орієнтованого підходу до 

системи внутрішнього контролю показав недостатню увагу до визначення 

ризиків підприємств, тобто тих факторів, що здійснюють негативний вплив 

на діяльність підприємства. Таким чином, необхідно встановити залежність 

видів контролю і факторів впливу, визначити типові елементи факторів 

впливу на діяльність підприємства, незалежно від його форми власності та 

видів діяльності, з метою оптимізації системи динамічного контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства. 

Вичерпна класифікація ризиків, у тому числі економічних, подана 

Є.А. Ковалевим. Ним узагальнено та зібрано в єдину наукову працю 

різноманітні підходи до класифікаційних характеристик ризиків. Для цілей 

нашого дослідження інтерес становить його думка про неточність визначення 
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зовнішніх та внутрішніх економічних ризиків. Неможливо не погодитися з 

думкою Є.А. Ковалева щодо існування зовнішніх ризиків, на які ми можемо 

впливати, і внутрішніх, на які ми впливати не можемо [196]. Отже, слід 

розвинути його думку, для чого необхідно скласти матрицю факторів впливу 

таким чином, щоб розуміти їх джерело і можливість контролю та впливу на 

ці фактори (табл. 3.4) [73; 90]. Це обумовлено тим, що якість управлінської 

діяльності, а отже, і функціонування підприємства залежить від контролю, 

тобто ми отримуємо те, що контролюємо [261]. 

Таблиця 3.4 

Матриця залежності видів контролю і факторів впливу 

Вид 

контролю 

Фактори впливу і можливості підприємства  

управляти ними Вид 

впливу 
Можливість 

Відносна 

можливість 

Відсутня 

можливість 

1 2 3 4 5 

А
д

м
ін

іс
тр

ат
и

в
н

и
й

 Недосконалість 

системи управління 

Відсутність 

системи 

економічної 

безпеки 

Поведінка 

засновників 

Внутрішні 

– 

Перевірка 

державних 

правоохоронних та 

контролюючих 

органів 

Територіальна 

приналежність 

Зовнішні 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

и
й

 Неефективне 

забезпечення 

ресурсами 

– – 

Внутрішні 

– 

Поведінка 

контрагентів 

Економічна 

політика держави. 

Економічні 

диверсії 

Зовнішні 

Ф
ін

ан
со

в
и

й
 

Система 

бухгалтерського 

обліку 

Платіжна 

дисципліна. 

Результати 

діяльності 

– 

Внутрішні 

– 

Система 

оподаткування. 

Відсутність 

інвестицій 

Валютне 

регулювання 

Зовнішні 

П
р
ав

о
в
и

й
 Внутрішньо-

фірмові стандарти 

Засновницька 

документація 
– 

Внутрішні 

– 
Договірна 

діяльність 

Недосконале 

законодавство 

Зовнішні 
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Продовження таблиці 3.4 

1 2 3 4 5 

В
и

р
о
б

н
и

ч
и

й
 

Недосконалість 

організації 

виробництва 

Неможливість 

швидкої 

переорієнтації 

підприємства на 

суміжні види 

діяльності 

– 

Внутрішні 

– – – Зовнішні 

С
о
ц

іа
л
ьн

и
й

 

Відсутність 

мотивації. 

Відсутність 

колективних 

договорів. 

Невиконання 

трудового 

законодавства 

Несвоєчасна та 

неповна оплата 

праці. 

Виплата заробітної 

плати в конвертах 

 

– 

Внутрішні 

– – 

Недосконалість 

соціальних 

стандартів 

Зовнішні 

Т
ех

н
іч

н
и

й
 

Відсутність 

ефективної системи 

технічного 

контролю 

Велика кількість 

гарантійних 

випадків 
– 

Внутрішні 

– 

Незадоволення 

якістю виробленої 

продукції 

– 

Зовнішні 

Т
ех

н
о
л
о
гі

ч
н

и
й

 Розробка новацій. 

Недотримання 

технології 

виробництва 

Впровадження 

нових технологій 
– 

Внутрішні 

– – 

Нові технології, 

які не досяжні 

для підприємства 

Зовнішні 

М
ар

к
ет

и
н

го
в
и

й
 

Маркетингова 

політика 

підприємства 

Збут 

– 

Внутрішні 

– 
Конкуренти Вихід на ринок 

нового продукту 

Зовнішні 

Ін
ж

ен
ер

н
и

й
 

Наявність 

розгалуженої мережі 

комунікацій. 

Невідповідний стан 

засобів праці 

Недотримання 

техніки і пожежної 

безпеки. 

Недотримання 

екологічної безпеки 

– 

Внутрішні 

– – 

Техногенні 

катастрофи. 

Аварії за межами 

підприємства. 

Стихійні лиха 

Зовнішні 

Примітка. Джерело: [розроблено автором] 
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Кожний з указаних факторів впливу має певний набір елементів 

(рис. 3.1) [77; 90]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Карта факторів впливу на підприємство [розроблено автором] 

 

Кожне підприємство має n кількість факторів впливу, кожний фактор 

впливів має n кількість елементів факторів впливу. 

Найбільш важливі з елементів факторів впливу слід подати нижче у 

вигляді переліку. Це обумовлено тим, що графічне зображення буде досить 

громіздким. 

Для оптимізації адміністративного контролю виділимо певні фактори 

впливу та їхні елементи [65; 67; 70; 72; 74; 75; 77; 87; 90; 93]: 

Недосконалість системи управління: 

– неефективне функціонування структурних підрозділів; 

– негнучка організаційна і управлінська структура підприємства; 

– відсутність необхідного висококваліфікованого персоналу; 

– неякісне виконання персоналом своїх обов’язків; 

– неефективна інформаційна система. 

Відсутність системи економічної безпеки підприємства: 

ПІДПРИЄМСТВО 

Зовнішній вплив 

Внутрішній вплив 

Фактор впливу Фактор впливу 

Фактор впливу Фактор впливу 

Елемент фактора 

впливу (1) 

Елемент фактора 

впливу (n) 

Елемент фактора 

впливу (1) 

Елемент фактора 

впливу (1) 

Елемент фактора 

впливу (1) 

Елемент фактора 

впливу (n) 

Елемент фактора 

впливу (n) 

Елемент фактора 

впливу (n) 
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– промисловий шпіонаж; 

– «відтік мізків»; 

– відтік інформації. 

Поведінка засновників: 

– відмінності у розумінні засновниками особливостей 

функціонування і розвитку підприємства; 

– участь засновників у процесі управління та їх можливість впливати 

на процеси функціонування і розвиток підприємства; 

– взаємовідносини між засновниками; 

– небажання засновників змінюватися на певному етапі розвитку 

підприємства;  

– незначна кількість зборів засновників. 

Перевірка державних контролюючих і правоохоронних органів: 

– можливість впливу на засновників та управлінський персонал 

підприємства; 

– імовірність необґрунтованих штрафних санкцій; 

– залучення до перевірок персоналу підприємства, що відволікає їх 

від виконання прямих посадових обов’язків. 

Для оптимізації економічного контролю виділимо такі елементи 

факторів впливу: 

Економічна політика держави: 

– наявність монополій (газопостачання, водопостачання, 

електропостачання); 

– надання галузевих пільг. 

Поведінка контрагентів: 

– невиконання договірних зобов’язань; 

– недотримання строків платежів; 

– зміна контрактних цін. 

Для оптимізації фінансового контролю виділимо такі елементи 

факторів впливу: 
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Система бухгалтерського обліку: 

– облікова політика підприємства; 

– документообіг; 

– імовірність неоформлених бухгалтерських операцій. 

Система оподаткування: 

– вибір системи оподаткування на підприємстві; 

– зміна податкового законодавства; 

– введення нових або відміна старих податків; 

– невідповідність податкових ставок можливостям підприємства; 

– протиріччя нормативно-законодавчих актів, що регулюють 

оподаткування. 

Валютне регулювання: 

– коливання курсу валют; 

– зміна законодавства у сфері валютного регулювання. 

Платіжна дисципліна: 

– несвоєчасне та помилкове перерахування податкового 

зобов’язання; 

– наявність великого обсягу кредиторської та дебіторської 

заборгованості. 

Результати діяльності: 

– наявність збитків за окремими видами діяльності або за окремий 

період часу; 

– відсутність дивідендів. 

Для оптимізації виробничого контролю виділимо такі елементи 

факторів впливу: 

Недосконалість організації виробництва: 

– неефективність використання виробничих потужностей; 

– недотримання строків виконання робіт. 

Для оптимізації соціального контролю виділимо такі елементи 

факторів впливу: 



163 

Недосконалість соціальних стандартів: 

– недосконалість соціального законодавства; 

– недостатня мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум; 

– невеликі соціальні платежі. 

Для оптимізації інженерного контролю виділимо такі елементи 

факторів впливу: 

Наявність розгалуженої мережі комунікацій: 

– своєчасність виконання капітальних та поточних ремонтів; 

– розмежування балансової приналежності і зони відповідальності за 

комунальні мережі та обладнання; 

– імовірність великих капітальних витрат на модернізацію 

мереж. 

Недотримання техніки безпеки і протипожежних заходів: 

– аварії на території підприємства; 

– наявність нещасних випадків і виробничих травм; 

– відсутність інструктажів, інструкцій і журналів техніки безпеки. 

Недотримання екологічної безпеки: 

– шкідливе виробництво; 

– відсутність або низька ефективність очисних споруд. 

Для оптимізації правового контролю виділимо такі елементи факторів 

впливу: 

Внутрішньофірмові стандарти: 

– відсутність положень про структурні підрозділи; 

– відсутність посадових інструкцій; 

– відсутність матеріальної відповідальності та її юридичного 

обґрунтування (договорів про матеріальну відповідальність). 

Засновницька документація: 

– відсутність протоколів зборів засновників з приводу питань, 

вирішення яких перебуває в компетенції зборів засновників; 

– відсутність регламентації повноважень директора; 
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– недотримання положень статуту підприємства стосовно права 

підпису посадових осіб підприємства. 

Недосконалість законодавства: 

– протиріччя нормативно-законодавчих актів один одному; 

– відсутність нормативно-законодавчих актів, що регламентують 

окремі види діяльності; 

– невідповідність нормативно-законодавчих актів сучасним реаліям 

функціонування підприємств. 

Наведена карта факторів впливу не враховує специфіку окремих 

підприємств та охоплює незначну кількість негативних впливів, які 

можуть супроводжувати функціонування підприємства в сучасних 

економічних умовах. Така карта дозволить орієнтуватися у типових 

впливах, що здійснюються практично на будь-яке підприємство, яке 

функціонує в умовах соціально-економічного розвитку. Цей підхід 

дозволить оптимізувати контроль соціально-економічного розвитку 

підприємства. Запропонований підхід не є новим сам по собі, оскільки 

карти факторів впливу є прототипом карт ризиків, про які йде мова в 

науковій і практичні літературі.  

Новацією є розробка типової карти факторів впливу, універсальної для 

будь-якого підприємства. Поданий шаблон дозволить оптимізувати пошук 

типових факторів впливу для сучасних умов функціонування підприємства. 

Шляхом доопрацювання запропонованої карти відповідно до умов 

функціонування конкретного підприємства можна створити унікальну карту 

факторів впливу цього підприємства. 

Перспективним напрямом подальшого дослідження є формування 

базової системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства. Але для формування базової системи динамічного контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства необхідно дослідити 

фактичний стан сучасних промислових підприємств і тенденції соціально-

економічного розвитку України загалом. 
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3.2. Тенденції соціально-економічного розвитку України 

 

Сьогодення позначено інтенсивним розвитком світової економіки. Це 

обумовлено появою нових країн-лідерів, загостренням конкуренції за основні 

ресурси, до яких відносять робочу силу, енергоносії, капітал, знання, високі 

технології. В таких умовах змінюється модель світового прогресу. Активно 

виходять на перший план такі джерела економічного розвитку, як 

інформація, наука, освіта, інтелект [270]. 

Відкритість економіки, приналежність України до основних 

економічних процесів ставить перед державою нові виклики. Тобто йдеться 

про спроможність держави відстоювати національні економічні інтереси, 

реалізовувати та посилювати конкурентні переваги. Особливу увагу слід 

приділити забезпеченню розвитку економіки, зростанню добробуту 

громадян [270]. 

За часи незалежності Україна пройшла значний шлях до ринкових 

перетворень. Ще на початку століття Україну відносили до країн з 

перехідною економікою. За останні роки проведених реформ Україна 

отримала де-юре статус країни з ринковою економікою, проте де-факто вона 

залишається транзитивною [387]. 

На жаль, сьогодні українська економіка – це глибоко амортизована, 

сировинна, низькотехнологічна, перекошена і монополізована 

(неконкурентна) система псевдоекономічних відносин, що довели до 

зубожіння нашу державу і практично до злиднів значну частину українського 

населення [318]. Головними факторами поглиблення кризових явищ були 

проблеми, що виникли у попередні роки. До таких проблем, зокрема, 

відносять обмежену місткість внутрішнього ринку та експортну модель 

економічного зростання України. Загостренню кризових явищ та 

поглибленню спаду економічних процесів в економіці України в цей період 

сприяло переважання експортних факторів зростання, за яких більша частина 

створюваної в країні вартості реалізовувалася на зовнішніх ринках [11; 387]. 
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Україна потребує нової економічної моделі, що дозволить забезпечити 

динамічне, планове зростання нашої економіки в умовах величезного її 

потенціалу, але вкрай низького поточного рівня [210]. 

В сучасних умовах існування Україна здійснює спробу переходу 

національного господарства на модель сталого розвитку. Успіх цього 

процесу значною мірою залежить від наявного потенціалу розширеного 

відтворення ресурсної бази соціально-економічного піднесення на новій 

інституціональній і технологічній основі.  

Поступове переведення національного господарства на модель сталого 

розвитку ускладнене наслідками глобальної економічної кризи 2008 р., що 

негативно позначилися на темпах розширеного відтворення соціально-

економічного потенціалу України. Національні особливості господарювання, такі 

як структурні перекоси в господарському комплексі, спричинені переважанням 

галузей сировинної орієнтації з низькою часткою доданої вартості у виробництві 

продукції, відсутність системної політики щодо зниження залежності 

національного господарства від імпорту енергоносіїв і впровадження ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій, також мають свій негативний вплив на соціально-

економічний розвиток. Далися в знаки також і псування відносин з Російською 

Федерацією через що виник перманентний дефіцит платіжного балансу, 

пов’язаний із зменшенням попиту на продукцію вітчизняних експортерів; і 

недосконалість міжбюджетних відносин, що не стимулює максимально 

ефективне використання внутрішніх резервів соціально-економічного розвитку 

окремих регіонів; і політична криза, що виникла наприкінці 2013 р. та призвела 

до ескалації протистояння на сході країни [356]. Наслідком такої ситуації стало 

скорочення обсягів виробництва, призупинення реалізації інвестиційних 

проектів, наростання кризових явищ у соціальній сфері [12; 157, с. 4]. 

Сьогодні соціально-економічний розвиток більшості регіонів України 

характеризується подальшим зменшенням промислового виробництва, 

відтоком інвестиційного капіталу, нестійкою експортною динамікою, 

скороченням обсягів будівництва, звуженням внутрішнього ринку, 
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погіршенням ситуації на ринку праці і загальним падінням рівня 

доходів [157, с. 5]. 

Ситуація на сході України значно впливає на розвиток промисловості 

України. Це стосується не тільки катастрофічного скорочення виробництва у 

Донецькій та Луганській областях. Регіони, які мали потужні виробничо-збутові 

зв’язки з Донбасом, теж не в змозі компенсувати зазнаних втрат за рахунок 

інших каналів постачання. Воєнний конфлікт завдав великих збитків 

підприємствам добувної, хімічної промисловості, гірничо-металургійного 

комплексу і машинобудування. Не меншої шкоди завдано промисловому 

виробництву й порушенням налагоджених зв’язків «сировина – виробництво – 

збут» з іншими регіонами країни. Криза загострила проблеми промислового 

комплексу регіонів, які накопичувалися роками: надмірна залежність від 

зовнішньої кон’юнктури на ринках основних експортних товарів, висока енерго- 

та матеріаломісткість виробництва, що стало причиною різкого зростання 

собівартості, дефіцит коштів для модернізації основних фондів, скорочення збуту 

на внутрішньому ринку через зменшення попиту на продукцію проміжного 

споживання та інвестиційного призначення. Продовжується зниження 

інвестиційної активності у всіх регіонах України [157, с. 6]. 

Посилення кризової ситуації на сходу України, розростання негативних 

економічних тенденцій у регіонах формують низку загроз подальшої 

дестабілізації розвитку України. Серед цих загроз найбільш гостро 

проявляються такі: 

– погіршення результатів функціонування промислових 

підприємств та подальше скорочення промислового виробництва; 

– зниження інвестиційної спроможності регіонів, зменшення 

обсягу інвестиційного капіталу, поглиблення диспропорційності соціально-

економічного розвитку регіонів через непривабливість традиційних галузей і 

територій для інвестування; 

– погіршення платіжної дисципліни і збільшення заборгованості за 

бюджетними платежами; 
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– подальше обмеження купівельної спроможності населення за 

рахунок зменшення доходів; 

– негативна динаміка виплати заробітної плати 

працівникам [157, с. 10–11]. 

Дестабілізація соціально-економічного і фінансового стану в Україні 

послабили її розвиток за рахунок таких загальних проблем, як: низький 

рівень соціального розвитку, однобічна спеціалізація промислових 

комплексів, недостатня завантаженість потужностей промислових 

підприємств, низькі темпи будівництва житла, об’єктів соціальної 

інфраструктури, слабка диференціація містоутворювальної бази, нестача 

робочих місць, нерозвиненість сфери обслуговування, що ускладнює 

ситуацію на ринку праці, та демографічні проблеми міст, недостатність 

тепло-, енергопостачання і ресурсозбереження, низький професійно-

кваліфікаційний рівень управлінських кадрів та інше [157, с. 12]. 

За останні роки соціальний фактор почав все більше лімітувати економічне 

зростання країн світу, тобто впливати на економічний розвиток. У свою чергу, 

економічний розвиток був та є основою для соціального і демографічного розвитку. 

Отже, залежність між соціальними і економічними факторами є актуальним 

предметом дослідження, особливо в сучасних умовах функціонування України. 

Для проведення зазначеного дослідження скористаємося офіційними 

даними Державної служби статистики України (табл. 3.5) [278; 359; 360]. 

В табл. 3.5 наведено основні соціально-економічні показники, що 

представлені в Статистичному щорічнику України.  

На перший погляд, більшість представлених економічних показників 

мають позитивну динаміку – зростають доході населення, обсяги 

реалізованої промислової продукції, обсяги реалізованої продукції 

переробної промисловості, підвищується рівень ВВП як загалом, так і на 

одну особу. Але результатом розвитку економічних показників є 

удосконалення соціальних показників, тим часом спостерігається зростання 

тільки середньомісячної номінальної заробітної плати. 
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Таблиця 3.5 

Основні соціально-економічні показники України 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Економічні показники 

1. Валовий 

внутрішній 

продукт (у 

фактичних 

цінах),  

млрд грн 

948,1 913,3 1120,6 1349,2 1459,1 1522,7 1566,7 

2. Валовий 

внутрішній 

продукт у 

розрахунку на 

одну особу, грн 

20495 19832 24429 29519 32002 33473 36435 

3. Доходи 

населення, 

млрд грн 

845,6 894,3 1101,2 1266,8 1457,91 1548,7 1531,1 

4. Капітальні 

інвестиції, 

млрд грн 

272,1 192,9 189,1 259,9 293,7 267,7 219,4 

5. Обсяги 

реалізованої 

промислової 

продукції (робіт, 

послуг), млн грн 

917035,5 806550,6 1043110,8 1305308,0 1367925,5 1322408,4 1428839,1 

6. Обсяги 

продукції (робіт, 

послуг) 

переробної 

промисловості, 

млн грн 

668466,4 559266,5 703340,0 852537,4 871146,6 817734,3 903735,3 

Соціальні показники 

1. Кількість 

постійного 

населення (на 

кінець року), 

млн чол. 

46,0 45,8 45,6 45,5 45,4 45,2 42,8 

2. Природний 

приріст, 

скорочення (–) 

населення, 

тис. чол. 

-243,9 -194,2 -200,5 -162,0 -142,4 -158,7 -166,4 

3. Кількість 

зайнятих,  

тис. чол. 

20972,3 20191,5 20266,0 20324,2 20354,3 20404,1 18073,3 

4. Кількість 

безробітних (за 

методологією 

МОП), тис. чол. 

1425,1 1958,8 1785,6 1732,7 1657,2 1576,5 1847,6 

5. Рівень 

безробіття (за 

методологією 

МОП), % 

6,4 8,8 8,1 7,9 7,5 7,2 9,3 

6. Середньо-

місячна 

номінальна 

заробітна  

плата, грн 

1806 1906 2239 2633 3026 3265 3480 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [278; 359; 360]) 
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Нестабільну динаміку мають такі показники, як капітальні інвестиції, 

кількість зайнятих, рівень безробіття, природне скорочення населення. 

Спостерігаються і негативні тенденції за такими показниками, як рівень 

безробіття, кількість постійного населення, що обумовлено об’єктивними 

економічними і політичними причинами. 

Рівень соціально-економічних показників характеризує ефективність 

державного управління та регулювання економіки. Наведені показники 

свідчать про недостатньо ефективний рівень державного управління, слабкий 

позитивний вплив на економіку і майже відсутній соціальний розвиток. 

Як зазначалося вище, існує певна залежність між соціальними і 

економічними показниками. Отже, цікавим є саме дослідження 

взаємозалежності зазначених показників і їх вплив один на одного. З метою 

вирішення поставленого завдання в роботі пропонується застосувати метод 

кореляційно-регресійного аналізу. Таким чином, подальше дослідження 

макроекономічних показників соціально-економічного розвитку України 

необхідно проводити в три етапи [2; 51, 64; 148; 227; 228; 463; 468; 475; 478]: 

1. Дослідження парних кореляційно-регресійних залежностей між 

економічними показниками. 

2. Дослідження парних кореляційно-регресійних залежностей між 

соціальними показниками. 

3. Дослідження парних кореляційно-регресійних залежностей між 

соціальними і економічними показниками. 

Етап 1. Дослідження парних кореляційно-регресійних залежностей між 

економічними показниками 

Широко відомо, що кореляційною залежністю Y (X) називають 

залежність, при якій кожному значенню X може відповідати декілька значень 

показника Y. Середнє значення ознаки Y залежить від значення ознаки Х. Їх 

зміни закономірні. В свою чергу ознака Y кожний раз може мати різні 

значення. Кожний окремий випадок характеризує значення ознаки Y з різним 

ступенем імовірності, а ознака набуває безліч різних значень. 
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Вибірковий парний коефіцієнт кореляції є показником тісноти зв’язку 

між змінними X і Y лише у випадку лінійної залежності між цими змінними. 

У практичних розрахунках звичайно використовується вибірковий 

парний (линей ній) коефіцієнт парної кореляції r (X, Y) який визначається за 

наявного набору фактичних даних: 
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змінних X і Y. 

Вибірковий парний коефіцієнт кореляції має такі властивості: 

– приймає значення в інтервалі [– 1;1], тобто 1)Y,(r X ; 

– не залежить від вибору початку відліку і одиниці вимірювання; 

– якщо 0)Y,(r X , то між змінними є прямий зв’язок, тобто при 

зростанні (зниженні) однієї з них інша також зростає (убуває); 

– якщо 0)Y,(r X , то зв’язок є зворотним, тобто при зростанні однієї 

змінної інша убуває; 

– якщо 1)Y,(r X , то між змінними є лінійна функціональна 

залежність; 

– якщо 0)Y,(r X , то лінійний зв’язок між змінними відсутній. 

Відповідно до визначених властивостей, чим ближче модуль 

коефіцієнта парної кореляції до одиниці, тим тісніше зв’язок між змінними. 

Розрахунок парних коефіцієнтів кореляції між економічними 

показниками дозволив скласти зведену таблицю результатів кореляційного 

аналізу (табл. 3.6), в якій жирним виділено значення коефіцієнта, що 

характеризує силу зв’язку між розглянутими показниками )75,0)Y,(r X . 
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У результаті аналізу кореляційних залежностей отримані регресійні 

моделі парної лінійної регресії виду bXaŶx   між економічними 

показниками з коефіцієнтів кореляції 75,0)Y,(r X . 

Таблиця 3.6 

Матриця кореляційних залежностей між парами економічних 

показників 
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1. Валовий внутрішній 
продукт (у фактичних 
цінах), млрд грн 

1,00 0,99 0,99 0,39 0,98 0,94 

2. Валовий внутрішній 
продукт у розрахунку на 
одну особу, грн 

0,99 1,00 0,98 0,34 0,97 0,94 

3. Доходи населення, 
млрд грн 

0,99 0,98 1,00 0,35 0,95 0,89 

4. Капітальні інвестиції, 
млрд грн 

0,39 0,34 0,35 1,00 0,45 0,50 

5. Обсяги реалізованої 
промислової продукції 
(робіт, послуг)  
Промисловість. млн грн 

0,98 0,97 0,95 0,45 1,00 0,99 

6. Обсяги реалізованої 
промислової продукції 
(робіт, послуг). Переробна 
промисловість, млн грн 

0,94 0,94 0,89 0,50 0,99 1,00 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Оскільки в розрахунках була використана вибірка обмеженого обсягу, 

виконано також перевірку значущості. 

Спочатку здійснюється перевірка значущості коефіцієнта кореляції. 

Для перевірки значущості коефіцієнта кореляції використовується t-критерій 

(t-статистика) Стьюдента. Критичне значення t-критерію tкрит (α; k) 

визначається за таблицею розподілів t-критерію Стьюдента, (α – рівень 
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значущості, k – кількість ступенів свободи). Критичне значення t-критерію 

залежить від двох параметрів (рівня значущості, числа ступенів свободи). 

Рівень значущості α – величина, що визначається за формулою: 

 

α = 1 – γ,      (3.2) 

 

де γ – довірча ймовірність потрапляння оцінюваного параметра в довірчий 

інтервал. Цю величину необхідно брати близького до одиниці (0,95–0,99). 

Таким чином, α – це ймовірність того, що оцінюваний параметр не 

потрапить у довірчий інтервал, що дорівнює 0,05 (ймовірність помилки). 

Кількість ступенів свободи k = n – m – 1 − показник, який визначається як 

різниця між обсягом вибірки (n) і кількістю факторних ознак (m). 

Алгоритм розрахунку спостережуваного значення t-критерію 

Стьюдента такий: 

1. Розраховується помилка вибіркового коефіцієнта кореляції, 

обумовлена обмеженим обсягом вибірки: 

 

1-m-n

X
Sr

2)Y,(r1
 .      (3.3) 

 

2. Розраховується коефіцієнт надійності (коефіцієнт значущості, t-

критерію Стьюдента). При цьому видно, що t-статистика порівнює значення 

коефіцієнта з його стандартною помилкою: 

 

набл
2

(X, )
t n 2

1 (X, )

r Y

r Y
  


.    (3.4) 

 

3. За таблицею розподілу Стьюдента знаходимо критичне значення t-

крит (α; k) при заданих α = 0,05 і k = 5 (tкрит (0,05; 5) = 2,57). 

4. Порівнюємо tнабл и tкрит. 

Якщо модуль спостережуваного значення t-критерію більше 

критичного значення t-критерію |tнабл| > tкрит, то з ймовірністю (1 − α) 
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стверджують, що між досліджуваними ознаками існує кореляційна 

залежність, яку аналітично можна оцінити за допомогою побудови рівняння 

парної регресії. 

Якщо модуль спостережуваного значення t-критерію менше або 

дорівнює критичному значенню t-критерію |tнабл| < tкрит, то з імовірністю α 

приймається, тобто між досліджуваними ознаками X і Y кореляційний зв’язок 

відсутній, побудова рівняння регресії в цьому випадку недоцільна. 

Здійснимо перевірку адекватності парного лінійного рівняння регресії. 

Перевірка гіпотези адекватності парного лінійного рівняння регресії 

зводиться до перевірки гіпотез про значення парного коефіцієнта 

детермінації ( 2)Y,(rR X  ). Адекватним називається рівняння регресії, яке 

правильно (коректно) відображає залежність між досліджуваними 

ознаками. 

Перевірити значущість рівняння регресії – означає встановити, чи 

відповідає математична модель, що виражає залежність між змінними, 

експериментальними даними, і чи достатньо включених у рівняння 

пояснюючих змінних (однієї або кількох) для опису залежної змінної. 

Для перевірки гіпотези значущості рівняння регресії в цілому 

використовується F-критерій Фішера − Снедекора.  

Гіпотеза перевіряється таким чином: 

1. Якщо спостережуване значення F-критерію більше критичного 

значення цього критерію, тобто Fнабл> Fкрит, то з імовірністю α основна 

гіпотеза про незначущість парного коефіцієнта детермінації R відкидається, і 

рівняння регресії визнається значущим (адекватним). При цьому ступінь 

адекватності моделі може бути різна (чим більше Fнабл порівняно з Fкрит, тим 

більш адекватною є математична модель). 

2. Якщо спостережуване значення F-критерію менше критичного 

значення цього критерію, тобто Fнабл < Fкрит, то з ймовірністю (1 − α) основна 

гіпотеза про незначущості парного коефіцієнта детермінації R приймається, і 

побудоване рівняння регресії визнається незначущим (неадекватним). 
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Критичне значення F-критерію знаходиться за таблицею розподілу 

Фішера − Снедекора залежно від параметрів α (рівень) значущості і кількості 

ступенів свободи: 

 

k1 = h − 1 та k2 = n – h,     (3.5) 

 

де n − обсяг вибірки; h − число оцінюваних за вибіркою параметрів. 

У разі перевірки значущості рівняння парної регресії критичне 

значення F-статистики обчислюється як Fкрит (α; 1; n – 2). 

Формула спостережуваного значення F-критерію для перевірки 

гіпотези про незначущість рівняння регресії в цілому має вигляд: 

 

2

набл 2

(X, )
F ( 2)

1 (X, )

r Y
n

r Y
  


.    (3.6) 

 

Отримані рівняння регресійних моделей демонструють тенденції 

залежностей, що існують між парами економічних показників (табл. 3.7). 

Результати перевірки адекватності моделей парних кореляційно-регресійних 

залежностей між економічними показниками (додаток Л, табл. Л.3). 

Причому коефіцієнт рівняння α показує, на скільки одиниць зміниться 

Y, якщо Х зміниться на одиницю; а коефіцієнт еластичності (
y

xa)x(Эy  ) 

показує, на скільки відсотків зміниться Y, якщо Х зміниться на один відсоток. 

Загальною тенденцією отриманих рівнянь регресії є: 

– наявність позитивної кореляційної залежності між економічними 

показниками, що характеризує наявність позитивної динаміки у всіх 

аналізованих показників; 

– слабкий кореляційний зв’язок з показниками «Капітальні 

інвестиції, млрд грн», що свідчить про відсутність взаємозв’язку між 

динамікою цього та інших аналізованих економічних показників; 

– значущість коефіцієнтів кореляції і адекватність регресійних 

моделей, що характеризуються коефіцієнтом кореляції 75,0)Y,(r X . 
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Таблиця 3.7 

Парні кореляційно-регресійні залежності між економічними показниками 

Х 

 

 

 

 

Y 

1. Валовий внутрішній 

продукт (у фактичних 

цінах), млрд грн 

2. Валовий внутрішній 

продукт у розрахунку на 

одну особу, грн 

3. Доходи населення, 

млрд грн 

5. Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг)  

Промисловість, млн грн 

6. Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг) Переробна 

промисловість, млн грн 

1. Валовий 

внутрішній продукт (у 

фактичних цінах), 

млрд  грн 

 

Y = 101,64 + 0,04164 × X Y = 136,84 + 0,91628 × X Y = -10,85 + 0,00109 × X Y = -287,6 + 0,00203 × X 

X  на 1   Y  на 0,04164 X  на 1   Y  на 0,91628 X  на 1   Y  на 0,91628 X  на 1   Y  на 0,00203 

X  на 1%   Y  на 0,91% X  на 1%   Y  на 0,89% X  на 1%   Y  на 1,22% X  на 1%   Y  на 1,23% 

2. Валовий 

внутрішній продукт у 

розрахунку на одну 

особу, грн 

Y = -2123, + 23,767 × X  

 

Y = 1220,3 + 21,704 × X Y = -2326, + 0,02594 × X Y = -8973, + 0,04817 × X 

X  на 1  Y  на 23,767 X  на 1   Y  на 21,704 X  на 1   Y  на 0,02594 X  на 1   Y  на 0,04817 

X  на 1%   Y  на 1,07% X  на 1%   Y  на 0,95% X  на 1%   Y  на 1,32% X  на 1%   Y  на 1,32% 

3.Доходи населення, 

млрд грн 

Y = -123,1 + 1,0706 × X Y = -9,990 + 0,04443 × X 

 

Y = -105,1 + 0,00115 × X Y = -359,3 + 0,00208 × X 

X  на 1   Y  на 1,0706 X  на 1   Y  на 0,04443 X  на 1   Y  на 0,00115 X  на 1   Y  на 0,00208 

X  на 1%   Y  на 1,09% X  на 1%   Y  на 1% X  на 1%   Y  на 1,29% X  на 1%   Y  на 1,29% 

5. Обсяги реалізованої 

промислової 

продукції (робіт, 

послуг)  

Промисловість, 

млн грн 

Y = 53703,93 + 880,13 × X Y =145056 + 36,578 × X Y = 195648,25+ 789,03 × X 

 

Y = -295207,16 + 1,9080 × X 

X  на 1   Y  на 880,13 X  на 1   Y  на 36,578 X  на 1   Y  на 789,03 X  на 1   Y  на 1,9080 

X  на 1%   Y  на 0,95% X  на 1%   Y  на 0,87% X  на 1%   Y  на 0,83% X  на 1%   Y  на 1,25% 

6. Обсяги реалізованої 

промислової 

продукції (робіт, 

послуг) Переробна 

промисловість, 

млн грн 

Y = 214187,93 + 436,60 × X Y = 258363 + 18,185 × X Y = 295234 + 382,85 × X Y = 170376,2 + 0,51074 × X 

 X  на 1   Y  на 436,60 X  на 1   Y  на 18,185 X  на 1   Y  на 382,85 X  на 1   Y  на 0,51074 

X  на 1%   Y  на 0,72% X  на 1%   Y  на 0,66% X  на 1%   Y  на 0,61% X  на 1%   Y  на 1% 

Примітка. Джерело : [розроблено автором]
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Етап 2. Дослідження парних кореляційно-регресійних залежностей між 

соціальними показниками. 

Розрахунок парних коефіцієнтів кореляції між соціальними 

показниками дозволив скласти зведену таблицю результатів кореляційного 

аналізу (табл. 3.8), в якій жирним виділено значення коефіцієнта, що 

характеризує сильний зв’язок між розглянутими показниками ( 75,0)Y,(r X ). 

Таблиця 3.8 

Матриця кореляційних залежностей між парами соціальних 

показників 

Х 
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1. Кількість постійного 

населення (на кінець року), 

млн чол. 

1,00 – 0,39 0,97 – 0,33 – 0,63 – 0,74 

2. Природний приріст, 

скорочення (–) населення, 

тис. чол. 

– 0,39 1,00 – 0,36 0,29 0,34 0,81 

3. Кількість зайнятих, тис. чол. 0,97 – 0,36 1,00 – 0,55 – 0,80 – 0,62 

4. Кількість безробітних (за 

методологією МОП), тис. чол. 
– 0,33 0,29 – 0,55 1,00 0,94 0,05 

5. Рівень безробіття (за 

методологією МОП), %  
– 0,63 0,34 – 0,80 0,94 1,00 0,28 

6. Середньомісячна 

номінальна заробітна плата, 

грн  

– 0,74 0,81 – 0,62 0,05 0,28 1,00 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

За результатами аналізу кореляційних залежностей отримано 

регресійні моделі парної лінійної регресії виду bXaŶx   між соціальними 

показниками з коефіцієнтів кореляції 75,0)Y,(r X , виконано перевірку 

значущості парного коефіцієнта кореляції і адекватність лінійної моделі. 
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Кореляційні залежності між соціальними показниками представлені в 

табл. 3.9. Результати перевірки адекватності моделей парних кореляційно-

регресійних залежностей між соціальними показниками наведені в додатку Л, 

табл. Л.4. 

Загальною тенденцією отриманих рівнянь регресії є: 

– наявність значно меншої кількості пар показників (22%), між 

якими присутня сильна кореляційна залежність; 

– наявність позитивної кореляційної залежності між соціальними 

показниками більшості виділених значущих соціальних показників, що 

характеризує наявність позитивної динаміки у всіх аналізованих показниках. 

– наявність очевидною негативної динаміки між показниками 

«Кількість зайнятих» і «Рівень безробіття (за методологією МОП)». 

– значущість коефіцієнтів кореляції, коефіцієнта регресії α і 

адекватність регресійних моделей, що характеризуються коефіцієнтом 

кореляції 75,0)Y,(r X . 

Як додатковий інструмент аналізу соціальних показників та з метою 

ідентифікації можливої наявності специфічної структури взаємозв’язків між 

соціальними показниками було використано метод факторного аналізу. 

Факторний аналіз як метод класифікації базується на оцінках 

кореляцій (факторних навантажень) між вихідними і новими показниками 

(факторами) в рамках обраної факторної моделі і дозволяє з’ясувати 

значущість факторів.  

Факторні навантаження можна зобразити у вигляді діаграми 

розсіювання, на якій кожен вихідний показник представлено точкою у 

факторному просторі (координатах «факторні навантаження»).  

Застосування типового методу обертання – Варимакс – дозволяє 

отримати просту інтерпретацію факторів, чітко відзначену високими 

навантаженнями для одних показників і низькими – для інших, що й 

дозволяє провести класифікацію показників. 
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Таблиця 3.9 

Парні кореляційно-регресійні залежності між соціальними показниками 

Х 

 

Y 

1. Кількість постійного 

населення (на кінець 

року), млн. чол. 

2. Природний приріст, 

скорочення (–) 

населення, тис чол. 

3. Кількість зайнятих, 

тис. чол. 

4. Кількість безробітних 

(за методологією МОП), 

тис. чол. 

5. Рівень безробіття (за 

методологією МОП), 

% 

6. Середньо-

місячна 

номінальна 

заробітна плата, 

грн 

1. Кількість 

постійного 

населення (на 

кінець року), 

млн чол. 

  

Y = 22,391+0,00113 × X 

  

 

X  на 1  Y  на 

0,00113 

 

X  на 1%  Y  на 

0,50% 

 

2. Природний 

приріст, 

скорочення (–) 

населення, 

тис. чол. 

     

Y = – 291,4 

+0,04204 × X 

X  на 1   Y  

на 0,04204 

X  на 1%   Y 

 на 0,61% 

3. Кількість 

зайнятих, 

тис. чол. 

Y = – 17143 + 822,82 × X 

   

Y = 26088,0 – 761,4 × X  

X  на 1  Y   

на 822,82 

X  на 1   Y  на 

761,4 

X  на 1%   Y   

на 1,85% 

X  на 1%   Y  на 

0,30% 

4. Кількість 

безробітних (за 

методологією 

МОП), тис. чол. 

    

Y = 366,75 + 170,58 × X  

X  на 1   Y  на 

170,58 

X  на 1%   Y  на 

0,79% 

5.Рівень 

безробіття (за 

методологією 

МОП), % 

  

Y = 24,969 – 0,009 × X Y = – 0,9432 + 0,00516 × X 

 

 

X  на 1  Y  на 0,009 
X  на 1   Y  

 на 0,00516 

 

X  на 1%   Y   

на 2,17% 

X  на 1%   Y   

на 1,12% 

 

6.Середньо-

місячна 

номінальна 

заробітна плата, 

грн 

 

Y = 5463,3 + 15,683 × X 

   

 

X  на 1   Y  

 на 15,683 

X  на 1%   Y   

на 1,08% 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Факторний аналіз дозволяє поділити показники якості за виділеними 

головними компонентами. Модель факторного аналізу має такий вигляд: 

 

)n,1y(,Fa...FaFaz nyn22y11yq  ,                           (3.7) 

 

де 
yna  – факторне навантаження (вага) головної компоненти y-го 

параметра;  

Fn – значення головної компоненти для k-го показника.  

За допомогою факторного аналізу побудовано двофакторну модель 

соціальних показників, поданих в табл. 3.10, де жирним шрифтом виділено 

найбільш значущі факторні навантаження, що дозволяє за сукупністю цих 

показників інтерпретувати відповідні фактори, приписуючи їм найбільш 

суттєві риси значущих показників. 

У нижньому рядку наведено частки, дисперсії вихідних показників, що 

трактовані даним фактором (інакше кажучи – вагові коефіцієнти факторів).  

Таблиця 3.10 

Матриця факторних навантажень соціальних показників 

Компонента 1ya  2ya  

1. Кількість постійного населення (на кінець року), 

млн чол. 
– 0,527532 0,733293 

2. Природний приріст, скорочення (–) населення, 

тис. чол. 
0,119912 – 0,793601 

3. Кількість зайнятих, тис. чол. – 0,726743 0,593905 

4. Кількість безробітних (за методологією МОП), 

тис. чол. 
0,940090 0,026127 

5. Рівень безробіття (за методологією МОП), % 0,972579 – 0,215395 

6. Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн  0,065502 – 0,992892 

Expl.Var 2,654793 2,553157 

Частка фактора 0,442465 0,425526 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Такими чином, накопичена дисперсія двома факторами ≈ 87%. 
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Згідно з даними табл. 3.8 високі факторні навантаження компонент 

соціальних показників поділилися за факторами, які мають найбільші ваги, 

таким чином: 

– Фактор 1 (вага 0,44), який поєднує в собі фактори, що 

характеризують ситуацію зайнятості населення, а саме «Кількість зайнятих», 

«Кількість безробітних (за методологією МОП)» і «Рівень безробіття (за 

методологією МОП)». 

– Фактор 2 (вага 0,42), який поєднує в собі фактори, що 

характеризують демографічну ситуацію, а також пов’язану з нею середню 

заробітну плату населення, а саме «Кількість постійного населення (на кінець 

року)», «Природний приріст, скорочення (–) населення» і «Середньомісячна 

номінальна заробітна плата». 

Після інтерпретації факторної структури зазвичай виконується оцінка 

значень факторів для показників. Як оцінка фактора i для показника k 

використовується лінійна комбінація значень вихідних змінних X: 

 

,x...xxf nkynk22yk11yik                                      (3.8) 

 

де ikf  – значення фактора з номером i; 

jkx – значення показника з номером y; 

jk  – факторний коефіцієнт показника y для фактора i. 

Структуру факторних коефіцієнтів для виділених факторів наведено в 

табл. 3.11. 

Тобто формулу для опису структури соціальних факторів F1 

«Зайнятість населення» та F2 «Демографія і доходи населення» можна 

виразити наступним чином: 

 

F1 = – 0,214674 × X3 + 0,448103 × X4 + 0,411585 × X5  (3.9), 

F2 = 0,245735 × X1 – 0,362694 × X2 – 0,471906 × X6  (3.10). 
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Таблиця 3.11 

Структура факторних коефіцієнтів для виділених факторів 

Компонента 
1j  

2j  

1. Кількість постійного населення (на кінець року), млн чол. (X1) – 0,091005 0,245735 

2. Природний приріст, скорочення (–) населення, тис. чол. (X2) – 0,113798 – 0,362694 

3. Кількість зайнятих, тис. чол. (X3) – 0,214674 0,134780 

4. Кількість безробітних (за методологією МОП), тис. чол. (X4) 0,448103 0,214452 

5. Рівень безробіття (за методологією МОП), % (X5) 0,411585 0,103212 

6. Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн (X6) – 0,182160 – 0,471906 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Етап. 3. Дослідження парних кореляційно-регресійних залежностей між 

соціальними і економічними показниками. 

Найбільш цікаві результати були отримані в процесі виконання 

кореляційного аналізу економічних і соціальних показників (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Матриця кореляційних залежностей між парами економічних  

і соціальних показників 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Валовий 

внутрішній 

продукт (у 

фактичних 

цінах), млрд грн 

– 0,67 0,83 – 0,53 – 0,03 0,18 0,98 

2. Валовий 

внутрішній 

продукт у 

розрахунку на 

одну особу, грн 

– 0,74 0,80 – 0,61 0,01 0,25 0,99 

3. Доходи 

населення, 

млрд грн 

– 0,64 0,86 – 0,51 0,01 0,21 0,99 
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Продовження таблиці 3.12 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Капітальні 

інвестиції, 

млрд грн 

0,16 0,28 0,37 – 0,76 -0,70 0,30 

5. Обсяги 

реалізованої 

промислової 

продукції 

(робіт, послуг). 

Промисловість, 

млн грн 

– 0,64 0,80 – 0,50 – 0,08 0,14 0,94 

6. Обсяги 

реалізованої 

промислової 

продукції 

(робіт, послуг). 

Переробна 

промисловість 

млн грн 

– 0,62 0,73 – 0,47 -0,15 0,08 0,89 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що: 

– не завжди існує залежність між основними соціальними і 

економічними показниками. Наприклад, такі соціальні показники, як 

«Кількість постійного населення», «Кількість зайнятих» та «Рівень 

безробіття» не мають прямої залежності з жодним із зазначених економічних 

показників; 

– сильна позитивна кореляційна залежність з показниками 

економічної групи існує лише в такого соціального показника, як 

«Середньомісячна номінальна заробітна плата»; 

– найбільш залежні між собою такі показники, як «Середньомісячна 

номінальна заробітна плата» і «Валовий внутрішній продукт (у фактичних 

цінах)», «Середньомісячна номінальна заробітна плата» і «Валовий внутрішній 

продукт на одну особу», що цілком зрозуміло, бо ВВП як основний індикатор 

розвитку економіки повинен мати певний вплив на соціальні показники 

особливо, на заробітну плату. Також спостерігається тісний зв’язок між 

середньомісячною номінальною заробітною платою та доходами населення, це 
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обумовлено тим, що заробітна плата є основним складовим елементом доходів 

населення; 

– трохи меншу залежність має показник середньомісячної 

номінальної заробітної плати з показниками обсягів реалізованої 

промислової продукції, як загалом, так і, зокрема, переробної; 

– середня позитивна кореляційна залежність існує між показником 

«Природний приріст, скорочення (–) населення» та такими економічними 

показниками, як «Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах)», 

«Валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу», «Доходи 

населення», «Обсяги реалізованої промислової продукції». 

– середня негативна кореляційна залежність існує між показником 

економічної групи «Капітальні інвестиції» і таким показником соціальної 

групи, як «Кількість безробітних (за методологією МОП)». 

У результаті аналізу кореляційних залежностей отримано регресійні 

моделі парної лінійної регресії виду між економічними і соціальними 

показниками з коефіцієнтом кореляції 75,0)Y,(r X  (табл. 3.13–3.14; 

додаток Л., табл. Л5). В наведених таблицях показано результати 

дослідження тільки за тими показниками, які мають певну залежність між 

собою. 

Загалом за результатами проведеного аналізу соціальних та 

економічних показників України визначено, що: 

– певна кількість соціальних і економічних показників мають 

позитивну динаміку, але ця динаміка показана у гривневому еквіваленті, що 

на фоні падіння національної валюти нівелює здобуті досягнення; 

– деякі показники, такі як «Капітальні інвестиції», «Кількість 

зайнятих», «Кількість безробітних», «Природне скорочення населення», 

мають нестабільну динаміку; 

– негативну динаміку має залежність між кількістю безробітних та 

капітальними інвестиціями; 
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Таблиця 3.13 

Парні кореляційно-регресійні залежності між економічними і соціальними показниками 

Х 

 

Y 

2. Природний приріст, скорочення 

(–) населення, тис. чол. 

4. Кількість безробітних (за 

методологією МОП), тис. чол. 

6. Середньомісячна номінальна 

заробітна плата, грн 

1. Валовий внутрішній 

продукт (у фактичних 

цінах), млрд грн 

Y = 2463,2 + 6,5947 × X  

 

Y = 205,41 + 0,40544 × X 

X  на 1   Y  на 6,5947 X  на 1   Y  на 0,40544 

X  на 1%   Y  на 1,08% X  на 1%   Y  на 0,84% 

2. Валовий внутрішній 

продукт у розрахунку на 

одну особу, грн 

Y = 55642, + 152,44 × X  

 

Y = 2452,6 + 9,7530 × X 

X  на 1   Y  на 152,44 X  на 1   Y  на 9,7530 

X  на 1%   Y  на 0,99% X  на 1%   Y  на 0,91% 

3. Доходи населення, 

млрд грн 

Y = 2570,3 + 7,3707 × X 

 

Y =83,015 + 0,43936 × X 

X  на 1   Y  на 7,3707 X  на 1   Y  на 0,43936 

X  на 1%   Y  на 1,08% X  на 1%   Y  на 0,93% 

4. Капітальні інвестиції, 

млрд грн 
 

Y = 214187,93 + 436,60 × X 

 X  на 1   Y  на 436,60 

X  на 1%   Y  на 1,26% 

5. Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг). 

Промисловість, млн грн 

Y = 2209234 + 5736,9 × X 

 

Y = 259023 + 347,51 × X 

X  на 1   Y  на 5736,9 X  на 1   Y  на 347,51 

X  на 1%   Y  на 0,89% X  на 1%   Y  на 0,78% 

6. Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг). 

Переробна промисловість, 

млн грн 

  

Y = Y = 324345 + 169,24 × X 

X  на 1   Y  на 169,24 

X  на 1%   Y  на 0,58% 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця 3.14 

Результати перевірки адекватності моделей парних кореляційно-регресійних залежностей  

між економічними і соціальними показниками 

Природний приріст, 

скорочення (–) 

населення, тис. чол. 

(X) 

Валовий 

внутрішній 

продукт (у 

фактичних цінах), 

млрд грн (Y) 

 

 

 

Y = 2463,2 + 6,5947 × X  

)Y,(r X  = 0,82943 

F = 9,68 > Fk = 6,61 

t = 3,11 > tk = 2,57 

Природний приріст, 

скорочення (–) 

населення, тис. чол. 

(X) 

Валовий 

внутрішній 

продукт у 

розрахунку на одну 

особу, грн (Y) 

 

Y = 55642, + 152,44 × X  

)Y,(r X  = 0,80246  

F = 9,04> Fk = 6,61 

t = 3,00 > tk = 2,57 

Примітка. Джерело : [розроблено автором]
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– кореляційна залежність між економічними показниками набагато 

вища, ніж між соціальними. Кількість пар соціальних показників, між якими 

простежується сильна кореляційна залежність, складає тільки 22%; 

– не всі основні соціальні та економічні показники мають 

кореляційну залежність між собою. Наприклад, такі соціальні показники, як 

«Кількість постійного населення», «Кількість зайнятих» та «Рівень 

безробіття», не мають прямої залежності з жодним із зазначених економічних 

показників. 

Таким чином, доходимо висновку, що українська економіка продовжує 

зростати, але це – зростання без розвитку. Сьогоднішні економічні успіхи 

залежать переважно від експорту сировинних товарів. Але торгівля такими 

товарами не дозволяє Україні збагатитися. А переваги, якими досі 

користувались українські виробники, такі як надлишок потужностей, дешева 

робоча сила та енергія, ігнорування екологічних проблем, недооцінена 

валюта, – поступово вичерпуються. Світ уже пішов далеко вперед, а Україна 

ще не досягла навіть того рівня, який мала наприкінці 80-х років минулого 

століття. Наша економіка відстає і технологічно несумісна з розвиненими 

країнами, бо підприємства майже не виробляють сучасної високоякісної, 

високотехнологічної продукції, яка б користувалася попитом у світі [270]. 

Держава не забезпечує стимулів для розвитку. Законодавство і 

бюджетна політика в Україні не тільки не стимулюють якісного покращання 

економіки на засадах інновацій і досягнень науки, а навіть провокують 

погіршення ситуації. До того ж і податкова, і інвестиційна, і амортизаційна 

політики – репресивні у відношенні до реального сектора економіки [270]. 

Між тим основне завдання державних інституцій влади полягає у 

створені необхідних законодавчих, правових і преференційних умов з метою 

залучення в економіку інвестицій. Здійснення інвестицій у галузі, що є 

каталізаторами економічного зростання, в середньостроковій та 

довгостроковій перспективі піднімуть потенціал української економіки, а в 

короткостроковій – сукупний доход населення України. У цьому випадку 
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запрацює класична циклічна модель економіки «зростання доходів 

населення – зростання купівельних настроїв – зростання сукупного попиту – 

зростання сукупної пропозиції – зростання ВВП – зростання національного 

доходу – зростання сукупного доходу – зростання доходів населення» [313]. 

Сьогодні промисловість є однією з лідируючих, бюджетоутворюючих 

галузей, що складає 16,9% в структурі ВВП. Простий інтенсивний розвиток 

не дасть можливості підвищити економічні темпи зростання, бо не існує 

відповідного темпу приросту потреби в цій продукції та спостерігається 

значна фондовідсталість галузі. Тому необхідний ще екстенсивний 

розвиток [313]. 

Щоб забезпечити оновлення і випереджальний розвиток 

промисловості, в економіці мають накопичуватися достатні ресурси для 

цього [270]. 

Необхідно створювати умови для розвитку промисловості. Це 

насамперед забезпечення політичної стабільності і відповідальності, 

залучення інвестицій, модернізація законодавства, ліквідація зайвих 

контролюючих та правоохоронних органів або скорочення їхніх функцій. 

Потрібно всіляко підтримувати прагнення українських підприємств до 

виходу на іноземні ринки, збільшення експортного потенціалу, підвищення 

доходів, зміцнення конкурентних позицій, забезпечення енергозбереження, 

підвищення ефективності діяльності, рівня культури та соціальних 

стандартів, удосконалення систем управління та розвитку соціальної 

інфраструктури. 

Сучасна концепція розвитку підприємства означає постійне 

удосконалення всіх внутрішніх процесів (технології, виробництва, 

управління, організації, фінансування, інших) та взаємодії із зовнішнім 

середовищем [281; 340]. 

У сучасному світі внутрішні процеси функціонування підприємств є 

максимально оптимізованими. Це і дає можливість сучасному підприємству 

вирішувати більш системні питання, такі як корпоративна відповідальність 
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перед суспільством, навколишнім середовищем. Але вітчизняні підприємства 

продовжують вирішувати проблеми, перш за все, матеріально-технічного 

забезпечення своєї діяльності, а, отже, перебувають на дещо іншому етапі 

розвитку. Зважаючи на це, Є.В. Олійник пропонує розглядати як основні 

критерії розвитку сучасного вітчизняного підприємства стан виробничого 

потенціалу, динаміку відтворювальних процесів та здатність підприємства 

фінансувати їх самостійно [281]. 

На нашу думку, з метою визначення ефективності діяльності та 

соціально-економічного розвитку підприємства необхідно контролювати 

динаміку як економічних, так і соціальних показників, які згруповані за 

такими ознаками: фінансова стійкість, рентабельність та собівартість, 

результати діяльності, людські ресурси, організаційна й управлінська 

структура, культура підприємства. 

Проведене дослідження було здійснене з метою визначення соціально-

економічного стану і перспектив розвитку України. За результатами 

дослідження виявлено тенденції зміни основних соціально-економічних 

показників на макрорівні, які свідчать про перспективи соціально-

економічного зростання України, тобто дають підстави сподіватися на те, що 

переважаючі негативні тенденції соціально-економічного розвитку на 

сучасному етапі поступово зміняться на позитивні. Загальна стабілізація 

макроекономічної ситуації в країні є основою відновлення позитивної 

динаміки регіонів, яка, у свою чергу, сприяє розвитку  

підприємств. 

Тим часом, незважаючи на відносно позитивні макроекономічні 

показники, що демонструє офіційна статистика, простежується негативна 

динаміка соціально-економічного розвитку. Така ситуація стимулює 

підприємства розробляти нову соціально-економічну політику, основою якої 

є пошук нових ринків збуту, зокрема виходи на зовнішні ринки; відтворення 

внутрішнього потенціалу розвитку, задіюючи місцеві ресурси; зміцнення 

структури виробництва. 
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Для розробки дійової політики соціально-економічного розвитку слід 

оцінити існуючий стан і визначити можливі перспективи розвитку сучасних 

промислових підприємств. Значну частку промислових підприємств складають 

машинобудівні підприємства, а отже слід звернути увагу саме на них і провести 

наукове дослідження їх діяльності в сучасних умовах функціонування.  

 

 

3.3. Аналіз сучасного стану та динаміка розвитку промислового 

підприємства 

 

Глобалізація, економічна криза, нові умови функціонування, до яких ще не 

зовсім пристосувались українські суб’єкти господарювання, вимагають, з метою 

виживання, швидкої реакції від керівників та власників на проблеми, що 

виникають перед підприємствами. Сучасний стан економіки держави потребує 

реформ на загальнодержавному рівні, але ці реформи не будуть мати бажаного 

ефекту, якщо не будуть проведені реформи економіки підприємств, і навпаки. 

Здається, що усі знають, з якими негараздами стикаються сучасні промислові 

підприємства тим часом велика кількість підприємств залишається у тому стані, а 

то й гіршому, в якому вони дісталися своїм власникам після розпаду Радянського 

Союзу. Останні події, які відбулися в Україні, поставили вітчизняні підприємства 

перед жорстким вибором: стрімкий розвиток і ефективне функціонування або 

повільна «смерть» і ліквідація. На основі наукового дослідження необхідно 

визначити сучасний стан та зробити вибір напрямів соціально-економічного 

розвитку підприємств. 

Треба вважати на те, що потенціал економічної системи, до якої 

належить підприємство, не є постійним в конкретний період часу за інших 

рівних умов, а залежить від поставлених цілей розвитку [440]. 

З метою здійснення дослідження стану та динаміки соціально-

економічного розвитку промислових підприємств машинобудівної галузі 

обрано коло з шести підприємств (табл. 3.15) [80]. 
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Таблиця 3.15 

Перелік підприємств, аналіз яких здійснено у ході дослідження 

Підприємство 

Основні види 

продукції або 

послуг 

Інформація щодо 

проблем, які 

впливають на 

діяльність емітента 

Стратегія подальшої 

діяльності емітента 

1. Дніпропетров-

ський завод з 

ремонту 

тепловозів 

«Промтепловоз» 

ПАТ 

«Металургтранс

ремонт» 

Основним видом 

діяльності є ремонт 

пересувного складу 

залiзницi та його 

агрегатів  

Несвоєчасна оплата 

за виконані роботи 

негативно впливає 

на фінансовий стан 

підприємств також у 

зв’язку з 

конкуренцією 

виникають труднощі 

із забезпеченням 

підприємств 

ремонтним фондом. 

Матеріали і запасні 

частини, які 

використовуються 

при ремонті, 

поставляються не 

тільки від 

постачальників 

України, а із країн 

СНД 

Підприємства не 

змінювали профіль 

основної діяльності, не 

змінювали номенклатуру 

продукції, що 

виробляється але 

здійснювали освоєння 

ремонту пересувного 

складу, який не 

здійснювали раніше, 

випуск запасних частин 

та агрегатів, які 

виробляються в Росії. 

Запланований ряд 

організаційно-технічних 

заходів щодо 

впровадження 

технологічних процесів 

та обладнання, 

виготовлення оснащення, 

пристроїв та ремонту з 

метою підвищення якості 

ремонту, а також 

реконструкція систем 

вентиляції та 

водопостачання 

2. Інгулецький 

завод з ремонту 

дизелів 

«Промдизель» 

ПАТ 

«Металургтранс

ремонт» 

3. Криворiзський 

завод з ремонту 

агрегатів 

«Промагрегат» 

ПАТ 

«Металургтранс

ремонт» 

4. Публічне 

акціонерне 

товариство 

«Павлоградсь-

кий завод 

автоматичних 

лiнiй i машин» 

Підприємство 

виробляє гірничо-

металургійне 

обладнання та 

запчастини до 

нього, целюлозно-

паперове 

обладнання, 

спорядження для 

будівництва 

Велика вартiсть 

енергоносiїв, 

вiдсутнiсть коштів, 

заборгованість 

замовників, постійне 

коливання цін на 

металопрокат. 

Здійснення роботи з 

компактного та 

раціонального 

розміщення 

виробничих дільниць 

 

5. Публічне 

акціонерне 

товариство 

«Дніпроваж-

папірмаш 

ім. Артема» 

Пiдприємство 

виробляє 

паперообробне 

обладнання та 

запчастини для 

нього, обладнання 

для гiрничо-рудної 

промисловостi.  

Велика вартiсть 

енергоносiїв. 

Нестача коштів для 

переобладнання 

 

Розширення видiв 

дiяльностi. Розширення 

номенклатури та вихід 

на нові ринки збуту 

продукції, збільшення 

частки продукції на 

українському ринку, 

удосконалення 

технологічних процесів 
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Продовження таблиці 3.15 

1 2 3 4 

 Ринки збуту: 

паперообробнi 

комбiнати України, 

Росiї. Розширює 

ринки збуту в 

країни СНД та 

дальнього 

зарубiжжя 

 з метою підвищення 

конкурентоспроможн

ості та якості 

продукції 

6. Публічне 

акціонерне 

товариство 

«Днiпроваж-

маш» 

Важке 

машинобудування 

для гiрничо-

металургiйного 

комплексу, 

коксохiмiчної та 

вугiльної 

промисловостi, для 

портiв i 

електростанцiй; 

пiдземна 

інфраструктура; 

участь у реалiзацiї 

транспортних та 

iнфраструктурних 

проектiв у 

будiвництвi метро i 

шахт 

 

Велика вартiсть 

енергоносiїв. 

Висока вартість 

тарифів Укрзалiзницi 

за транспортування 

продукції та сировини 

 

Кожного року 

службою маркетингу 

формується портфель 

замовлень на 

наступний рік. 

Розробка і 

виготовлення нових 

та інноваційних видів 

продукції. 

Розширення 

номенклатури 

продукцiї, що 

виготовляється, 

модернiзацiя та 

покращання 

характеристик вже 

освоєного 

обладнання, 

прискорення реакцiї 

на вимоги замовника, 

змiцнення iмiджу 

пiдприємства як 

надiйного, 

квалiфiкованого 

постачальника. 
Розробка та 

впровадження 

комплексу заходів 

щодо зниження 

собівартості 

продукції. 

Розробка та 

впровадження 

комплексу заходiв 

щодо економiї та 

рацiонального 

використання 

енергетичних  

ресурсiв 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [17, 448]) 
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На всіх перелічених підприємствах: 

– фінансування здійснюється за рахунок власних обігових коштів 

та інвестування на зворотній основі; 

– на кінець звітних років усі укладені договори виконано; 

– протягом досліджених звiтних перiодів реорганiзацiї пiдприємств 

не вiдбувалися; 

– пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило; 

– дослідження та розробки не проводились (окрім Публічного 

акціонерного товариства «Днiпроважмаш») [17; 481]. 

Наведемо результати вивчення стану та аналіз роботи підприємств 

машинобудівної галузі, що підлягали дослідженню. З метою визначення 

соціально-економічного стану підприємств здійснено збір репрезентативної 

статистичної інформації за двома блоками показників: соціальним та 

економічним (табл. 3.16) [83; 90; 91; 96].  

Таблиця 3.16 

Соціальні та економічні показники діяльності підприємств 

Економічні показники Соціальні показники 

1 2 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 ф
ін

ан
со

в
о
ї 

ст
ій

к
о

ст
і 

– коефіцієнт автономії; 

– коефіцієнт фінансової залежності  

(концентрації залученого капіталу); 

– коефіцієнт фінансування; 

– коефіцієнт фінансового ризику; 

– коефіцієнт маневреності власного 

капіталу; 

– коефіцієнт забезпеченості власними 

оборотними коштами; 

– коефіцієнт забезпеченості запасів 

власними оборотними коштами; 

– коефіцієнт маневреності власних 

оборотних коштів; 

– коефіцієнт реальної вартості майна; 

– коефіцієнт реальної вартості 

основних засобів у майні; 

– коефіцієнт накопичення 

амортизації; 

– коефіцієнт співвідношення 

оборотних і необоротних активів 

П
о

к
аз

н
и

к
и

, 
щ

о
 х

ар
ак

те
р
и

зу
ю

ть
 л

ю
д

сь
к
і 

р
ес

у
р
си

 

– кількість персоналу (чол.); 

– середня з/п (грн/рік); 

– продуктивність праці (вартість 

продукції, тис. грн/рік на 1 чол.); 

– фонд оплати праці (тис. грн/рік); 

– заборгованість з оплати праці 

(тис. грн); 

– частка оплати праці у витратах, %; 

– сума внесків у соціальні фонди 

(тис. грн); 

– рівень освіти фахівців (%) –  

вища; 

– рівень освіти фахівців (%) – 

середня; 

– рівень освіти фахівців (%) – середня 

спеціальна; 

– кількість прийнятого персоналу 

(чол.); 

– кількість звільнених (чол.); 

– сума грошових коштів на 

підвищення кваліфікації (курси, 

семінари) (тис. грн) 

– середній вік персоналу, рр 
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Продовження таблиці 3.16 

1 2 
П

о
к
аз

н
и

к
и

 р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

і 
й

 с
о

б
ів

ар
то

ст
і 

 р
еа

л
із

о
в
ан

о
ї 

п
р

о
д

у
к
ц

ії
  

– загальна рентабельність 

(збитковість) сукупного капіталу (%); 

– чиста рентабельність (збитковість) 

сукупного капіталу (%); 

– загальна рентабельність 

(збитковість) власного капіталу (%); 

– чиста рентабельність (збитковість) 

власного капіталу (%); 

– загальна рентабельність 

(збитковість) фондів (%); 

– чиста рентабельність (збитковість) 

фондів (%); 

– собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) (тис. грн) 

П
о

к
аз

н
и

к
и

, 
щ

о
 х

ар
ак

те
р
и

зу
ю

ть
 у

п
р

ав
л
ін

н
я
 і

  

о
р

га
н

із
ац

ій
н

у
 с

тр
у
к
ту

р
у
 п

ід
п

р
и

єм
ст

в
а 

– ефективність системи 

документообігу (%); 

– ефективність системи мотивації 

працівників (%); 

– процент відповідності виконання 

функціональних обов’язків 

посадовим інструкціям (%); 

– рівень ефективності взаємодії між 

підрозділами підприємства (%); 

– адаптація до мінливих умов ринку 

(%); 

– ефективність організаційної 

структури управління (%); 

– кількість структурних підрозділів 

(кількість відділів (шт.); 

– рівень децентралізації, бали; 

– гнучкість системи управління, бали; 

– кількість нововведень з позитивним 

ефектом (шт.) 

П
о

к
аз

н
и

к
и

 р
ез

у
л
ь
та

ті
в
 д

ія
л
ь
н

о
ст

і 

– доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

(тис. грн); 

– чистий доход (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (тис. грн); 

– операційні витрати (тис. грн); 

– валовий прибуток (збиток) 

(тис. грн); 

– фінансові та інвестиційні доходи 

(тис. грн); 

– фінансові та інвестиційні витрати 

(тис. грн); 

– чистий прибуток (збиток) 

(тис. грн); 

– адміністративні витрати (тис. грн); 

– витрати на збут (тис. грн); 

– інші операційні витрати (тис. грн) 

П
о

к
аз

н
и

к
и

, 
щ

о
 х

ар
ак

те
р
и

зу
ю

ть
 

к
у

л
ь
ту

р
у

 п
ід

п
р

и
єм

ст
в
а 

(б
ал

и
 

в
ід

 1
 д

о
 1

0
0

) 
– наявність корпоративних традицій; 

– рівень формальної організаційної 

структури; 

– рівень неформальної організаційної 

структури; 

– наявність формальних джерел 

інформації; 

– наявність неформальних джерел 

інформації; 

– рівень конфліктності; 

– авторитет керівництва; 

– втрата і перетворення інформації; 

– імідж підприємства (позитив) 

Примітка. Джерело : [сформовано автором] 

 

Тобто проведено аналіз фінансової стійкості, рентабельності, 

результатів діяльності (загалом було розраховано за кожним підприємством 

41 показник, з яких обрано для подальшого дослідження 29) і експертну 

оцінку соціальних показників, що характеризують людські ресурси, 

управління та організаційну структуру, культуру підприємств (загалом було 

проведено оцінку 33 показників). Треба зазначити, що експертами виступали 
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керівники структурних підрозділів підприємств та фахівці аудиторських 

фірм.  

Проведено досить ретельне та велике за обсягом отриманої інформації 

дослідження соціально-економічного стану підприємств. Наведемо деякі 

результати дослідження, які, на думку автора, свідчать про фінансовий стан 

підприємств (табл. 3.17–3.19) [80; 90]. 

Таблиця 3.17 

Динаміка коефіцієнта забезпеченості власними обіговими коштами 

  

ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» 
ВП «Інгулецький завод з ремонту дизелів 

«Промдизель» 

  

ПАТ «Павлоградський завод автоматичних 

лiнiй i машин» 

ВП Криворізький завод з ремонту агрегатів 

«Промагрегат» 

  

ПАТ «Дніпроважмаш» 
ВП «Дніпропетровський завод з ремонту 

тепловозів «Промтепловоз» 

-0,7753 

-1,2493 

-1,1206 

-1,4302 

-2,1387 

-2,0261 

-3,3601 

-4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 
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Таблиця 3.18 

Динаміка чистої рентабельності (збитковості) фондів 

 
 

ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» 
ВП «Інгулецький завод з ремонту дизелів 

«Промдизель» 

 
 

ПАТ «Павлоградський завод автоматичних 

лiнiй i машин» 

ВП «Криворізький завод з ремонту 

агрегатів «Промагрегат» 

 

 

ПАТ «Дніпроважмаш» 
ВП «Дніпропетровський завод з ремонту 

тепловозів «Промтепловоз» 

0,02 

-5,21 
-4,54 

-10,27 
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Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами показує, яка 

частина оборотних активів фінансується за рахунок власного капіталу. 

Його нормативне значення має перевищувати показник 0,1. Зважаючи на 

наведені результати, доходимо висновку, що тільки три з досліджуваних 

підприємств – ПАТ «Дніпроважмаш», ВП «Дніпропетровський завод з 

ремонту тепловозів "Промтепловоз», ВП «Інгулецький завод з ремонту 

дизелів «Проагрегат» – повністю себе забезпечують власними обіговими 

коштами, тобто можуть самостійно фінансувати свою поточну діяльність 

у тому обсягу, в якому це потребує технологічний процес та обсяги 

виробництва. 

Два підприємства – ВП «Інгулецький завод з ремонту дизелів 

«Промдизель», ПАТ «Павлоградський завод автоматичних лiнiй i машин» – 

нещодавно втратили таку можливість, і задля здійснення повноцінної діяльності 

мають залучати додаткові кошти або здійснювати свою діяльність у дуже 

обмежених рамках, не використовуючи увесь свій виробничий потенціал. 

Набагато гірша ситуація на ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема». За весь 

період, що підприємство підлягало дослідженню, на ньому жодного року не було 

достатньої кількості власних обігових коштів. 

За результатами розрахунку чистої рентабельності доходимо висновку, 

що тільки одне підприємство, а саме ВП «Дніпропетровський завод з 

ремонту тепловозів «Промтепловоз» протягом всього аналізованого періоду 

ефективно використовувало свої фонди. ПАТ «Дніпроважмаш»,  

ВП «Криворізький завод з ремонту агрегатів «Промагрегат» мали одиничні 

проблеми з використанням майна, але ці проблеми було подолано у ході 

здійснення виробничої діяльності. У свою чергу, ПАТ «Павлоградський 

завод автоматичних лiнiй i машин», ВП «Інгулецький завод з ремонту 

дизелів «Промдизель», ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» мають 

постійні проблеми з ефективністю використання фондів, тобто мають певну 

кількість майна, не задіяну у виробничому процесі внаслідок недостатнього 

обсягу замовлень на продукцію та послуги. 
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Таблиця 3.19 

Динаміка чистого прибутку (збитку), тис. грн 

 
 

ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» 
ВП «Інгулецький завод з ремонту дизелів 

«Промдизель» 

  

ПАТ «Павлоградський завод автоматичних 

лiнiй i машин» 

ВП Криворізький завод з ремонту 

агрегатів «Промагрегат» 

 
 

ПАТ «Дніпроважмаш» 
ВП «Дніпропетровський завод з ремонту 

тепловозів «Промтепловоз» 

Примітка. Джерело : (табл. 3.15–3.17 сформовано автором за [17, 481]) 

 

Аналогічні тенденції спостерігаються з динамікою чистого прибутку. 

Цілком прибутковим виявилося тільки одне підприємство –  

ВП «Дніпропетровський завод з ремонту тепловозів «Промтепловоз». Певні 
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одиничні негативні тенденції мали ПАТ «Дніпроважмаш»,  

ВП «Криворізький завод з ремонту агрегатів «Промагрегат», але загалом ці 

підприємства є досить прибутковими у межах своїх виробничих 

можливостей. ПАТ «Павлоградський завод автоматичних лiнiй i машин»,  

ВП «Інгулецький завод з ремонту дизелів «Промдизель»,  

ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» зовсім збиткові і потребують 

перегляду політики своєї діяльності, особливо у такий скрутний час, який 

зараз переживає економіка України, що, безперечно, позначається на 

діяльності підприємств. 

Загалом проведений аналіз показників діяльності підприємства 

свідчить про те, що зазначені підприємства потребують розробки ефективної 

стратегії розвитку в умовах нестабільного оточуючого середовища. 

Одночасно з аналізом показників діяльності підприємства необхідно 

визначити коло проблем, з якими стикаються суб’єкти господарювання в 

сучасних умовах функціонування [94]. 

Для початку визначимо загальні риси та проблеми, які притаманні усім 

підприємствам, що увійшли до вибірки. 

Представлені заводи, що працюють ще з радянських часів, мають 

досить розвинуту інфраструктуру: дороги, водопроводи, газопроводи, 

електричні мережі, під’їзні залізничні колії тощо. На перший погляд, це 

позитивний аспект функціонування, але за умови завантаження усіх 

потужностей підприємств, бо така розвинута інфраструктура потребує 

суттєвого технічного обслуговування. Тим часом підприємства забезпечені 

замовленнями на одну третину або половину від існуючих виробничих 

потужностей. А відсутність необхідної кількості замовлень не позбавляє від 

утримання якоїсь частини інфраструктури, що, безумовно, впливає на 

собівартість послуг. 

Ще однією проблемою сучасних промислових підприємств є 

відсутність необхідної кількості кваліфікованих кадрів. Важко знайти 

працівників за робочими професіями. Відсутні курси підвищення 
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кваліфікації робітників. Навчання здійснюється тільки за тими напрямами які 

визначає чинне законодавство, зокрема техніка безпеки тощо. 

Зазвичай обладнання підприємств не відрізняється технологічною 

новизною, але при відповідному технічному обслуговуванні дозволяє 

здійснювати достатній обсяг послуг без залучення додаткових коштів на 

купівлю нового обладнання. Проте в сучасних реаліях ведення бізнесу 

великий парк обладнання є тягарем для більшості підприємств, бо, як сказано 

вище, потребує відповідного технічного обслуговування, що, знову ж таки, 

впливає на собівартість послуг. 

Одночасно, слід зазначити, що підприємства, які вузько спеціалізовані і 

не мають можливості розширити асортимент послуг за умови відсутності або 

невеликої кількості замовлень повинні радикально вирішувати питання про 

свою діяльність. Якщо таке підприємство є філіалом або іншим структурним 

підрозділом більш значного суб’єкта господарювання, то його замовлення 

переносяться на інші структурні підрозділи. В іншому разі таке підприємство 

згортає своє виробництво і закривається або, в кращому випадку, здає свою 

власність в оренду. 

Існуюча система оподаткування також не сприяє розвитку підприємств. 

Умовно існуючі податки можна поділити на ті, які залежать або частково 

залежать від обсягів виробництва, і ті, які від обсягів виробництва не 

залежать. Найбільші проблеми викликають податки, які не залежать від 

обсягів виробництва. До таких податків відносять новий податок – податок 

на нерухомість – та податок на землю. Підприємства зазвичай мають значну 

кількість будівель, яка тепер оподатковується, і податок залежить від 

загальної площі приміщень. Одночасно підприємства мають великі земельні 

ділянки, податок на які розраховується залежно від рівня інфляції, що 

протягом 2014 р. був досить суттєвим. Отже, за останній рік собівартість 

послуг зросла з урахуванням розміру нового податку на нерухомість та 

збільшеного на рівень інфляції податку на землю. Це в той час, коли обсяг 

виробництва суттєво скоротився. 
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Нестабільне оточуюче середовище, до факторів якого відносять, 

зокрема, інфляцію, політичну ситуацію, безперервні зміни у системі 

оподаткування, теж не додає оптимізму. 

Відсутність новаторства в управлінні, а як наслідок, і в прийнятті 

рішень також створює певні проблеми розвитку підприємства. На жаль, 

більшості керівників підприємств притаманний консервативний стиль 

управління, тобто досі на підприємствах застосовуються методи управління, 

започатковані ще у Радянському Союзі. Існуючі нововведення не є 

кардинальними і мають «косметичний» характер. Такий підхід до управління 

ще працював донедавна. Але в сучасних умовах функціонування потрібні 

управлінці з кардинально новим стилем мислення і управління. 

Після визначення загальних аспектів у діяльності розглянемо окремо 

індивідуальні риси та проблеми підприємств, що підлягали дослідженню. 

По-перше, звернемо увагу на підприємства, що є відокремленими 

підрозділами ПАТ «Металургтрансремонт» і знаходяться на окремих 

балансах та здійснюють самостійну комерційну діяльність [17, 481]. 

За період дослідження на підприємствах не планувалось і не 

відбувалось залучення інвестицій, здійснення капітального будівництва, 

зростання виробничих потужностей. Суттєвих придбань або відчужень 

активів за останні роки не відбувалося. 

За останні роки виробництво було нестабільним, тому його обсяги 

мають нестабільну динаміку. Це пов’язано із забезпеченням підприємства 

замовленнями на виконання ремонтів транспортних засобів i їх вузлів. 

Зростання обсягів відбувалося за рахунок зростання обсягів та вартості 

ремонтних робіт, але при цьому кількість відремонтованих тепловозів і 

дизелів майже не змінювалась. 

Фінансування підприємств проводилося за рахунок власних джерел, а 

також кредитів. 

Зазначені підприємства орієнтовані на обслуговування гірничо-

металургійного комплексу, Укрзалізниці та інших суб’єктів господарювання, 
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які мають свій пересувний склад залізниці. А отже, замовниками є суб’єкти 

господарювання, які самі потерпають від економічної кризи та політичної 

ситуації в Україні, і це, безумовно, не може не позначитися на контрагентах, 

що їх обслуговують. Головними факторами які впливають на обсяги 

виробництва підприємств є такі: 

– загальний стан економіки України; 

– стан гірничо-металургійного комплексу та перспективи його 

розвитку з урахуванням світових тенденцій; 

– суттєве скорочення замовлень Укрзалізниці; 

– платоспроможність окремих контрагентів; 

– велика кількість підприємств-замовників знаходяться в зоні АТО. 

Під час зростання економіки країни підприємства-замовники виділяють 

значні кошти на технічне обслуговування та профілактичні ремонтні роботи з 

метою підтримання працездатності свого обладнання і транспортних засобів. 

Відповідно, такі дії сприяють підвищенню обсягів виробництва ремонтних 

підприємств, завантаженню їх потужностей, відсутності простоїв. На жаль, у 

період рецесії підприємства-замовники менше використовують свої основні 

засоби та починають економити кошти і, як наслідок, відмовляються від 

планових капітальних ремонтів, що призводить до зменшення ремонтного 

фонду на ринку. 

Втрата промислового потенціалу Східної України примушує ремонтні 

підприємства переорієнтовуватися на роботу із замовниками із Західної 

України, але там немає такої кількості підприємств, і нові замовники не 

дозволяють повністю завантажити їх виробничі потужності. 

Основні запаси, які використовуються на ремонтних підприємствах, – 

це комплектуючі російського і українського виробництва. Тобто 

постачальниками ремонтних підприємств є українські та російські 

підприємства. Як наслідок, перебої з поставками бувають за дефіцитними 

позиціями російського виробництва, де закуповується значна частина саме 

вартісних комплектуючих. З метою запобігання простою через несвоєчасну 
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поставку комплектуючих на підприємствах встановлюється ліміт запасів у 

середньому в розмірі двомісячних потреб виробництва. 

Але співпраця з російськими виробниками ускладнюється з таких 

причин: 

– ціни на російські комплектуючі прив’язані до долара; 

– великі російські підприємства зацікавлені у продажу великих 

оптових партій комплектуючих, тому заради купівлі необхідного обсягу 

продукції, ремонтні підприємства повинні співпрацювати з дилерами, що теж 

впливає на ціни. 

Значна кількість ремонтних підприємств має свої механокомплектуючі 

цехи. Наявність такого цеху дозволяє самостійно виробляти нескладні 

комплектуючі, але, на жаль, деталі власного виробництва займають у 

собівартості невелику частку. 

За попередньою домовленістю із замовниками при здійсненні 

ремонтних робіт можуть використовуватися старі, але самостійно 

відремонтовані комплектуючі. Підприємства-замовники йдуть на такий крок, 

бо це дозволяє знизити вартість ремонтних робіт, що є досить вагомим 

аргументом у сучасних умовах функціонування. Спеціалізовані організації 

займаються пошуком таких вузлів, механізмів і агрегатів на пострадянському 

просторі на замовлення ремонтних підприємств. 

Парадоксом є те, що в таких складних умовах функціонування 

збільшується кількість конкурентів. На жаль нові конкуренти 

здебільшого поповнюють тіньовий ринок економіки. Найчастіше це 

невеликі підприємства, їх скоріше треба називати ремонтними бригадами, 

які не мають своєї власної промислової бази. Принцип роботи таких 

підприємств – від замовлення до замовлення. На період отримання 

замовлення вони орендують необхідні приміщення та обладнання, що 

зовсім не потребує зусиль, бо, на жаль, ми маємо в Україні багато не 

функціонуючих підприємств, які у кращому випадку здають свою 

власність в оренду. 
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Відсутність власного майна позбавляє ремонтні бригади необхідності 

утримувати це майно, сплачувати відповідні податки на землю і нерухомість, 

утримувати необхідний штат працівників, офіційно оформлювати всіх 

працівників, нараховувати податки, пов’язані з виплатою заробітної плати, 

проводити атестації працівників тощо. Така організація виробництва 

дозволяє зекономити значні кошти, що не можуть собі дозволити 

підприємства, які працюють повністю офіційно. Як наслідок, ремонтні 

бригади демпінгують за цінами і відбирають частину замовників у ремонтних 

підприємств. Замовниками таких ремонтних бригад найчастіше є невеликі 

підприємства, яким неважлива наявність сертифікатів на здійснення послуг, 

але важлива якомога нижча ціна. 

Основними споживачами продукції та послуг є підприємства України 

та Росії, що обумовлює складне становище суб’єктів господарювання у 

сучасних політичних та економічних умовах функціонування. 

Розглянемо окремі аспекти функціонування Публічного акціонерного 

товариства «Павлоградський завод автоматичних лiнiй i машин» [17, 481]. 

Основні клієнти: підприємства з виробництва машин («ВАЗ», «КрАЗ», 

«ГАЗ2 та ін.) України та Росії, металургійні заводи. У галузі спостерігається 

економічна криза, що вплинула на ливарне виробництво в цілому та на 

підприємство зокрема. На 10–15% знизився попит на ливарну продукцію, у 

зв’язку з чим підприємство розширює види послуг (виготовлення 

металоконструкцій, послуги механічної обробки). 

За останні 7 років підприємство придбало основних засобів на 85 

тис. грн. Фінансування на підприємстві здійснюється за рахунок власних 

обігових коштів. Залучення інвестицій не відбувалось і не планується. Тим 

часом ліквідовано основних засобів на суму 899 тис. грн. 

З 2006 р. підприємство було у стані проведення процедури 

банкрутства, було введено процедуру розпорядження майном боржника. З 

03.10.2013 р. припинено процедуру розпорядження майном боржника та 

введено процедуру санації. 
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Підприємство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, 

підприємствами, установами. 

Звернемо увагу на Публічне акціонерне товариство 

«Дніпроважпапірмаш ім. Артема» [17, 481]. 

16.12.2014 р ухвалою господарського суду Дніпропетровської області 

порушено провадження у справі про банкрутство підприємства, на дату 

подання звітності подальший статус (ліквідація чи санація), не  

визначено. 

Протягом 2012 р. придбано основних засобів на суму – 37 373,87 грн. 

Відчужено основних засобів у 2012 р. – 1 020 151,58 грн. Протягом 2014 р. 

вибуло основних засобів на суму 417,9 тис. грн. Фінансування здійснюється 

за рахунок власних обігових коштів. Залучення інших інвестицій не 

планується. 

Фахівцями з питань санації розроблено такі пропозиції щодо шляхів 

поліпшення фінансового стану ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема»: 

1) Диверсифікація видів діяльності: 

– здача в оренду 300 м2 адміністративного корпусу підприємства; 

– пошук та виконання замовлень на маржинальний дохід. 

2) Реалізація майна: 

– реалізація будівель виробничого призначення та прилеглої 

території (економія витрат за рахунок зменшення податку на землю, 

зменшення амортизації); 

– реалізація ЦРП, ПАО «ДТЕК Дніпроенерго»; 

– реалізація виробничого обладнання, призначеного для реалізації. 

3) Реструктуризація кредиторської заборгованості: 

– списання безнадійної кредиторської заборгованості; 

– розстрочення короткострокової кредиторської заборгованості 

перед бюджетом на довгострокову перспективу. 

Розглянемо більш детальніше Публічне акціонерне товариство 

«Днiпроважмаш» [17, 481]. 
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Підприємство має високотехнологічний цикл з виробництва важкого 

машинного обладнання: від вибору технологій, проектування, виготовлення 

(від металургії до механічної обробки i складання) до пуско-наладки i 

регламентного обслуговування у замовника. 

Традиційними споживачами продукції ВАТ «Днiпроважмаш» 

залишаються найбiльшi підприємства гірничо-металургійного комплексу 

України та СНД. 

За період, протягом якого здійснювався аналіз діяльності, на 

підприємстві проводилася робота з оновлення продукції та підвищення її 

технічного рівня для забезпечення конкурентоспроможності. Нові вироби 

головним чином призначені для металургійного та гірничо-металургійного 

комплексів, для коксохімічної промисловості України та держав близького 

зарубіжжя. Особлива увага на підприємстві приділялася підвищенню якості i 

терміну служби виготовлених машин та обладнання, вивченню ринків збуту, 

розробці конструкторської i технологічної документації, технічній підготовці 

i освоєнню виготовлення конкурентоспроможних та економічних виробів з 

урахуванням вимог замовників. Найважливішим завданням для підприємства 

було продовження тенденції наповнення споживчого ринку України та країн 

близького зарубіжжя машинами та обладнанням, яке раніше виготовлялося 

підприємствами країн СНД, переважно – Росії, а також завоювання нових 

сегментів ринку. 

Основні замовники в рази скоротили інвестиційної програми, 

зменшили витрати на поточні технологічні потреби i, відповідно, скоротили 

обсяги закупівель. Крім того, в 1,5–3 рази знизилися ринкові ціни на 

продукцію підприємства, ускладнилася конкурентна боротьба. У таких 

умовах політика підприємства спрямована на відповідальне ставлення до 

кожної заявки замовника, пошук нових сегментів i нових видів продукції, 

прискорення процесів розробки i виготовлення продукції, забезпечення 

високої якості, виконання гарантійних зобов’язань, гнучку цінову  

політику. 
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Впродовж всього періоду, що підлягав дослідженню, на підприємстві 

здійснювалися роботи, спрямовані на вдосконалення діючих i запровадження 

нових технологічних процесів з метою економії матеріальних, трудових, 

енергетичних ресурсів та зниження собівартості виробів. Серед використаних 

технологій найістотніші – у металургійному виробництві. 

Стабiлiзацiя i зміцнення партнерських відносин з постачальниками 

сприяє нарощуванню поставок ТМЦ з відстрочкою платежу, що скорочує 

відтягування грошових коштів. При забезпеченні виробництва 

матеріальними ресурсами, за умови виконання вимог щодо їх якості, 

проводиться політика зниження вартості поставок ТМЦ за рахунок того, що 

пріоритет у поставках віддається виробникам України або країн близького 

зарубіжжя. 

На підприємстві впроваджено систему управління якістю. Органом зі 

сертифікації TUV Thuringen (Німеччина) кожного року проводиться аудит 

системи менеджменту якості підприємства, звіти якого підтверджують  

відповідність системи вимогам стандарту ISO 9001:2008. Це дозволяє 

підприємству зберігати економічну стабільність та конкурентоспроможність 

на світовому i внутрішньому ринках, а також закріплювати i розширювати 

базу споживачів. Постійно здійснюється вхідний контроль якості завезених 

матеріалів, напiвфабрикатiв i комплектуючих виробів, інших товарів. 

Згідно з Комплексною програмою розвитку підприємства 

здійснюються постійні інвестиції у виробництво. Впродовж 2008–2010 рр., з 

метою підвищення якості виготовлення виробів, зниження трудомісткості та, 

відповідно, собівартості продукції здійснювалася заміна фізично і морально 

застарілого устаткування у механоскладальному та складально-

зварювальному виробництвах.  

У 2011 р. важливим кроком у технічному переозброєнні підприємства 

стало введення в експлуатацію нового південнокорейського свердлильно-

фрезерного обробного центру DOOSAB, що відповідає сучасним 

технологічним вимогам. Одночасно для раціонального використання сталевої 
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та чавунної стружки було встановлено новий брикетувальний прес у 

ливарно-механічному виробництві. Проведені роботи з утеплення 

виробничих приміщень з використанням сучасних теплоiзоляцiйних 

матеріалів, встановлено прилади променистого обiгрiву у виробничих 

приміщеннях. Здійснено комплекс робіт з приведення АСКУЕ у 

відповідність до вимог Правил користування електричною енергією. 

Виконано природоохоронні заходи щодо скорочення шкідливих скидів у 

річку Дніпро. 

У період 2012–2014 рр. за рахунок інвестицій з чистого прибутку з 

метою підвищення якості виготовлення виробів, зниження трудомісткості та, 

відповідно собівартості продукції здійснено заміну фізично i морально 

застарілого устаткування у металургійному та ливарно-механічному 

виробництвах. 

У 2014 р. надiйшло основних засобів на суму 8 784,0 тис. грн, з них 

введено в дiю засобів на суму 8 784,0 тис. грн, вибуло – на суму 

12 970,0 тис. грн, з них ліквідовано на суму 2 619,0 тис. грн. Нарахована 

амортизація складає 14 440,0 тис. грн. Первісна вартість повністю 

амортизованих основних засобів – 27 296,0 тис. грн. Сума капітальних 

інвестицій в основні засоби у звітному році становить 2 274,0 тис. грн. Зміни 

у вартості основних засобів сталися у зв’язку з їх придбанням та вибуттям. 

Вартість оформлених під заставу основних фондів складає  

12 432,0 тис. грн. 

На початок 2015 р. близько 76,8% обладнання підприємства мало 

термін використання більше 25 років, тому для стабільної роботи потребує 

постійного відновлення працездатності шляхом проведення капітальних 

ремонтів та модернізації. 

Протягом декількох років для автоматизації інженерної праці 

нарощувалось оснащення служб та цехів підприємства персональними 

комп’ютерами, закуповувалося мережеве та периферійне устаткування, 

копіювально-розмножувальна техніка. 
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Криза i спад виробництва позначилися на всіх техніко-економічних 

показниках роботи – обсягах виробництва i реалізації, прибутку, рівні 

заробітної плати. Підприємство змушене працювати у дуже жорстоких 

умовах економії усіх видів ресурсів – енергетичних, матеріальних, трудових. 

В умовах постійного зростання цін на енергоносії i матеріали саме 

раціональне використання всіх видів ресурсів є запорукою успіху. 

Підприємством освоєно такий актуальний вид управління, як бюджетування. 

Постійно здійснюється робота з оновлення номенклатури продукції, що 

випускається, розширення ринків збуту. 

За результатами дослідження аудиторських висновків та внутрішніх 

звітів підприємств, анкетування та усного опитування персоналу узагальнено 

проблеми, з якими стикаються підприємства під час своєї господарської 

діяльності [17, 481]: 

а) політичні i макроекономічні: 

– економічна криза галузі; 

– конкуренція та скорочення попиту на продукцію та послуги; 

– податкове навантаження (високі податки, що призводять до 

зростання податкових платежів, штрафів i пені); 

– політична нестабільність; 

– постійна зміна законодавства; 

– зростання інфляції; 

б) фінансово-господарські, соціальні:  

– несвоєчасна оплата за виконані роботи; 

– велика вартість енергоносіїв; 

– застаріле обладнання та устаткування; 

– нестача ресурсів – вивіз якісної сировини за кордон, придбання 

сировини за кордоном; 

– дефіцит висококваліфікованих кадрів; 

– труднощі із забезпеченням підприємства предметами праці 

(матеріали i запасні частини, які використовуються при здійсненні 
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виробничого процесу, поставляються не тільки від постачальників України, а 

i з країн СНД); 

– нестача обігових коштів; 

– відсутність інвестицій; 

– недосконалий стан культури підприємств. 

Умовно зазначені проблеми можна поділити на декілька груп 

(рис. 3.2) [94]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Проблеми функціонування підприємств [розроблено автором] 

Проблеми функціонування підприємств 

Політична нестабільність 

Нестабільне оточуюче середовище 

Недосконала система оподаткування 

Зменшення кількості замовників і замовлень 

Відсутність оптимальних постачальників 

Відсутність фінансових та капітальних інвестицій 

Фінансові проблеми 

Незатребувана інфраструктура 

Дефіцит кваліфікованого персоналу 

Відсутність новаторства в управлінні 

Проблеми наявності та якості обладнання 

Недосконалий стан культури підприємства 

Тіньова конкуренція 
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Основні заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємств, 

запропоновані фахівцями: 

– модернізація та реконструкція старого обладнання та устаткування, 

впровадження нових технологій у виробництво; 

– підвищення заробітної плати; 

– навчання працівників на робочому мiсцi; 

– прийом спеціалістів на роботу на конкурсних засадах; 

– розширення номенклатури; 

– вихід на нові ринки збуту продукції; 

– збільшення частки продукції на українському ринку; 

– удосконалення технологічних процесів з метою підвищення 

конкурентоспроможності та якості продукції; 

– розширення видів діяльності [17, 481]. 

За результатами проведеного дослідження розроблено табель рейтингу 

підприємств (табл. 3.20) [90]. 

Таблиця 3.20 

Табель рейтингу підприємств 

Проблеми, заходи, результати діяльності 
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1 2 3 4 5 6 7 

Проблеми підприємств (А) 

Політичні та макроекономічні проблеми  

Політична нестабільність  

– вплив нестабільного політичного 

середовища 
1 1 1 1 1 1 
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Продовження таблиці 3.20 

1 2 3 4 5 6 7 

Нестабільне оточуюче середовище  

– зниження ринкових цін на продукцію 

підприємства 
1 1    1 

– зростання інфляції 1 1 1 1 1 1 

– конкуренція 1 1    1 

– постійна зміна законодавства 1 1 1 1 1 1 

– економічна криза галузі 1 1 1 1 1 1 

Недосконала система оподаткування  

– вплив податків, які залежать від обсягів 

виробництва 
1 1 1 1 1 1 

– вплив податків, які не залежать від обсягів 

виробництва 
1 1 1 1 1 1 

Зменшення кількості замовників і 

замовлень 
 

– скорочення інвестиційних програм 

основними замовниками 
1 1 1 1 1 1 

– скорочення замовлень традиційних видів 

послуг або продукції 
1 1 1 1 1 1 

– розташування основних замовників у Росії, 

зоні АТО 
  1 1 1 1 

– зниження попиту на продукцію 1 1 1 1 1 1 

– несвоєчасна оплата за виконані роботи 1 1 1 1 1  

  

Фінансово-господарські, соціальні 

проблеми 
 

Відсутність оптимальних постачальників  

– труднощі із забезпеченням підприємства 

предметами праці 
1  1 1 1  

– нестача ресурсів – вивезення якісної 

сировини за кордон, придбання сировини за 

кордоном 

     1 

– велика вартість енергоносіїв 1 1 1 1 1 1 

Відсутність фінансових та капітальних 

інвестицій 
 

– відсутність здійснення капітального 

будівництва 
1 1 1 1 1  

– відсутність сторонніх інвестицій 1 1 1 1 1 1 

Фінансові проблеми  

– нестача обігових коштів 1 1 1    

– нестача коштів на переобладнання 1 1     

– низька платоспроможність споживачів 1 1 1 1 1  

– перебування підприємства у процедурі 

санації або невизначеність стану (санація або 

ліквідація) 

1 1     

Незатребувана інфраструктура  

– розвинута інфраструктура, яка частково 

непотрібна підприємству 
1 1 1 1 1  
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Продовження таблиці 3.20 

1 2 3 4 5 6 7 

Дефіцит кваліфікованого персоналу  

– недостатній обсяг підвищення кваліфікації 

кадрів 
1 1 1 1 1  

– відсутність достатньої кількості 

кваліфікованих кадрів 
1 1 1 1   

Відсутність новаторства в управлінні  

- відсутність новаторства в управлінні 1 1 1 1 1  

Проблеми наявності та якості обладнання  

– фактичне зменшення основних засобів на 

підприємстві 
1 1     

– застаріле обладнання і устаткування 1 1 1 1 1  

– відсутність зростання виробничих 

потужностей 
1 1 1 1 1  

Недосконалий стан культури підприємства  

– недосконалий стан культури підприємства 1 1 1 1 1 1 

Тіньова конкуренція  

– наявність тіньових конкурентів   1 1 1  

Сума балів за розділом А 28 27 25 24 23 16 

Заходи щодо поліпшення стану підприємств (В) 

Маркетингові заходи  

– вивчення ринку збуту 1 1 1 1 1 1 

– завоювання нових сегментів ринку      1 

– тенденції наповнення споживчого ринку 

України 
 1    1 

– прискорення реакції на вимоги замовника   1 1 1 1 

Організаційно-економічні заходи  

– поширення видів послуг 1 1 1 1 1 1 

– освоєння інноваційних видів продукції, 

послуг 
     1 

– оновлення продукції та підвищення її 

технічного рівня 
    1 1 

– зниження собівартості послуг, продукції   1 1 1 1 

– прискорення процесів розробки і 

виготовлення продукції або здійснення 

послуг 

  1 1 1 1 

– вдосконалення діючих і запровадження 

нових технологічних процесів з метою 

економії матеріальних, трудових, 

енергетичних ресурсів  

     1 

– заміна фізично і морально застарілого 

устаткування 
     1 

– реконструкція комунікацій    1 1 1 1 

– здійснення роботи з компактного та 

раціонального розміщення виробничих 

приміщень 

 1     

– вхідний контроль якості завезених 

матеріалів, напівфабрикатів і 

комплектуючих 

1 1 1 1 1 1 
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Продовження таблиці 3.20 

1 2 3 4 5 6 7 

Управлінські заходи  

– проведення досліджень      1 

– стабілізація і зміцнення партнерських 

відносин з постачальниками з метою 

відтермінування платежів 

  1 1 1 1 

– наявність системи управління якістю      1 

– наявність програми розвитку  

підприємства 
 1    1 

– здійснення заходів енергозаощадження    1 1 1 

– здійснення природоохоронних заходів      1 

– освоєння нових видів управління      1 

– зміцнення іміджу підприємства як 

надійного кваліфікованого постачальника 
  1 1 1 1 

Сума балів за розділом В 3 6 9 10 11 21 

Результати діяльності (С) 

Прибутковість  1 0 1 6 7 6 

Збитковість –6 –7 –6 –1 0 –1 

Сума балів за розділом С –5 –7 –5 5 7 5 

 

Розрахунок рейтингу 

Формула розрахунку В + С – А –30 –28 –21 –9 –5 10 

Рейтинг 6 5 3 3 2 1 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Рейтинг визначається за набраною сумою балів. Перше місце в 

рейтингу має підприємство, яке набрало найбільш високий підсумковий бал. 

Відповідно, чим нижчий бал, тим нижчий рейтинг підприємства [80]. 

За допомогою наведеного табеля рейтингу визначається рейтингове 

місце підприємства у переліку підприємств галузі. Наведений метод 

розрахунку рейтингу дозволяє наочно визначити напрями поліпшення 

діяльності підприємства. 

Результати розрахунку рейтингу майже збігаються з результатами 

аналізу показників діяльності підприємства. Наведені результати дозволяють 

поділити ці підприємства на дві групи: 

– більш успішні, що функціонують і розвиваються; 

– менш успішні, що мають негативні тенденції або перебувають на 

межі банкрутства. 
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В отриманому рейтингу перше місце посідає найбільш економічно 

стабільне підприємство – ПАТ «Дніпроважмаш». Це підприємство не тільки 

має найменшу кількість проблем, але й впроваджує у свою господарську 

діяльність різноманітні заходи щодо поліпшення стану підприємства та його 

подальшого розвитку. Друге місце посідає ВП «Дніпропетровський завод з 

ремонту тепловозів «Промтепловоз». І хоча це підприємство за період 

дослідження жодного року не було збитковим, воно має велику кількість 

проблем у своїй господарській діяльності і не здійснює необхідну кількість 

заходів з метою поліпшення свого функціонування та розвитку. Також 

стабільним станом характеризується ВП «Криворізький завод з ремонту 

агрегатів «Промагрегат». Результати рейтингу та аналіз його діяльності 

дають надію, що підприємство має змогу вистояти в сучасних суворих 

економічних умовах і, як мінімум, не скоротити свою діяльність. 

Більш негативні результати має ВП «Інгулецький завод з ремонту 

дизелів «Промдизель». Зважаючи на місце в рейтингу та показники його 

діяльності, слід рекомендувати цьому підприємству визначитися, чи у змозі 

воно функціонувати у звичайному для нього режимі. Передбачуваним є 

результат рейтингу таких підприємств, як ПАТ «Дніпроважпапірмаш 

ім. Артема» та ПАТ «Павлоградський завод автоматичних лiнiй i машин». Їх 

соціально-економічний стан можна визначити як дуже поганий, що потребує 

не стільки поліпшення, скільки докорінної перебудови організації управління 

та принципів функціонування. 

Зважаючи на результати дослідження підприємств, необхідно обрати 

дійові шляхи поліпшення діяльності для кожного окремого підприємства 

відповідно до його реального стану з метою чого слід розробити відповідний 

інструмент. Таким інструментом має стати матриця залежності підходів до 

розвитку підприємства і проблем функціонування підприємств, розроблена 

на основі наведеного рейтингу підприємств. Це обумовлено тим, що 

зазначені в табелі рейтингу проблеми повинні мати шляхи вирішення, а 

такими шляхами мають бути правильно обрані підходи до розвитку 
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підприємства. Ця матриця є прикладом і не претендує на безперечну повноту, 

вона може бути доповнена залежно від проблем досліджуваних підприємств 

(табл. 3.21) [90; 94]. 

Таблиця 3.21 

Матриця залежності підходів до розвитку  

і проблем функціонування підприємств 

Проблеми підприємств 

Підходи щодо розвитку 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Політична нестабільність 

– вплив нестабільного 

політичного середовища 
+ + + + ++ + -- --  + ++ + 

Нестабільне оточуюче середовище 

– зниження ринкових цін 

на продукцію 

підприємства 

+ ++ + + - - -- --  + + + 

– зростання інфляції - + - + - - -- --  - + + 

– конкуренція + ++ - + ++ + + --  + ++ + 

– постійна зміна 

законодавства 
- - + + ++ - -- --  -- ++ ++ 

– економічна криза галузі + ++ + + ++ + -- --  - + ++ 

Недосконала система оподаткування 

– вплив податків, які 

залежать від обсягів 

виробництва 

- - + ++ + + - +  + + ++ 

– вплив податків, які не 

залежать від обсягів 

виробництва 

- - - - + + - +  + + -- 

Зменшення кількості замовників і замовлень 

– скорочення замовлень 

традиційних видів послуг 

або продукції 

+ + ++ ++ + + + +  + + + 

– зниження попиту на 

продукцію 
+ + ++ ++ + + + -  - ++ + 

– несвоєчасна оплата за 

виконані роботи 
- + ++ + + + - +  - ++ + 

Відсутність оптимальних постачальників 

– труднощі із 

забезпеченням 

підприємства предметами 

праці 

+ - + + + + + +  - + + 
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Продовження таблиці 3.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

– нестача ресурсів – 

вивезення якісної 

сировини за кордон, 

придбання сировини за 

кордоном 

+ - + + + + + +  - + + 

– велика вартість 

енергоносіїв 
+ + + + - + + -  + + + 

Відсутність фінансових та капітальних інвестицій 

– відсутність здійснення 

капітального будівництва 
+ - + + - - - +  + - -- 

– відсутність сторонніх 

інвестицій 
+ - + + + - - +  + + -- 

Фінансові проблеми 

– нестача обігових коштів + + ++ + - + - -  - + + 

– нестача коштів на 

переобладнання 
+ + ++ + - + - -  - + + 

– низька 

платоспроможність 

споживачів 

+ - + - + + + +  - - + 

– зперебуння підприємства 

у процедурі санації або 

невизначеність стану 

(санація або ліквідація) 

+ - ++ ++ + + + +  - - - 

Незатребувана інфраструктура 

– розвинута 

інфраструктура, яка 

частково непотрібна 

підприємству 

++ ++ ++ ++ - - -- -  + ++ - 

Дефіцит кваліфікованого персоналу 

– недостатній обсяг 

підвищення кваліфікації 

кадрів 

+ - + - - - -- -  + - - 

– відсутність достатньої 

кількості кваліфікованих 

кадрів 

- - + + - - -- --  - + + 

Відсутність новаторства в управлінні 

– відсутність новаторства в 

управлінні 
++ ++ ++ ++ + + + --  - + ++ 

Проблеми наявності та якості обладнання 

– фактичне зменшення 

основних засобів на 

підприємстві 

- - + + - - - -  ++ + - 

– застаріле обладнання і 

устаткування 
+ - ++ + - + + -  - - + 

– відсутність зростання 

виробничих потужностей 
- - + - - - - +  - - -- 

Недосконалий стан культури підприємства 

– недосконалий стан 

культури підприємства 
+ + ++ - + + + +  + ++ + 

Тіньова конкуренція 

– наявність тіньових 

конкурентів 
+ - + - + - - +  - - - 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Зважаючи на те, що стратегічний підхід має класичні, базові чітко 

виражені стратегії, які по-різному впливають на вирішення проблеми, 

необхідно подати окремо кожну зі стратегій.  

Для поліпшення сприйняття інформації слід визначитися умовними 

позначками матриці: 

– «++» – підхід, що максимально прийнятний для вирішення 

проблеми підприємства; 

– «+» – підхід, що допомагає вирішити проблему підприємства; 

– «-» – підхід, що суттєво не впливає на вирішення проблеми 

підприємства; 

– «--» – підхід, що зовсім не сприяє вирішенню проблеми 

підприємства. 

Запропонована матриця залежності підходів до розвитку і проблем 

функціонування підприємств дозволяє визначитися з найбільш ефективними 

підходами до розвитку в умовах існуючої проблеми.  

Треба зазначити, що оскільки підходи досить різноманітні, мають 

індивідуальний інструментарій розвитку, то використання одночасно 

декількох підходів буде мати позитивний вплив. 

Розроблений інструментарій є обов’язковою але недостатньою умовою 

для здійснення контролю за діяльністю підприємства. Потрібні контрольні 

механізми, які дозволяють оцінити стан та перспективи соціально-

економічного розвитку підприємства.  

З метою розробки контрольних механізмів необхідно визначити 

вагомість наведених вище показників та їх вплив на соціально-економічний 

розвиток підприємства, що потребує виявлення зв’язків між соціальними та 

економічними показниками, які стали основою аналітичного дослідження 

стану підприємства. 
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Висновки до розділу 3  

 

1. Визначено, що еволюція систем управління підприємствами 

здійснювалася за умови зростання нестабільності, тому актуальним є 

обґрунтування динамічних властивостей системи. Дослідження більш 

складних систем дало розвиток уявленню про динамічні системи, де головну 

роль відіграє вивчення динаміки внутрішніх властивостей систем.  

2. Визначено властивості наступних елементів системи динамічного 

контролю: методи; завдання; функції;  принципи; форми; види; суб’єкт; 

предмет; об’єкт; критерії; засоби; процес; механізм; технології; показники. 

Визначені властивості елементів системи контролю дозволяють встановити 

взаємозв’язок  системи динамічного контролю з внутрішнім і зовнішнім 

середовищем елементів системи. 

3. Наведена карта факторів впливу не враховує специфіку окремих 

підприємств та охоплює незначну кількість негативних впливів, які можуть 

супроводжувати функціонування підприємства в сучасних економічних 

умовах. Така карта дозволить орієнтуватися у типових впливах, що 

здійснюються практично на будь-яке підприємство, що функціонує в умовах 

соціально-економічного розвитку. Такий підхід дозволить оптимізувати 

контроль соціально-економічного розвитку підприємства. 

4. З метою оцінки результатів діяльності, визначення проблем 

функціонування та потенційних можливостей суб’єктів господарювання у 

роботі здійснено аналіз фінансово-економічної діяльності ряду 

машинобудівних підприємств. Аналітична складова дозволила дійти 

висновку, що в сучасних умовах стагнації економіки існуючі машинобудівні 

підприємства не використовують повною мірою свій промисловий потенціал, 

знаходяться у стані глибокої фінансової кризи незважаючи на наявність в 

українській машинобудівній галузі потенційних конкурентних переваг. 

5. В результаті проведеного дослідження розроблено табель рейтингу 

підприємств, який визначається експертним методом. За допомогою 
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наведеного табеля рейтингу визначається  місце підприємства у переліку 

підприємств галузі. Наведений метод розрахунку рейтингу дозволяє наочно 

визначити напрями поліпшення діяльності підприємства. 

Зважаючи на результати дослідження підприємств, запропоновано 

дійові шляхи поліпшення діяльності для кожного окремого підприємства 

відповідно до його реального соціально-економічного стану.   

6. На підставі проведеного рейтингування розроблено матрицю яка 

дозволяє визначити стратегічні  підходи до соціально-економічного розвитку 

підприємства  з урахуванням їх проблем функціонування. Визначено, що 

оскільки підходи досить різноманітні, мають індивідуальний інструментарій 

розвитку, то використання одночасно декількох підходів має позитивний 

вплив. 

 

 

Основні положення 3 розділу опубліковані у наукових працях автора: 

статті [65; 67; 70; 73; 74; 75; 77; 87; 91; 94], монографії [80; 90], матеріали 

конференцій [83; 93; 96]. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

4.1. Формування квалімітричної моделі оцінки стану соціально-

економічного розвитку підприємства 

 

На сучасному етапі розвитку економіки підприємство розглядають як 

відкриту соціально-економічну систему, в якій здійснюється управління 

різноманітними соціально-економічними процесами, найважливішим з яких є 

розвиток. Правильний вибір напрямів соціально-економічного розвитку 

визначає ефективність роботи підприємства [76]. 

Оцінка ефективності роботи підприємства є одним з актуальних і 

перспективних напрямів дослідження в практичній і науковій  

діяльності. 

Існує певна кількість методик оцінки ефективності підприємств: від 

найпростіших і стандартних, таких як аналіз на основі обчислення 

фінансових коефіцієнтів, до оцінки підприємства із застосуванням 

статистичних методик [76]. 

Використання інформаційних технологій дозволяє здійснити оцінку на 

основі великого масиву статистичних даних. Такий підхід, у свою чергу, 

обумовлює розробку методик, які дозволяють більш точно оцінити роботу 

підприємства.  

Для більш достовірної оцінки ефективності функціонування 

підприємства наявність такого інструмента, як інформаційні технології, є 

основою для розробки методики оцінки стану і динаміки соціально-

економічного розвитку підприємства, що передбачає реалізацію алгоритму 

обробки багаторівневої системи статистичних даних про діяльність поданої 

вибірки підприємств [76]. 
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В основі передбаченої методики оцінки стану і динаміки соціально-

економічного розвитку підприємства лежить наступна система наукових 

гіпотез [76]. 

Гіпотеза 1. Стан соціально-економічного розвитку підприємства може бути 

адекватно оцінено за допомогою інтегрального показника, який отримано за 

результатами застосування спеціального інструментарію обробки багаторівневої 

системи статистичних даних, про діяльність поданої вибірки підприємств, що 

поділені на дві групи показників: економічні і соціальні. 

Гіпотеза 2. Ефективним інструментарієм формування інтегрального 

показника оцінки стану і динаміки соціально-економічного розвитку 

підприємства є методика побудови кваліметричної моделі інтегральної 

кількісної оцінки якісного стану об’єктів заданої групи, а саме підходи до 

побудови нечітко-множинної моделі, що запропонована О.О. Недосєкіним. 

Гіпотеза 3. При побудові інтегрального показника оцінки стану 

соціально-економічного розвитку підприємств на нижньому рівні ієрархії 

використовуються статистичні дані показників діяльності підприємств за 

різні періоди часу (часовий ряд з інтервалом 1 рік), що дозволяє врахувати в 

результативному показнику, не тільки статистичну, але й часову компоненту 

кількісної оцінки якісного стану підприємства. 

Гіпотеза 4. Динаміка соціально-економічного розвитку підприємств 

може бути адекватно виявлена на основі оцінки часового ряду кількісних 

значень інтегрального показника, що характеризує стан соціально-

економічного розвитку підприємства за різні періоди часу. 

Гіпотеза 5. Ефективним інструментом якісної оцінки динаміки 

соціально-економічного розвитку підприємств певної галузі є метод 

багатовимірного шкалування, що дозволяє відобразити виявлені спільні риси 

або відмінності підприємств на просторовій карті. 

Запропонована методика оцінки стану і динаміки соціально-

економічного розвитку підприємства, що базується на висунутих раніше 

гіпотезах, складається з таких етапів [76]. 
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Етап 1. Формування кваліметричної моделі оцінки стану соціально-

економічного розвитку підприємств машинобудівної галузі. 

Метою цього етапу є розробка кваліметричної моделі інтегральної 

кількісної оцінки якісного стану соціально-економічного розвитку 

підприємств, що передбачає реалізацію алгоритму обробки багаторівневої 

системи статистичних даних про діяльність поданої вибірки 6 підприємств за 

двома блоками динамічних (економічних і соціальних) показників з 

урахуванням часової компоненти. 

Етап 2. Оцінка стану і динаміки соціально-економічного розвитку 

конкретних підприємств машинобудівної галузі на базі аналізу інтегральних 

показників, сформованих на основі кваліметричної моделі, що побудована на 

першому етапі. 

Метою цього етапу є проведення оцінки і виявлення динаміки 

соціально-економічного розвитку підприємств шляхом: 

– формування часового ряду кількісних значень інтегрального 

показника якісного стану соціально-економічного розвитку підприємства за 

різні періоди; 

– виявлення динаміки соціально-економічного розвитку різних 

підприємств та їх якісна просторова оцінка. 

Під час обробки великої кількості статистичних даних, необхідних для 

оцінки ефективності підприємств, виникає проблема кількісної оцінки 

якісних показників. Таку проблему легко вирішити за допомогою 

кваліметричної оцінки діяльності підприємств. Таким чином, в основі 

передбачуваної методики оцінки стану і динаміки соціально-економічного 

розвитку підприємства лежить формування кваліметричної моделі. 

Питанням кваліметричного моделювання, прогнозування, кількісної 

оцінки якісних показників приділяє увагу значна кількість дослідників серед 

яких Б.В. Донгак, Н.І. Дунченко, Н.А. Жаріна, С.А. Костенко, О.Б. Максимов, 

О.О. Недосекін, А.А. Роскладка, В.С. Спіріна, М.Ф. Тяпкіна, Т.А. Філатова, 

В.Г. Чернов [146; 147; 154; 162; 212; 271; 272; 330; 357; 392; 409; 425]. У рамках 

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=3022
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порушеної проблеми найбільш цікаві результати щодо цього питання отримані 

О.О. Недосекіним. Інтерес викликає запропонований ним підхід до побудови 

нечітко-множинної моделі. Під час проведення комплексної оцінки фінансового 

стану підприємства О.О. Недосєкін пропонує застосовувати нечітко-множинну 

модель, що дозволяє за результатами одного етапу згортки отримати інтегральну 

оцінку стану підприємства. 

Однак для оцінки стану соціально-економічного розвитку підприємства 

необхідне проведення багаторівневого (багатоетапного) процесу згортки двох 

блоків показників (соціального і економічного). Таким чином, надається 

можливість отримання не тільки одного інтегрального показника діяльності 

підприємства, але й поданої у вигляді формули кваліметричної моделі оцінки 

стану підприємств, що містить інформацію про структуру і ступінь впливу 

економічних і соціальних факторів на загальний стан і розвиток підприємства. 

За результатами аналізу використаних для формування кваліметричної 

моделі багаторівневої системи статистичних даних про діяльність 

підприємств, а також на основі аналізу існуючих розробок у галузі 

кваліметрії автором пропонується певний алгоритм формування 

кваліметричної моделі оцінки стану і динаміки соціально-економічного 

розвитку підприємств з урахуванням часової компоненти [76; 90].  

1. Визначаємо ієрархічну систему позначок, обраних для побудови 

кваліметричної моделі статистичних показників соціально-економічного 

розвитку підприємств: 

Рівень 1: 

– показники економічного блоку Хg (g = 1) і соціального блоку Хg 

(g = 2); 

де g – порядковий номер блоку показників. 

Рівень 2: 

– показники груп економічного блоку Х1i (i = 1, 3) – показники 

фінансової стійкості Х11; показники рентабельності і собівартості 

реалізованої продукції Х12; показники діяльності підприємств Х13; 
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– показники груп соціального блоку Х1i (i = 1, 3) – показники, які 

характеризують людські ресурси підприємств Х21; показники, які 

характеризують управління і організаційну структуру підприємств Х22; 

показники, які характеризують культуру підприємств Х23; 

де i – порядковий номер групи показників у блоці. 

Рівень 3: 

– показники груп другого рівня економічного блоку (за 

показниками в групі): 

Х11j (j = 1, 12); Х12j (j = 1, 7); Х13j (j = 1, 10); 

– показники груп другого рівня соціального блоку (за показниками 

в групі): 

Х21j (j = 1, 14); Х22j (j = 1, 10); Х23j (j = 1, 9); 

де j – порядковий номер показника у групі показників. 

Рівень 4: 

– показники груп третього рівня економічного блоку (за 

підприємствами): 

Х11jk (j = 1, 12; k = 6); Х12jk (j = 1, 7; k = 6); Х13jk (j = 1, 10; k = 6); 

– показники груп третього рівня соціального блоку (за 

підприємствами): 

Х21jk (j = 1, 14; k = 6); Х22jk (j = 1, 10; k = 6); Х23jk (j = 1, 9; k = 6); 

де k – кількість підприємств, які підпали під дослідження. 

Рівень 5: 

– показники груп четвертого рівня економічного блоку (за роками 

2008–2014): 

Х11jky (j = 1, 12; k = 6; y = 1,7); Х12jky (j = 1, 7; k = 6; y = 1,7); 

Х13jky (j = 1, 10; k = 6; y = 1,7); 

– показники груп четвертого рівня соціального блоку (за роками 

2008–2014): 

Х21jky (j = 1, 14; k = 6; y = 1,7); Х22jky (j = 1, 10; k = 6; y = 1,7); 

Х23jky (j = 1, 9; k = 6; y = 1,7); 
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де y – кількість років, за які була подана статистична інформація за 6 

підприємствами, які підпали під дослідження. 

2. З метою побудови кваліметричної моделі оцінки стану і динаміки 

соціально-економічного розвитку підприємств застосуємо наведені нижче 

принципи та положення. 

2.1. Алгоритм отримання інтегрального показника E&S (економічної і 

соціальної) оцінки стану і динаміки соціально-економічного розвитку 

підприємств передбачає послідовну згортку показників починаючи с п’ятого 

і завершуючи першим рівнем (рівень згортки, відповідно,  

р = 1…р = 4): 

р = 1: Рівень 4 ← Рівень 5 (згортка даних за роками): 

– груп інтегральних індикаторів економічного блоку за 

показниками четвертого рівня: 

X11jk (j = 1,12; k = 6) ← X11jky (j = 1,12; k = 6; y = 1,7); 

X12jk (j = 1,7; k = 6) ← X12jky (j = 1,7; k = 6; y = 1,7); 

X13jk (j = 1,10; k = 6) ← X13jky (j = 1,10; k = 6; y = 1,7); 

– груп інтегральних індикаторів соціального блоку за показниками 

четвертого рівня: 

X21jk (j = 1,14; k = 6) ← X21jky (j = 1,14; k = 6; y = 1,7);  

X22jk (j = 1,10; k = 6) ← X22jky (j = 1,10; k = 6; y = 1,7); 

X23jk (j = 1,9; k = 6) ← X22jky (j = 1,9; k = 6; y = 1,7). 

р = 2: Рівень 3 ← Рівень 4 (згортка даних за підприємствами): 

– груп інтегральних індикаторів економічного блоку за 

показниками третього рівня: 

X11j (j = 1,12) ← X11jk (j = 1,12; k = 6); 

X12j (j = 1,7) ← X12jk (j = 1,7; k = 6); 

X13j (j = 1,10) ← X13jk (j = 1,10; k = 6); 

– груп інтегральних індикаторів соціального блоку за показниками 

третього рівня: 

X21j (j = 1,14) ← X21jk (j = 1,14; k = 6);  
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X22j (j = 1,10) ← X22jk (j = 1,10; k = 6); 

X23j (j = 1,9) ← X23jk (j = 1,9; k = 6). 

р = 3: Рівень 2 ← Рівень 3 (згортка даних за показниками основних 

трьох груп): 

– груп інтегральних індикаторів економічного блоку за 

показниками другого рівня: 

X11 ← X11j (j = 1,12); 

X12 ← X12j (j = 1,7); 

X13 ← X13j (j = 1,10); 

– груп інтегральних індикаторів соціального блоку за показниками 

другого рівня: 

X21 ← X21j (j = 1,14);  

X22 ← X22j (j = 1,10); 

X23 ← X23j (j = 1,9). 

р = 4: Рівень 1 ← Рівень 2 (згортка даних за групами): 

– група інтегральних індикаторів економічного блоку за 

показниками груп: 

X1 ← X1i (i = 1,3); 

– група інтегральних індикаторів соціального блоку за 

показниками груп: 

X2 ← X2i (i = 1,3). 

Подамо алгоритм отримання інтегрального показника в графічному 

вигляді (рис. 4.1) [76]. 

Необхідно зазначити, що: 

– E&S1 – показник оцінки стану і динаміки соціально-економічного 

розвитку підприємств 1-го рівня згортки; 

– E&S2 – показник оцінки стану і динаміки соціально-економічного 

розвитку підприємств 2-го рівня згортки; 

– E&S3 – показник оцінки стану і динаміки соціально-економічного 

розвитку підприємств 3-го рівня згортки; 
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Інтегральний показник E&S 

X1 X2 

X11 X12 X13 X21 X22 X23 

X11j 

(j = 1, 12) 

X12j 

 (j = 1, 7) 

X13j 

 (j = 1, 10) 

X21j  

(j = 1, 14) 

X22j  

(j = 1, 10) 

X23j 

(j = 1, 9) 

INT11jk(j=1,

12; k=7) 

X12jk 

 (j = 1, 7; 

k = 6) 

 

X13jk 

(j = 1, 10; 

k = 6) 

X21jk 

(j = 1, 14; 

k = 6) 

X22jk 

(j = 1, 10; 

k = 6) 

X23jk  

(j = 1, 9; 

k = 6) 

X11jk 

(j = 1, 12; 

k = 6) 

X12jky  
(j= 1, 7; 

k =6; 
y =1, 7) 

X13jky 
(j = 1, 10; 

k =6; 
y =1, 7) 

X21jky 
(j = 1, 14; 

k =6; 
y =1, 7) 

X22jky 
(j = 1, 10; 

k =6; 
y =1,7) 

X22jky  
(j = 1, 9; 

k =6; 
y =1,7) 

X11jky 
(j = 1, 12; 

k =6; 
y =1, 7) 

– E&S4 – показник оцінки стану і динаміки соціально-економічного 

розвитку підприємств 4-го рівня згортки. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 Алгоритм отримання інтегрального показника E&S 

[розроблено автором] 

 

2.2. Вибірку, яка використовується для аналізу стану і динаміки 

соціально-економічного розвитку підприємств, будемо вважати 

квазістатистикою. За О.О. Недосєкіним, квазістатистикою є вибірка 

спостережень, які представлені за кожним показником, яка не може 

вважатися достатньою для ідентифікації імовірного закону розподілу з точно 

визначеними параметрами, але визнається достатньою для того, щоб з 

певним суб’єктивним ступенем вірогідності обґрунтувати закон 

спостереження [271, с. 45]. 

1S&E

 

2S&E  

3S&E  

4S&E  
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2.3. Для опису закону розподілу квазістатистичних показників стану і 

динаміки соціально-економічного розвитку підприємств застосовуються 

нечіткі класифікатори. За О.О. Недосєкіним, ключовим модельним 

формалізмом є функція приналежності нечіткої підмножини лінгвістичної 

змінної, що задана на відповідному речовинному носії [271, с. 48]. 

2.4. З цією метою для кожного показника та індикатора будується 

лінгвістична змінна зі своєю терм-множиною. 

Лінгвістична змінна U «Рівень показника X» має терм-множину 

значень: граничне, низьке, середнє, високе, дуже високе. У цьому випадку 

X – умовне позначення показника, яким на кожному з 4 рівнів згортки буде 

виступати конкретний індикатор. 

2.5. Розпізнавання рівня показників буде здійснюватися з 

використанням табл. 4.1 [272]. 

Таблиця 4.1 

Рівні приналежності показників нечітким множинам 

Умовне 

позначення 

показника 

Результат класифікації за підмножинами 

Граничний Низький Середній Високий 
Дуже 

високий 

Х1 11 12 13 14 15 

… … … … … … 

Хl l1 l2 l3 l4 l5 

… … … … … … 

ХN N1 N2 N3 N4 N5 

Примітка. Джерело : [272] 

 

lf – рівень приналежності xl підмножині Uf 

lf  дорівнює 1, якщо поточний рівень показника відповідає 

конкретному словесному значенню лінгвістичної змінної рівня показника X, і 

дорівнює 0 у всіх інших випадках. 

2.6. Процес розпізнавання виконується шляхом побудови 

класифікатора поточних значень x показників X як критерію розбиття повної 

множини їх значень на нечіткі підмножини U. 
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Як алгоритм формування меж класифікатора розпізнавання рівня 

показників будемо використовувати результати аналізу гістограм, що 

побудовані за наявною квазістатистикою (табл. 4.2) [272]. 

За результатами проведеного аналізу для кожного показника: 

– визначається найбільше (дуже високе) значення фактора (max); 

– визначається найменше (граничне) значення фактора (min); 

– розраховується крок (Δ) зміни меж рівня показника від 

найменшого до найбільшого 
4

minmax
 ; 

– розраховуються значення меж рівня показника: низьке 

(low = min + Δ), середнє (middle = low + Δ), високе (high = middle + Δ). 

 

Таблиця 4.2 

Класифікатор розпізнавання рівня показника 

Умовне 

позначення 

показника 

Рівень показника 

Граничний Низький Середній Високий 
Дуже 

високий 

Х1 x1≤b11 b11<x1≤b12 b12<x1≤b13 b13<x1≤b14 b14< x1 

… … … … … … 

ХN xN≤bN1 bN1<x1≤bN2 bN2<x1≤bN3 bN3<x1≤bN4 bN4< xN 

Примітка. Джерело : [272] 

 

2.7. Ранг (рівня значущості кожного показника) визначається за 

правилом Фішборна, яке дозволяє формувати оцінки, що відповідають 

максимуму ентропії наявної інформаційної невизначеності про об’єкт 

дослідження [271; 272, 413]: 

 

i

2(N 1)
r

(N 1)N

l 



.      (4.1) 

 

2.8. При ранжуванні показників вважаємо, що зростання окремого 

показника пов’язане з позитивною динамікою стану і соціально-

економічного розвитку підприємства: 
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N21 r...rr  .     (4.2) 

 

Якщо для певного показника спостерігається протилежна тенденція, то 

в аналізі його слід трансформувати у сполучений (зворотний). 

Виходячи з вищенаведеного алгоритму, отримання інтегрального 

показника E&S оцінки стану і динаміки соціально-економічного розвитку 

підприємства передбачає виконання таких ітераційних кроків на кожному 

рівні згортки: 

Крок 1. Визначення рівня значення кожного показника (правило 

Фішборна). 

Крок 2. Формування нечіткого п’ятирівневого класифікатора на 01 

носії розпізнавання рівня значення показника. Вузловими точками в даному 

класифікаторі є числа gi = {0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9}. 

Крок 3. Розпізнавання рівня показників оцінки стану і динаміки 

соціально-економічного розвитку підприємства на основі набору 

класифікаторів. 

Для отримання матричної згортки (таб. 4.3) доповнюємо таблицю 

розпізнавання показників (табл. 4.1) графою рівнів значущості показників до 

інтегральної оцінки (крок 1) і рядком вузлових точок п’ятирівневого 

класифікатора (крок 2). 

Таблиця 4.3 

Матрична форма згортки для отримання інтегрального значення 

Рівень 

значущості 

Умовне 

позначення 

показника 

Результат класифікації за підмножинами 

Граничний Низький Середній Високий 
Дуже 

високий 

r1 Х1 11 12 13 14 15 

 … … … … … … 

rl Хl l1 l2 l3 l4 l5 

 … … … … … … 

rn ХN N1 N2 N3 N4 N5 

 g1 g2 g3 g4 g5 

Примітка. Джерело : [272] 
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Крок 4. Побудова інтегрального показника оцінки стану і динаміки 

соціально-економічного розвитку підприємства р-го рівня шляхом подвійної 

згортки даних табл. 4.3 [272]:  

 

     
 
 


5

1 1

&
f

N

l

lflfp λrgSE ,    (4.3) 

 

де р – рівень згортки, відповідно, р = 1…р = 4; 

gf – ваговий коефіцієнт f-го значення лінгвістичної змінної «Рівень 

показника X» U = {граничний, низький, середній, високий, дуже високий};  

l – порядковий номер поточного показника;  

lf – рівень приналежності показника xl підмножині Uf; rl – рівень 

значущості кожного показника;  

f – порядковий номер рівня значущості лінгвістичної змінної. 

У ході згортки ми використовуємо дві системи вагових коефіцієнтів: 

– відносні кількісні рівні значущості показників, які дозволяють: 

а) урахувати часову компоненту зміни показників по роках на 1-му 

рівні згортки (р = 1:рівень 4 ← рівень 5); 

б) оцінити відносний ступінь впливу конкретного показника на 

інтегральний індикатор р-го рівня згортки. 

– абсолютні якісні рівні показників (граничний, низький, середній, 

високий, дуже високий). 

Крок 5. Діагностика якісного стану отриманих інтегральних показників 

оцінки стану і динаміки соціально-економічного розвитку підприємства р-го 

рівня на основі розробки універсального класифікатора (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Універсальний класифікатор 

Висновок про стан показника Інтервал значень E&S 

Граничне (ПЗ) 0 0,2 

Низьке (Н) 0,2 0,4 

Середнє (С) 0,4 0,6 

Високе (В) 0,6 0,8 

Дуже високе (ОВ) 0,8 1 

Примітка. Джерело : [272] 
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Пропонуємо розглянути результати проведеного дослідження. 

Рівень згортки Р = 1 

Крок 1. Визначаємо рівень значущості кожного показника. Представимо 

результаті розрахунку на прикладі коефіцієнта автономії X1111 (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Рівень значущості показників коефіцієнта автономії, 

проранжований за роками r11jky 

Найменування 
підприємства 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ПАТ 
«Дніпроважпапірмаш ім. 
Артема» (П1) 

0,2500 0,2143 0,1786 0,1429 0,1071 0,0714 0,0357 

ПАТ «Павлоградський 
завод автоматичних лiнiй 
i машин» (П2) 

0,2500 0,2143 0,1786 0,1071 0,1429 0,0714 0,0357 

ВП «Криворізький завод з 
ремонту агрегатів 
«Промагрегат» ПАТ 
«Металургтрансремонт» 
(П3) 

0,0357 0,0714 0,1786 0,1429 0,2143 0,2500 0,1071 

ВП «Інгулецький завод з 
ремонту дизелів 
«Промдизель» ПАТ 
«Металургтрансремонт» 
(П4) 

0,2143 0,1786 0,2500 0,1071 0,1429 0,0714 0,0357 

ВП «Дніпропетровський 
завод з ремонту 
тепловозів 
«Промтепловоз» ПАТ 
«Металургтрансремонт» 
(П5) 

0,0714 0,2143 0,2500 0,0357 0,1429 0,1786 0,1071 

ПАТ «Дніпроважмаш» 
(П6) 

0,1786 0,2500 0,2143 0,1071 0,1429 0,0357 0,0714 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Очевидно, що значення рівня значущості дозволяє відстежити не тільки 

ступінь впливу, але і динаміку зміни показника за кожним підприємством у 

часі: 

 

к7к2к1 rrr ... ,     (4.4) 

 

де k = 6; y = 1, 7. 

Крок 2. Формування нечіткого п’ятирівневого класифікатора на 01 

носії розпізнавання рівня значущості показника. 
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Оскільки на цьому рівні згортки розглядається динаміка зміни одного і 

того ж показника за різними підприємствами за 7 років (2008–2014 рр.), то 

формування класифікатора розпізнавання рівнів буде мати таку особливість: 

пропонується використовувати єдиний набір значень lf (рівень приналежності xl 

підмножини Uf) для всіх підприємств, використовуючи для його формування 

квазістатистику за всіма 6 підприємствам за 7 років (табл. 4.6). 

Крім того, оскільки ряд коефіцієнтів економічного блоку також мають 

певні обмеження по рівню (повинен перевищувати/не перевищувати 

нормативне значення), при побудові класифікатора розпізнавання для таких 

показників використовувалися не тільки гістограми частот, але і 

враховувалося зазначене обмеження (наприклад, для коефіцієнта автономії 

граничним значенням є 0,5) (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Рівні приналежності показників нечітким множинам 

Умовне 

позначення 

показника 

Результат класифікації по підмножинам 

Граничний Низький Середній Високий 
Дуже 

високий 

X1111 –X1116 -0,23 -0,23 0,35 0,35 0,60 0,60 0,80 0,80 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Крок 3. Розпізнавання рівня показників оцінки стану і динаміки 

соціально-економічного розвитку кожного підприємства на основі набору 

класифікаторів подамо на прикладі одного підприємства (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Розпізнавання рівня показників оцінки стану і динаміки соціально-

економічного розвитку ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» 

Рік 
Рівні 

значущості 
r11jky 

Рівень показника 

Граничний Низький Середній Високий 
Дуже 

високий 
2008 0,2500 0 0 1 0 0 
2009 0,2143 0 0 1 0 0 
2010 0,1786 0 0 1 0 0 
2011 0,1429 0 0 1 0 0 
2012 0,1071 0 1 0 0 0 
2013 0,0714 0 1 0 0 0 
2014 0,0357 1 0 0 0 0 

Вузлові точки 
п’ятирівневого 
класифікатора 

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Аналогічним чином процедура виконується для решти досліджуваних 

підприємств за коефіцієнтом автономії (додаток М, табл. М.1) та за іншими 

показниками. 

Крок 4. Побудова комплексного показника оцінки стану і динаміки 

соціально-економічного розвитку підприємств 1-го рівня (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Комплексний показник оцінки стану і динаміки соціально-

економічного розвитку підприємств 1-го рівня 

№ 

з/п 
Підприємства 

Г
р
ан

и
ч
н

и
й

 

Н
и

зь
к
и

й
 

С
ер

ед
н

ій
 

В
и

со
к
и

й
 

Д
у
ж

е 

в
и

со
к
и

й
 

E&S1 

1 
ПАТ 

«Дніпроважпапірмаш ім. 
Артема» 

0,00 0,05 0,39 0,00 0,00 X1111 = 0,450 

2 
ПАТ «Павлоградський 

завод автоматичних 
лiнiй i машин» 

0,00 0,03 0,45 0,00 0,00 X1112 = 0,479 

3 

ВП «Криворізький завод 
по ремонту  

агрегатів «Промагрегат» 
ПАТ 

«Металургтрансремонт» 

0,00 0,00 0,00 0,03 0,87 X1113 = 0,893 

4 

ВП «Інгулецький завод 
по ремонту дизелів 
«Промдизель» ПАТ 

«Металургтрансремонт» 

0,00 0,01 0,09 0,23 0,42 X1114 = 0,743 

5 

ВП «Дніпропетровський 

завод по ремонту 

тепловозів 

«Промтепловоз» ПАТ 

«Металургтрансремонт» 

0,00 0,00 0,00 0,38 0,42 X1115 = 0,793 

6 ПАТ «Дніпроважмаш» 0,00 0,06 0,39 0,00 0,00 X1116 = 0,457 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Узагальнені результати виконання згортки p = 1 рівня на прикладі 

блоку економічних показників групи коефіцієнтів фінансової стійкості 

наведені у табл. 4.9. 
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Таблиця 4.9 

Узагальнені результати виконання згортки p = 1 рівня за групою 

показників «Коефіцієнти фінансової стійкості» 

E&S1 
X11j1 X11j2 X11j3 X11j4 X11j5 X11j6 

(j = 1, 12) 

Коефіцієнт 

автономії 

X111k 

(k = 1, 6) 
0,45 0,48 0,89 0,74 0,79 0,46 

Коефіцієнт 

концентрації 

залученого 

капіталу 

X112k 

(k = 1, 6) 
0,47 0,44 0,17 0,32 0,30 0,45 

Коефіцієнт 

фінансування 

X113k 

(k = 1, 6) 
0,49 0,49 0,87 0,59 0,59 0,50 

Коефіцієнт 

фінансового ризику 

X114k 

(k = 1, 6) 
0,67 0,59 0,30 0,51 0,30 0,55 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу 

X115k 

(k = 1, 6) 
0,44 0,60 0,90 0,68 0,90 0,88 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

оборотних коштів 

X116k 

(k = 1, 6) 
0,19 0,43 0,89 0,70 0,75 0,59 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

запасів 

X117k 

(k = 1, 6) 
0,30 0,49 0,81 0,49 0,89 0,50 

Коефіцієнт 

маневреності 

власних оборотних 

коштів 

X118k 

(k = 1, 6) 
0,30 0,29 0,35 0,35 0,71 0,68 

Коефіцієнт 

реальної вартості 

майна 

X119k 

(k = 1, 6) 
0,90 0,83 0,83 0,90 0,74 0,79 

Коефіцієнт 

реальної вартості 

основних засобів у 

майні 

X1110k 

(k = 1, 6) 
0,90 0,86 0,69 0,90 0,43 0,48 

Коефіцієнт 

накопичення 

амортизації 

X1111k 

(k = 1, 6) 
0,83 0,59 0,75 0,74 0,75 0,63 

Коефіцієнт 

співвідношення 

оборотних і 

необоротних 

активів 

X1112k 

(k = 1, 6) 
0,30 0,50 0,66 0,46 0,86 0,84 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Аналогічним чином узагальнено результати виконання згортки p = 1 

рівня груп: показників рентабельності, результати діяльності, людські 
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ресурси, управлінська та організаційна структура підприємства, культура 

підприємства (додаток М, табл. М.2–М.6). 

Крок 5. Діагностика якісного стану отриманих інтегрованих показників 

оцінки стану і динаміки соціально-економічного розвитку підприємства 1-го 

рівня згортки представлена на прикладі коефіцієнтів фінансової стійкості 

(табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Діагностика якісного стану отриманих інтегрованих показників  

за групою показників «Коефіцієнти фінансової стійкості»  

(згортка 1-го рівня) 

Показник П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Коефіцієнт автономії С С ОВ В В С 

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу С С ОН Н Н С 

Коефіцієнт фінансування С С ОВ С С С 

Коефіцієнт фінансового ризику В С Н С Н С 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу С С ОВ В ОВ ОВ 

Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів ОН С ОВ В В С 

Коефіцієнт забезпеченості запасів Н С ОВ С ОВ С 

Коефіцієнт маневреності власних оборотних 
коштів 

Н Н Н Н В В 

Коефіцієнт реальної вартості майна ОВ ОВ ОВ ОВ В В 

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у 
майні 

ОВ ОВ В ОВ С С 

Коефіцієнт накопичення амортизації ОВ С В В В В 

Коефіцієнт співвідношення оборотних і 
необоротних активів 

Н С В С ОВ ОВ 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Аналогічним чином проведено діагностику якісного стану отриманих 

інтегрованих показників оцінки стану і динаміки соціально-економічного 

розвитку підприємства 1-го рівня згортки таких груп: показники рентабельності, 

результати діяльності, людські ресурси, управлінська та організаційна структура 

підприємства, культура підприємства (додаток М, табл. М.7–М.11). 

За цим алгоритмом проведено ще три рівні згортки.  

Рівень згортки p = 2 представлений на прикладі групи коефіціентів 

фінансової стійкості (додаток М, табл. М.12–М.18). 
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За рівнем згортки p = 3 результати представлені з агрегованих 

результатів розпізнання рівня показників груп економічного і соціального 

блоків (додаток М, табл. М.19–М.23) 

За рівнем згортки p = 4 (додаток М, табл. М.24–М.27) представлені 

агреговані результати розпізнання рівня показників економічного і 

соціального блоків. 

Результати чотирирівневої згортки наведено у табл. 4.11 [76; 90]. 

За результатами дослідження кваліметрична модель може бути подана 

у такому вигляді [76; 90]: 

 

E&S = 0,667 × X1 + 0,333×X2,     (4.5) 

 

де: 

X1=0,3647871 × (0,08 × X111 + 0,01 × X112 + 0,05 × X113 + 0,04 × X114 + 0,14

 ×X115 + 0,06 × X116 + 0,09 × X117 + 0,03 × X118 + 0,15 × X119 + 0,13 × X1110 +  

+ 0,12 ×× X1111 + 0,10 × X1112) + 0,2980832 × (0,21 × X121 + 0,11 × X122 + 0,18 ×  

× X123 + 0,14 ×X124 + 0,04 × X125 + 0,07 × X126 + 0,25 × X127) +0,3371296 × (0,15 × 

× X131 + 0,15 ×X132 + 0,16 × X133 + 0,07 × X134 + 0,15 × X135 + 0,04 × X136 + 0,02 ×  

× X137 + 0,18 × X138 + 0,07 × X139 + 0,09 × X1310); 

X2 = 0,3756355 × (0,05 × X211 + 0,07 × X212 + 0,13 × X213 + 0,04 × X214 + 0,0

3 × X215 + 0,12 × X216 + 0,12 × X217 + 0,06 × X218 + 0,09 × X219 + 0,12 × X2110 +  

+ 0,02 ×X2111 + 0,01 × X2112 + 0,08 × X2113 + 0,12 × X2114) +  0,3253533 ×  

× (0,05 × X221 + 0,07 × X222 + 0,18 × X223 + 0,04 × X224 + 0,02 × X225 + 0,15 ×  

× X226 + 0,11 × X227 + 0,05 × X228 + 0,05 × X229 + 0,09 × X2210) + 0,2990112 ×  

× (0,04 × X231 + 0,16 × X232 + 0,20 × X233 + 0,18 × X234 + 0,02 × X235 + 0,07 ×  

× X236 + 0,13 × X237 + 0,11 × X238 + 0,09 ×X239). 

Вибіркове спостереження має головну мету. Такою метою є 

репрезентативність вибірки. Для середньої величини (а також частки) 

визначають межі можливих значень у генеральній сукупності з певною 

ймовірністю – довірчі межі. 
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Таблиця 4.11 

Компоненти кваліметричної моделі 

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

 

Блок економічних показників Коефіцієнти 

фінансової 

стійкості 

r11 r111 r112 r113 r114 r115 r116 r117 r118 r119 r1110 r1111 r1112   

r1 

0,3647 0,08 0,01 0,05 0,04 0,14 0,06 0,09 0,03 0,15 0,13 0,12 0,10   

Показники 

рентабельності 

r12 r121 r122 r123 r124 r125 r126 r127        

0,2980 0,21 0,11 0,18 0,14 0,04 0,07 0,25        

0,667 

Результати 

діяльності 

суб’єктів 

r13 r131 r132 r133 r134 r135 r136 r137 r138 r139 r1310     

0,3371 0,15 0,15 0,16 0,07 0,15 0,04 0,02 0,18 0,07 0,09     

Блок соціальних показників 
Людські ресурси 

r21 r211 r212 r213 r214 r215 r216 r217 r218 r219 r2110 r2111 r2112 r2113 r2114 

r2 
0,3756 0,05 0,07 0,13 0,04 0,03 0,12 0,12 0,06 0,09 0,12 0,02 0,01 0,08 0,12 

Управлінська і 

організаційна 

структура 

r22 r221 r222 r223 r224 r225 r226 r227 r228 r229 r2210     

0,333 

0,3253 0,05 0,07 0,18 0,04 0,02 0,15 0,11 0,05 0,05 0,09     

Культура 

підприємства 

r23 r231 r232 r233 r234 r235 r236 r237 r238 r239      

0,2990 0,04 0,16 0,20 0,18 0,02 0,07 0,13 0,11 0,09      
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Оцінка параметрів генеральної сукупності здійснюється за двома 

напрямами. По-перше, – точкова, по-друге – інтервальна оцінка. 

Значення параметрів генеральної сукупності, що приймається за 

даними вибірки, такі як вибіркова середня та вибіркова частка визначають 

точкову оцінку. 

Інтервальна оцінка – це інтервал значень параметра, розрахований за 

даними вибірки для певної ймовірності – довірчий інтервал. Чим точніше 

вибіркова оцінка, тим менший довірчий інтервал. Слід визначити межі 

довірчого інтервалу. Гранична похибка вибірки і точкова оцінка є базою для 

їх визначення. 

З метою дослідження області застосування побудованої кваліметричної 

моделі на основі існуючих наукових здобутків [61; 142; 275], були виконані 

такі додаткові етапи статистичного аналізу: 

Етап 1. Оцінка ступеня охоплення (діапазону) значень кожного 

показника контрольної вибірки, для яких є адекватними точкові оцінки 

коефіцієнтів кваліметричної моделі (формула, отримана в першій частині 

розділу). 

З цією метою для контрольної вибірки (з 6 підприємств і 62 показників 

за 6 групами) були розраховані індикатори, які подані на прикладі 

коефіцієнтів фінансової стійкості (табл. 4.12): 

– діапазону зміни значень показників; 

– середнього значення показника, який є результатом ділення суми 

всіх значень показника на загальну кількість показників N: 

 

N
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 ;      (4.6) 

 

– середньо квадратичної похибки на контрольній вибірці: 
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– відносної похибки на контрольній вибірці: 

 

i

i

x
V i


 .      (4.8) 

 

Таблиця 4.12 

Індикатори 

Показник  
Діапазон зміни 

значень 

Середнє 

значення 

Середньо-

квадратична 

похибка Ϭ 

Відносна середньо-

квадратична похибка 

V, % 

Коефіцієнт 

автономії 

[– 0,2296; 

0,9447] 
0,5414 0,2754 50,86 

Концентрації 

залученого капіталу 
[0,0553; 1,2296] 0,4586 0,2754 60,05 

Коефіцієнт 

фінансування 
[– 0,1867; 

17,0994] 
2,8541 3,9178 137,27 

Коефіцієнт 

фінансового ризику 
[– 10,6838; 

25,3807] 
1,1735 4,3952 374,54 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу 

[– 2,0822; 

5,1070] 
1,7556 1,0985 62,57 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

оборотних коштів 

[– 3,3601; 

0,9151] 
0,0290 0,9401 3242,32 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

запасів 

[– 4,6916; 

6,4130] 
2,3168 4,7321 204,25 

Коефіцієнт 

маневреності 

власних оборотних 

коштів 

[– 0,0831; 

0,3452] 
0,0392 0,0974 248,69 

Коефіцієнт реальної 

вартості майна 
[0,2865; 0,8619] 0,5396 0,1215 22,51 

Коефіцієнт реальної 

вартості основних 

засобів у майні 

[0,1277; 0,7417] 0,3717 0,1467 39,47 

Коефіцієнт 

накопичення 

амортизації 

[0,5541; 0,7630] 0,6398 0,1427 39,67 

Коефіцієнт 

співвідношення 

оборотних і 

необоротних активів 

[0,2406; 5,9501] 1,9836 1,4920 75,22 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Аналогічним чином розраховані і наведені в додатку М.28 індикатори 

груп: показник рентабельності, результати діяльності, людські ресурси, 

управлінська та організаційна структура підприємства, культура 

підприємства. 

Отримана описова статистика показників контрольної вибірки, що 

лежить в основі побудованої кваліметричної моделі, дозволяє: 

– з одного боку, обмежити область адекватного застосування 

кваліметричної моделі до розрахованих значень показників (діапазону 

зміни значень показників, середнього значення середньої квадратичної 

помилки на контрольній вибірці, відносної похибки на контрольній 

вибірці); 

– з іншого боку, отримати значення: максимальної відносної 

похибки на контрольній вибірці (977,31 %) – у бік заниження розрахункових 

даних і 12 415,22 % – у бік завищення; середньої квадратичної похибки на 

контрольній вибірці 364,69%, що свідчить про широкий розмах значень 

показників, які беруть участь в експерименті, а отже про можливість 

використання отриманої кваліметричної моделі для широкого спектра 

підприємств машинобудівної галузі України. 

Етап 2. Побудова довірчого інтервалу коефіцієнтів кваліметричної 

моделі.  

Для цього: 

– для ненормативних значень коефіцієнтів кваліметричної моделі 

на кожному рівні згортки були розраховані індикатори: діапазону зміни 

значень показників; середнього значення; середньої квадратичної похибки  

на контрольній вибірці; відносної похибки на контрольній вибірці  

(табл. 4.13–4.16). 

Аналогічним чином розраховано й наведено в додатку М.29 індикатори 

груп: показники рентабельності, результати діяльності, людські ресурси, 

управлінська та організаційна структура підприємства, культура 

підприємства. 
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Таблиця 4.13 

Індикатори ненормативних значень коефіцієнтів  

кваліметричної моделі 1-го рівня згортки 

Показник 

Інтегральні значення 1-го рівня згортки 

Діапазон 

зміни значень 

Середнє 

значення 

Середньо-

квадратична 

похибка Ϭ 

Відносна 

середньо-

квадратична 

похибка V, % 

Ф
ін

ан
со

в
о
ї 

ст
ій

к
о
ст

і 

Коефіцієнт 

автономії 
[0,45; 0,89] 0,635000 0,177459 27,95 

Коефіцієнт 

концентрації 

залученого 

капіталу 

[0,49; 0,87] 0,358333 0,106367 29,68 

Коефіцієнт 

фінансування 
[0,17; 0,45] 0,588333 0,133219 22,64 

Коефіцієнт 

фінансового 

ризику 

[0,3; 0,67] 0,486667 0,140554 28,88 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу 

[0,44; 0,9] 0,733333 0,174992 23,86 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

оборотних коштів 

[0,19; 0,89] 0,591667 0,228504 38,62 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

запасів 

[0,3; 0,89] 0,580000 0,204124 35,19 

Коефіцієнт 

маневреності 

власних 

оборотних коштів 

[0,29; 0,71] 0,446667 0,177263 39,69 

Коефіцієнт 

реальної вартості 

майна 

[0,74; 0,9] 0,831667 0,056984 6,85 

Коефіцієнт 

реальної вартості 

основних засобів 

у майні 

[0,43; 0,9] 0,710000 0,194251 27,36 

Коефіцієнт 

накопичення 

амортизації 

[0,59; 0,83] 0,715000 0,080777 11,30 

Коефіцієнт 

співвідношення 

оборотних і 

необоротних 

активів 

[0,3; 0,86] 0,603333 0,203443 33,72 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця 4.14 

Індикатори ненормативних значень коефіцієнтів  

кваліметричної моделі 2-го рівня згортки 

Показник 

Інтегральні значення 2-го рівня згортки 

Діапазон зміни 

значень 

Середнє 

значення 

Середньо-

квадратична 

похибка Ϭ 

Відносна 

середньо-

квадратична 

похибка V 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

і 

Коефіцієнти  

фінансової 

стійкості 

[0,4333; 0,9571] 0,70476 0,14505 0,20581 

Показники 

рентабельності  
[0,409; 3,8576] 0,55109 0,10675 0,19370 

Результати 

діяльності 

суб’єктів 

[0,5476; 0,7333] 0,63286 0,05086 0,08037 

С
о
ц

іа
л
ьн

і 

Людські 

ресурси 
[0,2904; 0,9] 0,68537 0,17821 0,26003 

Управлінська і 

організаційна 

структура 

підприємства 

[0,37619; 0,9] 0,65333 0,16916 0,25892 

Культура 

підприємства 
[0,619; 0,9] 0,69259 0,08400 0,12128 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця 4.15 

Індикатори ненормативних значень коефіцієнтів  

кваліметричної моделі 3-го рівня згортки 

П
о
к
аз

н
и

к
 Інтегральні значення 3-го рівня згортки 

Діапазон зміни 

значень 

Середнє 

значення 

Середньо-

квадратична  

похибка Ϭ 

Відносна  

середньо-

квадратична 

похибка V 

Економічні 
[0,6285714; 

0,7807692] 
0,70675 0,06220 0,08801 

Соціальні 
[0,646666; 

0,786666] 
0,71232 0,05748 0,08070 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця 4.16 

Індикатори ненормативних значень коефіцієнтів  

кваліметричної моделі 4-го рівня згортки 

Інтегральні значення 4-го рівня згортки 

Діапазон зміни значень 
Середнє 

значення 

Середньо-

квадратична 

похибка Ϭ 

Відносна 

середньо-

квадратична 

похибка V 

[0,63947813; 0,832941] 0,73621 0,09673 0,13139 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

– для нормативних (представлених в отриманій кваліметричній 

моделі) значень коефіцієнтів кваліметричної моделі на кожному рівні згортки 

було розраховано довірчий інтервал їх значень, що дозволяє застосувати цю 

модель до будь-якого підприємства машинобудівної галузі України 

(табл. 4.17–4.19). 

Довірчий інтервал розраховується за формулою: 

 

vt
n


               (4.9) 

 

де   – гранична похибка вибірки; 

  – середня квадратична похибка конкретного ненормативного 

значення коефіцієнта кваліметричної моделі на конкретному рівні  

згортки; 

n – кількість показників, що беруть участь у згортці на конкретному її 

етапі; 

tv  – квантиль нормального розподілу, що відповідає певній ймовірності 

(було прийнято рівень імовірності ϒ = 0,9, тому tv = 1,65). 
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Таблиця 4.17 

Довірчий інтервал для нормативних значень коефіцієнтів 

кваліметричної моделі 2-го рівня згортки 

Показник 

Інтегральні значення 2-го рівня згортки 

Точкова оцінка 

Wi (у 

нормативному 

вигляді) 

Гранична 

похибка Δ 

Нижня 

границя 

Wi – Δ 

Верхня 

границя 

Wi + Δ 

Довірчий інтервал  

  ii w;w  

Ф
ін

ан
со

в
о
ї 

ст
ій

к
о
ст

і 

Коефіцієнт 

автономії 
0,0769 0,120 – 0,0431 0,1969 [– 0,0431; 0,1969] 

Коефіцієнт 

концентрації 

залученого 

капіталу 

0,0128 0,072 – 0,0592 0,0848 [– 0,0592; 0,0848] 

Коефіцієнт 

фінансування 
0,0513 0,090 – 0,0387 0,1413 [– 0,0387; 0,1413] 

Коефіцієнт 

фінансового 

ризику 
0,0385 0,095 – 0,0565 0,1335 [– 0,0565; 0,1335] 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного 

капіталу 

0,1410 0,118 0,0230 0,2590 [0,023; 0,259] 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

оборотних 

коштів 

0,0641 0,154 – 0,0899 0,2181 [– 0,0899; 0,2181] 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

запасів 
0,0897 0,138 – 0,0483 0,2277 [– 0,0483; 0,2277] 

Коефіцієнт 

маневреності 

власних 

оборотних 

коштів 

0,0256 0,119 – 0,0934 0,1446 [– 0,0934; 0,1446] 

Коефіцієнт 

реальної 

вартості майна 
0,1538 0,038 0,1158 0,1918 [0,1158; 0,1918] 

Коефіцієнт 

реальної 

вартості 

основних засобів 

у майні 

0,1410 0,131 0,0100 0,2720 [0,01; 0,272] 

Коефіцієнт 

накопичення 

амортизації 
0,1154 0,054 0,0614 0,1694 [0,0614; 0,1694] 

Коефіцієнт 

співвідношення 

оборотних і 

необоротних 

активів 

0,1026 0,137 – 0,0344 0,2396 [– 0,0344; 0,2396] 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Аналогічним чином розраховано і представлено в додатку М.30 

довірчий інтервал для таких груп: показники рентабельності, результати 

діяльності, людські ресурси, управлінська та організаційна структура 

підприємства, культура підприємства. 

Таблиця 4.18 

Довірчий інтервал для нормативних значень коефіцієнтів 

кваліметричної моделі 3-го рівня згортки 

Показник 

Інтегральні значення 3-го рівня згортки 

Точкова оцінка 

Wi (у норматив-

ному вигляді) 

Гранична 

похибка Δ 

Нижня 

границя 

Wi – Δ 

Верхня 

границя 

Wi + Δ 

Довірчий 

інтервал  

  ii w;w

 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

і 

Коефіцієнти  
фінансової 
стійкості 

0,368 0,06900 0,29920 0,43720 [0,2992; 0,4372] 

Показники 
рентабельності  0,296 0,067 0,2295 0,3635 [0,2295; 0,3635] 

Результати 
діяльності 
суб’єктів  

0,335 0,027000 0,308300 0,362300 [0,3083; 0,3623] 

С
о
ц

іа
л
ь
н

і 

Людські ресурси 0,368 0,079000 0,289100 0,447100 [0,2891; 0,4471] 

Управлінська і 
організаційна 

структура 
підприємства 

0,329 0,088000 0,241300 0,417300 [0,2413; 0,4173] 

Культура 
підприємства 0,303 0,046 0,2566 0,3486 [0,2566; 0,3486] 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця 4.19 

Довірчий інтервал для нормативних значень коефіцієнтів 

кваліметричної моделі 4-го рівня згортки 

Показники  

Інтегральні значення 4-го рівня згортки 

Точкова оцінка Wi 

(у нормативному 

вигляді) 

Гранична 

похибка Δ 

Нижня 

границя 

Wi – Δ 

Верхня 

границя 

Wi + Δ 

Довірчий 

інтервал  

  ii w;w  

Економічні 0,66667 0,05900 0,60770 0,72570 [0,6077; 0,7257] 

Соціальні 0,33333 0,05500 0,27830 0,38830 [0,2783; 0,3883] 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

У ході проведених на першому етапі досліджень автор розширює 

області застосування нечітко-множинної моделі О.О. Недосєкіна, тобто 
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розвиває запропоновану О.О. Недосєкіна методику, що дозволяє в результаті 

одного етапу згортки отримати інтегровану оцінку стану підприємства, на 

можливість проведення багаторівневого процесу згортки двох груп 

показників (соціальних і економічних) і побудови кваліметричної моделі, що 

визначає оцінку стану соціально-економічного розвитку підприємства. Таким 

чином, у результаті досліджень: 

– набув подальшого розвитку алгоритм побудови кваліметричної 

моделі інтегральної кількісної оцінки якісного стану соціально-економічного 

розвитку підприємств. Новизна запропонованого алгоритму полягає в 

застосуванні при побудові кваліметричної чотирирівневої моделі згортки 

показників з урахуванням динаміки зміни їх значень у часі і наявності 

граничних (нормативних) значень окремих індикаторів; 

– на підставі реалізації запропонованого алгоритму формування 

інтегрального показника E&S отримано кваліметричну модель, що 

характеризує відносний ступінь впливу елементів на стан, що входить до неї, 

соціально-економічного розвитку підприємств; 

– отримана описова статистика показників контрольної вибірки, що 

лежить в основі побудованої кваліметричної моделі, свідчить про широкий 

розкид значень показників, які беруть участь в експерименті, а отже, 

можливість використання отриманої кваліметричної моделі для широкого 

спектру підприємств машинобудівної галузі України. 

Запропоновані новації дозволяють визначити ступінь впливу 

економічних та соціальних показників на діяльність промислових 

підприємств. Такий підхід дає можливість менеджменту підприємств 

встановити фактори, що впливають на діяльність підприємства, і правильно 

визначити напрям розвитку підприємства. 

Наступним етапом дослідження є оцінка стану і динаміки соціально-

економічного розвитку промислових підприємств на основі аналізу 

інтегральних показників, сформованих на підставі побудованої 

кваліметричної моделі. 
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4.2. Багатовимірне шкалування та кластерний аналіз стану  

і динаміки соціально-економічного розвитку підприємств  

 

В умовах ринкових відносин життєздатність підприємства залежить від 

успішного здійснення господарської діяльності. Для цього кожне 

підприємство має бути орієнтоване на розвиток. Вибір вектора розвитку 

визначається поточним станом підприємства. Таким чином, оцінка поточного 

стану підприємства і, як наслідок, динаміка його соціально-економічного 

розвитку є актуальним питанням для сучасних підприємств. 

Для проведення оцінки стану підприємства сьогодні використовується 

достатня кількість методик. Найбільш популярними на пострадянському 

просторі є: коефіцієнтний метод, модель Альтмана, метод експертних оцінок. 

Однак, як стверджують фахівці [26, 44, 213, 214, 241, 333, 354, 389, 407, 458], 

найбільш точними є методи багатовимірного шкалування та кластерного 

аналізу. Найбільший інтерес автора викликає технологія послідовного 

застосування методів багатовимірного шкалування, регресійного і 

кластерного аналізу, запропонована С.О. Костенко [213, 214]. Для оцінки 

стану та перспектив соціально-економічного розвитку необхідно адаптувати 

технологію С.О. Костенко під специфіку зібраної інформації, необхідної для 

проведення аналізу. 

Отже, метою наступного етапу дослідження є проведення оцінки та 

виявлення динаміки соціально-економічного розвитку підприємств на 

підставі системного використання методів багатовимірного шкалування та 

кластерного аналізу. 

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію двох  

кроків [69]. 

Крок 1. Формування часового ряду кількісних значень інтегрального 

показника якісного стану соціально-економічного розвитку підприємства за 

різні періоди часу. 

Крок 2. Виявлення динаміки соціально-економічного розвитку різних 

підприємств та її якісна просторова оцінка. 
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Алгоритм реалізації першого кроку виявлення та оцінки динаміки 

соціально-економічного розвитку полягає у такому [69]. 

1.1. Переформування вихідних статистичних даних на нижньому рівні 

ієрархії за кожним окремим показником діяльності підприємств за різні 

періоди часу – Xgijky (g – блок (g = 1 – економічний, g = 2 – соціальний),  

i – групи показників, j – конкретний показник в групі, k – кількість 

аналізованих підприємств, y – кількість років, що підлягають аналізу). Тобто, 

подано показники економічного і соціального блоку в розрізі груп за період 

2008–2014 рр. за кожним аналізованим підприємством. 

1.2. Шкалування (нормування) значень кожного індикатора нижнього 

рівня ієрархії відносно діапазону, що характеризує стан усіх підприємств за 

певним індикатором за такою формулою: 

 

gij

gijgijky

gijky





XX
*X  ,    (4.10) 

 

де gijX  – середнє значення індикатора за кожним показником за всіма 

підприємствами і всіма періодами (k = 6; y = 1,7); 

gij  – середньоквадратичне відхилення значення індикатора по кожному 

показнику по всіх підприємств і всіх періодів. 

Новизна цього підходу до нормалізації полягає в тому, що він 

виключає відмінності в шкалах вимірювання використовуваних в 

інтегральному показнику індикаторів (грошові одиниці, бали, тонни тощо) з 

урахуванням оцінки їх позиції щодо всіх станів всіх доступних для аналізу в 

цьому дослідженні підприємств. При цьому знак мінус свідчить про те, що 

цей індикатор має значення нижче середнього за вибіркою. Беручи до уваги 

той факт, що нами було прийнято положення про прямий зв’язок між 

зростанням окремого показника і позитивною динамікою стану й динамікою 

соціально-економічного розвитку підприємства, від’ємне значення 

нормативного індикатора є свідченням негативної динаміки. Наведемо 

результати розрахунку на прикладі даних за показниками фінансової 

стійкості ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» (табл. 4.20). 
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Таблиця 4.20 

Нормативне значення індикатора за групою показників  

«Фінансова стійкість» ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» 

gijX  gij  Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0,54141 0,27538 
Коефіцієнт 

автономії 
0,123 – 0,077 – 0,393 – 0,561 – 1,278 – 1,828 – 2,800 

0,45859 0,27538 

Коефіцієнт 

концентрації 

залученого 

капіталу 

– 1,392 – 1,592 – 1,908 – 2,076 – 2,793 – 3,343 – 4,315 

2,85414 3,91781 
Коефіцієнт 

фінансування 
– 0,383 – 0,452 – 0,533 – 0,567 – 0,669 – 0,718 – 0,776 

1,17349 4,39523 

Коефіцієнт 

фінансового 

ризику 

– 0,099 – 0,057 0,031 0,093 0,707 5,508 – 1,486 

1,75560 1,09848 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного 

капіталу 

– 0,905 – 0,962 – 1,028 – 1,092 – 1,366 – 1,547 – 1,895 

0,02900 0,94012 

Коефіцієнт 

забезпеченос

ті оборотних 

коштів 

– 0,856 – 1,360 – 1,223 – 1,552 – 2,306 – 2,186 – 3,605 

2,31684 4,73214 

Коефіцієнт 

забезпеченос-

ті запасів 

– 0,742 – 0,807 – 0,802 – 0,908 – 1,036 – 1,560 – 1,955 

0,03917 0,09740 

Коефіцієнт 

маневреності 

власних 

оборотних 

коштів 

– 0,478 – 0,421 – 0,655 – 0,709 – 0,426 – 0,419 – 0,413 

0,53960 0,12148 

Коефіцієнт 

реальної 

вартості 

майна 

1,021 0,864 0,446 0,524 2,070 0,594 0,770 

0,37168 0,14672 

Коефіцієнт 

реальної 

вартості 

основних 

засобів у 

майні 

1,410 1,434 1,109 1,089 2,522 0,909 1,016 

0,35978 0,14274 

Коефіцієнт 

накопичення 

амортизації 

0,305 0,405 0,250 0,164 0,538 – 0,024 – 0,143 

1,98364 1,49203 

Коефіцієнт 

співвідно-

шення 

оборотних і 
необоротних 

активів 

– 1,124 – 1,168 – 1,106 – 1,121 – 1,096 – 1,017 – 1,065 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Аналогічним чином розраховано індикатори інших груп показників 

(рентабельність, результати діяльності, людські ресурси, управлінська та 

організаційна структура підприємства, культура підприємства) (додаток М, 

табл. М.31 – М.35) та інших підприємств. 

1.3. Формування інтегральних елементів якісного стану соціально-

економічного розвитку за кожним k-м підприємством за j-м показником 

кожної i-ї групи g-го блоку за кожен y-й рік шляхом підстановки 

нормативних значень індикаторів за кожним показником в отриману на 

попередніх етапах дослідження формулу кваліметричної моделі. 

Наведемо приклад за показниками фінансової стійкості підприємства 

ПАТ «Дніпротяжпапірмаш ім. Артема»: 

– значення показників у табл. 4.20 відповідають добутку 

нормативних значень індикаторів і відповідного вагового коефіцієнта 

кваліметричної моделі (4.11). 

 

gijky*gijky gijElem r Х      (4.11) 

 

X1=0,3647871 × (0,08 × X111 + 0,01 × X112 + 0,05 × X113 + 0,04 × X114 + 0,14

 × X115 + 0,06 × X116 + 0,09 × X117 + 0,03 × X118 + 0,15 × X119 + 0,13 × X1110 + 0,12 

× X1111 + 0,10 × X1112) + 0,2980832 × (0,21 × X121 + 0,11 × X122 + 0,18 × X123 + 0,1

4 × X124 + 0,04 × X125 + 0,07 × X126 + 0,25 × X127) + 0,3371296 × (0,15 × X131 + 0,1

5 × X132 + 0,16 × X133 + 0,07 × X134 + 0,15 × X135 + 0,04 × X136 + 0,02 × X137 + 0,18

 × X138 + 0,07 × X139 + 0,09 × X1310); 

X2 = 0,3756355 × (0,05 × X211 + 0,07 × X212 + 0,13 × X213 + 0,04 × X214 +  

0,03 × X215 + 0,12 × X216 + 0,12 × X217 + 0,06 × X218 + 0,09 × X219 + 0,12 * X2110 + 0,02 

×X2111 + 0,01 × X2112 + 0,08 × X2113 + 0,12 × X2114) + 0,3253533 × (0,05 × X221 + 

0,07 × X222 + 0,18 × X223 + 0,04 × X224 + 0,02 × X225 + 0,15 × X226 + 0,11 × X227 + 

0,05 × X228 + 0,05 × X229 + 0,09 × X2210) + 0,2990112 × (0,04 × X231 + 0,16 × 

X232 + 0,20 × X233 + 0,18 × X234 + 0,02 × X235 + 0,07 × X236 + 0,13 × X237 + 0,11 × 

X238 + 0,09 ×X239). 
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– суми за графами табл. 4.21 і додатком М, табл. М.36 – М.40 

відповідають агрегованим значенням елементів інтегральних показників за 

кожною i-ю групою g-го блоку показників: 

 

Sumgiy 



12

1j

y1gijElem (y = 1, 7).    (4.12) 

 

Таблиця 4.21 

Формування інтегрального елемента якісного стану  

соціально-економічного розвитку ПАТ «Дніпротяжпапірмаш  

ім. Артема» за показниками фінансової стійкості 

r11 0,36 Показник  
y1j11Elem  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

r111 0,077 
Коефіцієнт 

автономії 
0,009 -0,006 -0,030 -0,043 -0,098 -0,141 -0,215 

r112 0,013 

Коефіцієнт 

концентрації 

залученого 

капіталу 

-0,018 -0,020 -0,024 -0,027 -0,036 -0,043 -0,055 

r113 0,051 
Коефіцієнт 

фінансування 
-0,020 -0,023 -0,027 -0,029 -0,034 -0,037 -0,040 

r114 0,038 

Коефіцієнт 

фінансового 

ризику 

-0,004 -0,002 0,001 0,004 0,027 0,212 -0,057 

r115 0,141 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного 

капіталу 

-0,128 -0,136 -0,145 -0,154 -0,193 -0,218 -0,267 

r116 0,064 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

оборотних 

коштів 

-0,055 -0,087 -0,078 -0,099 -0,148 -0,140 -0,231 

r117 0,090 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

запасів 

-0,067 -0,072 -0,072 -0,081 -0,093 -0,140 -0,175 

r118 0,026 

Коефіцієнт 

маневреності 

власних 

оборотних 

коштів 

-0,012 -0,011 -0,017 -0,018 -0,011 -0,011 -0,011 

r119 0,154 

Коефіцієнт 

реальної 

вартості майна 

0,157 0,133 0,069 0,081 0,319 0,091 0,118 

r1110 0,128 

Коефіцієнт 

реальної 

вартості 

основних 

засобів у майні 

0,181 0,184 0,142 0,140 0,323 0,116 0,130 
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Продовження таблиці 4.21 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

r1111 0,115 

Коефіцієнт 

накопичення 

амортизації 

0,035 0,047 0,029 0,019 0,062 -0,003 -0,016 

r1112 0,103 

Коефіцієнт 

співвідношення 

оборотних і 

необоротних 

активів 

-0,115 -0,120 -0,113 -0,115 -0,112 -0,104 -0,109 

Sum11y 



12

1j

y1j11Elem (y =1, 7) -0,03541 -0,11396 -0,26683 -0,32426 0,00587 -0,41670 -0,92904 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Аналогічним чином здійснюється формування інтегральних елементів 

якісного стану соціально-економічного розвитку ПАТ «Дніпротяжпапірмаш 

ім. Артема» за іншими групами показників (додаток М, табл. М.36 – М.40) та 

за іншими підприємствами. 

Результати формування інтегральних елементів за іншими групами 

показників ПАТ «Дніпротяжпапірмаш ім. Артема» наведено в табл. 4.22. 

Таблиця 4.22 

Результати формування інтегральних елементів  

за групами показників ПАТ «Дніпротяжпапірмаш ім. Артема» 

r12 0,30 Показники рентабельності 
y1j12Elem  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sum12y 



12

1j

y1j12Elem (y = 1, 7) 0,08000 0,03920 -0,25481 -0,21562 -0,76268 -1,04697 -1,91774 

r13 0,34 
Показники результатів 

діяльності y1j13Elem  

Sum13y 



12

1j

y1j13Elem (y = 1, 7) -0,34965 -0,39792 -0,41358 -0,40766 -0,48289 -0,49464 -0,51858 

r21 0,38 Людські ресурси yjElem 121  

Sum21y 



12

1j

y1j21Elem (y = 1, 7) -0,92710 -0,92668 -0,84165 -0,68643 -0,54413 -0,16634 -0,07590 

r22 0,33 
Управлінська і 

організаційна структура y1j22Elem  

Sum22y 



12

1j

y1j22Elem (y = 1, 7) 0,82827 0,41188 0,00035 -0,26758 -0,81441 -1,26399 -1,30098 

r23 0,30 Культура підприємства y1j23Elem  

Sum23y 



12

1j

y1j23Elem (y = 1, 7) 0,0572 0,0472 0,1870 -0,0746 0,4904 0,6178 0,3113 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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1.4. Формування інтегральних компонент якісного стану соціально-

економічного розвитку за кожним k-м підприємством за кожною i-й групою 

g-го блоку за кожен y-й рік: 

 

giky gi giyComponent r Sum  (y = 1, 7);   (4.14) 

 

– суми за стовпцями табл. 4.23; 4.24 відповідають агрегованим 

значенням компонент інтегральних показників за k-м підприємством за 

кожним g-м блоком показників за кожний y-й рік: 

 





3

1i

gikygky ComponentComponent_Sum (y = 1, 7).  (4.15) 

 

Таблиця 4.23 

Формування інтегральних компонент якісного стану  

соціально-економічного розвитку на прикладі ПАТ 

«Дніпротяжпапірмаш ім. Артема» за економічним блоком показників 

Блок економічних показників 

y1i1Component  

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

r11 0,3648 Показники фінансової стійкості 

-0
,0

1
2
9
 

-0
,0

4
1
6
 

-0
,0

9
7
3
 

-0
,1

1
8
3
 

0
,0

0
2
1
 

-0
,1

5
2
0
 

-0
,3

3
8
9
 

r12 0,2981 Показники рентабельності 

0
,0

2
3
8
 

0
,0

1
1
7
 

-0
,0

7
6
0
 

-0
,0

6
4
3
 

-0
,2

2
7
3
 

-0
,3

1
2
1
 

-0
,5

7
1
6
 

r13 0,3371 Результати діяльності  

-0
,1

1
7
9
 

-0
,1

3
4
2
 

-0
,1

3
9
4
 

-0
,1

3
7
4
 

-0
,1

6
2
8
 

-0
,1

6
6
8
 

-0
,1

7
4
8
 





3

1i

y1i1y11 ComponentComponent_Sum (y = 1, 7) 

-0
,1

0
6
9

 

-0
,1

6
4
0

 

-0
,3

1
2
7

 

-0
,3

2
0
0

 

-0
,3

8
8
0

 

-0
,6

3
0
8

 

-1
,0

8
5
4

 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця 4.24 

Формування інтегральних компонент якісного стану соціально-

економічного розвитку на прикладі ПАТ «Дніпротяжпапірмаш 

їм. Артема» за соціальним блоком показників 

Блок соціальних показників 

y1i2Component  

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

r21 0,3756 Людські ресурси 

-0
,0

1
2

9
 

-0
,0

4
1

6
 

-0
,0

9
7

3
 

-0
,1

1
8

3
 

-0
,0

0
2

1
 

-0
,1

5
2

0
 

-0
,3

3
8

9
 

r22 0,3254 
Управлінська і організаційна 

структура підприємства 

-0
,0

2
3

8
 

-0
,0

1
1

7
 

-0
,0

7
6

0
 

-0
,0

6
4

3
 

-0
,2

2
7

3
 

-0
,3

1
2

1
 

-0
,5

7
1

6
 

r23 0,2990 Культура підприємства 

-0
,1

1
7

9
 

-0
,1

3
4

2
 

-0
,1

3
9

4
 

-0
,1

3
7

4
 

-0
,1

6
2

8
 

-0
,1

6
6

8
 

-0
,1

7
4

8
 





3

1i

y1i2y21 ComponentComponent_Sum (y=1,7) 

-0
,1

0
6

9
 

-0
,1

6
4

0
 

-0
,1

0
6

9
 

-0
,1

6
4

0
 

-0
,3

1
2

7
 

-0
,3

2
0

0
 

-0
,3

8
8

0
 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

1.5. Формування інтегрального показника (E-економічний,  

S-соціальний) якісного стану соціально-економічного розвитку за кожним  

k-м підприємством за кожен y-й рік (табл. 4.25):  

 

2

1

& _ky g gky

g

E S r Sum Component


   .   (4.15) 

 

Таблиця 4.25 

Формування інтегрального показника на прикладі  

ПАТ «Дніпротяжпапірмаш ім. Артема» 

Блок показників 
y1gComponent_Sum  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

r1 0,67 Блок економічних показників -0,11 -0,16 -0,31 -0,32 -0,39 -0,63 -1,09 

r2 0,33 Блок соціальних показників -0,06 -0,20 -0,26 -0,37 -0,32 -0,29 -0,36 

y1S&E  -0,09 -0,18 -0,30 -0,34 -0,37 -0,52 -0,84 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Узагальнені результати формування часового ряду кількісних значень 

інтегрального показника якісного стану соціально-економічного розвитку 

підприємств за різні періоди часу наведено в табл. 4.26–4.28. 

Таблиця 4.26 

Інтегральний показник якісного стану економічного розвитку 

підприємств 

Назва підприємства 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Графічна інтерпретація 

інтегрального показника 

ПАТ “Дніпроважпапірмаш 

 ім. Артема” 
–0,100 –0,157 –0,307 –0,315 –0,374 –0,625 –1,080 

 

ПАТ “Павлоградський завод  

автоматичних лiнiй i машин” 
–0,287 –0,358 –0,354 –0,436 –0,300 –0,620 –1,333 

 

ВП “Криворізький завод  

з ремонту агрегатів “Промагрегат” 

ПАТ “Металургтрансремонт” 

0,177 –0,031 0,093 0,022 0,323 0,049 –0,014 

 

Інгулецький завод з ремонту  

дизелів “Промдизель” 

ПАТ “Металургтрансремонт” 

–0,007 –0,160 –0,035 –0,294 –0,011 –0,337 –0,339 

 

ВП “Дніпропетровський завод  

з ремонту тепловозів “Промтепловоз”  

ПАТ “Металургтрансремонт” 

–0,110 0,123 0,073 0,182 0,193 –0,026 0,077 

 

ПАТ “Дніпроважмаш” 0,651 0,461 0,595 0,744 1,501 0,943 1,163 

 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

Таблиця 4.27 

Інтегральний показник якісного стану соціального розвитку 

підприємств 

Назва підприємства 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Графічна інтерпретація 

інтегрального показника 

ПАТ “Дніпроважпапірмаш 

 ім. Артема” 
–0,044 –0,184 –0,248 –0,360 –0,319 –0,293 –0,365 

 

ПАТ “Павлоградський завод  

автоматичних лiнiй i машин” 
0,037 –0,067 –0,014 –0,155 –0,016 0,171 0,069 

 

ВП “Криворізький завод  

з ремонту агрегатів “Промагрегат” 

ПАТ “Металургтрансремонт” 

0,112 –0,085 0,235 0,191 0,225 0,088 –0,001 

 

Інгулецький завод з ремонту  

дизелів “Промдизель” 

ПАТ “Металургтрансремонт” 

0,079 –0,210 –0,012 –0,018 –0,207 –0,143 0,024 

 

ВП “Дніпропетровський завод  

з ремонту тепловозів “Промтепловоз”  

ПАТ “Металургтрансремонт” 

0,168 -0,156 -0,096 -0,107 0,068 0,142 0,218 

 

ПАТ “Дніпроважмаш” 0,103 0,095 -0,121 0,048 0,226 0,135 0,665 

 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця 4.28 

Інтегральний показник якісного стану соціально-економічного 

розвитку підприємств 

Назва підприємства 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Графічна інтерпретація 

інтегрального показника 

ПАТ “Дніпроважпапірмаш 

 ім. Артема” 
–0,092 –0,176 –0,295 –0,366 –0,366 –0,517 0,843 

 

ПАТ “Павлоградський завод  

автоматичних лiнiй i машин” 
–0,183 –0,266 –0,244 –0,345 –0,209 –0,360 –0,870 

 

ВП “Криворізький завод  

з ремонту агрегатів “Промагрегат” 

ПАТ “Металургтрансремонт” 

0,160 –0,046 0,143 0,083 0,293 0,066 –0,005 

 

Інгулецький завод з ремонту  

дизелів “Промдизель” 

ПАТ “Металургтрансремонт” 

0,026 –0,175 –0,027 –0,198 –0,076 –0,273 –0,214 

 

ВП “Дніпропетровський завод  

з ремонту тепловозів “Промтепловоз”  

ПАТ “Металургтрансремонт” 

–0,016 0,031 0,018 0,088 0,155 0,032 0,128 

 

ПАТ “Дніпроважмаш” 0,469 0,334 0,358 0,516 1,085 0,680 1,006 

 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Для реалізації другого кроку – виявлення динаміки соціально-

економічного розвитку різних підприємств галузі та її якісної просторової 

оцінки – пропонується використовувати метод багатовимірного 

шкалування [69]. 

Завдання багатовимірного шкалування в загальному вигляді полягає у 

виявлені структури досліджуваної множини об’єктів (у нашому випадку – 

інтегрованих показників соціально-економічного розвитку різних 

підприємств галузі). Для здійснення цього необхідно виконати дві умови: 

визначити набір певних факторів, що є основою у розподілі підприємств, та 

здійснити опис кожного підприємства в межах цих факторів. 

В основі багатовимірного шкалування лежить ідея геометричного 

подання об’єктної множини. Припустимо, що нам задано координатний 

простір, кожна вісь якого відповідає одному з цих факторів. Точка в 
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зазначеному просторі являє собою окремий об’єкт. Значення або ступені 

факторів, які характеризують визначений об’єкт, залежать від величини 

проекції цих точок на осі. Тобто проекції точок відповідають значенням. 

Більша величина проекцій – більше значення фактора має об’єкт. Міра 

подібності між двома об’єктами зворотнопропорційна відстані між 

відповідними точками. Чим ближче об’єкти один до одного, тим вищий 

ступінь подібності між ними (і нижчий ступень відмінності). Далеким точкам 

відповідає низький ступень подібності. З метою виміряння близькості 

вводимо метрику в шуканому координатному просторі. Вибір цієї метрики 

має великий вплив на результат рішення [53]. 

Зазвичай використовується метрика Мінковського: 

 

p

r

1t

p

ktjtjk xxd 


 ,    (4.16) 

 

де r – розмірність простору; 

djk – відстань між точками, що відповідають j-му і k-му об’єкту, 

Xjt, Xkt – величини проекцій j-ї та k-ї точок на t-ю вісь. 

Найбільш поширеними її випадками є: евклідова метрика (р = 2): 

 

p

r

1t

2

ktjtjk xxd 


     (4.17) 

 

і метрика «city-block» (р = 1): 

 





r

1t

ktjtjk xxd .    (4.18) 

 

Інколи використовують метрику домінування (р прагне до 

нескінченності): 

 

ktjtjk xxmaxd  .    (4.19) 
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З метою оцінки схожості, відповідно, відмінності, за умови врахування 

всіх факторів однаковою мірою, застосовуються рівномірні метрики. 

Алгоритм багатовимірного шкалування включає ряд послідовних 

етапів : 

1. Перший етап: 

– вибір метрики, що буде застосовуватися. В данному випадку 

матриця розраховується з використанням евклідової метрики; 

– формування матриці відмінностей між об’єктами. 

2. Другий етап:  

–  побудова координатного простору; 

– розміщення в ньому точок-об’єктів. 

Відстані між точоками-об’єктами, що визначаються за евклідовою 

метрикою, повинні відповідати вихідним відмінностям між ними. Для 

побудови шуканого координатного простору використовується добре 

розроблений апарат лінійної або нелінійної оптимізації (вводиться критерій 

якості відображення, що називається «стресом» і вимірює ступінь 

розбіжності між вихідними відмінностями Djk і результуючими відстанями 

djk; шукається така конфігурація точок, яка давала б мінімальне значення 

цього «стресу»; значення координат цих точок і є рішенням задачі). 

Зазначені координати дозволяють збудувати у просторі геометричне 

зображення об'єктів, що мають невисоке число вимірювань. Воно повинно 

бути максимально адекватне вихідним даним: 

– об’єкти, яким у вихідній матриці відповідають великі ступені 

відмінностей, мають перебувати далеко один від одного; 

– об’єкти, яким відповідають малі ступені відмінностей, – близько. 

3. Третій етап: 

– інтерпретація формального результату, отриманого на 

попередньому етапі.  

– координатні осі побудованого простору інтерпретуються як 

фактори, що визначають розбіжності між об’єктами. 
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Реалізація алгоритму багатовимірного шкалування для виявлення 

динаміки соціально-економічного розвитку різних підприємств та її якісної 

просторової оцінки виконувалася з використанням пакета статистичної 

обробки даних SPSS. 

На першому етапі було отримано матрицю близькостей (табл. 4.29). 

Таблиця 4.29 

Матриця близькостей 

Підприємство 
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ПАТ «Дніпроважпапірмаш 

ім. Артема» 
,000      

ПАТ «Павлоградський завод 

автоматичних лiнiй i машин» 
,149 ,000     

ВП «Криворізький завод  

з ремонту  

агрегатів «Промагрегат» ПАТ 

«Металургтрансремонт» 

,899 ,853 ,000    

ВП «Інгулецький завод  

з ремонту  

дизелів «Промдизель»  

ПАТ «Металургтрансремонт» 

,536 ,456 ,416 ,000   

ВП «Дніпропетровський завод  

з ремонту тепловозів 

«Промтепловоз» ПАТ 

«Металургтрансремонт» 

,919 ,847 ,164 ,391 ,000  

ПАТ «Дніпроважмаш» 1,829 1,826 1,021 1,428 1,121 ,000 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

На другому етапі знайдено конфігурацію точок, яка давала б 

мінімальне значення критерію якості відображення («стресу») (табл. 4.30). 
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Таблиця 4.30 

Конфігурація точок, що дає мінімальне значення критерію якості 

відображення 

Підприємство 
Вимір 

1 2 

ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» – ,650 ,213 

ПАТ «Павлоградський завод автоматичних лiнiй i машин» – ,644 064 

ВП «Криворізький завод з ремонту агрегатів «Промагрегат» 

ПАТ «Металургтрансремонт» 
,194 – ,095 

ВП «Інгулецький завод з ремонту дизелів «Промдизель» 

ПАТ «Металургтрансремонт» 
– ,221 – ,108 

ВП «Дніпропетровський завод з ремонту тепловозів 

«Промтепловоз» ПАТ «Металургтрансремонт» 
,143 – ,251 

ПАТ «Дніпроважмаш» 1,178 ,178 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Використовуючи дані координати, було побудовано геометричне 

представлення об’єктів у просторі (рис. 4.2). 

 

 

 

Рис. 4.2 Геометричне зображення об’єктів у просторі [розроблено автором] 
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Для зручності перегляду результатів кластеризації їх зазвичай подають 

у вигляді графіка – дендрограми, що відображає процес агломерації, злиття 

окремих спостережень у єдиний остаточний кластер. Горизонтальна вісь 

такого графіка являє собою вісь міжкластерної відстані, а вертикальна – 

зазначені номери об’єктів, використаних в аналізі. 

Проведені в роботі дослідження передбачали виконання кластерного 

аналізу (з використанням інструментів пакета прикладних програм SPSS), в 

яких використовувався ієрархічний метод класифікації з отриманням матриці 

близькості і дендрограми методом міжгрупових зв’язків з вибором як міри 

зв’язку евклідової відстані. 

Результати проведення кластерного аналізу відмінностей у динаміці 

соціально-економічного розвитку різних підприємств наведено у дендрограмі 

(рис. 4.3). 

З метою реалізації результатів кластерного аналізу автором було 

розроблено евристичний алгоритм виявлення та інтерпретації відмінностей у 

динаміці соціально-економічного розвитку різних підприємств, заснований 

на таких евристиках [69]. 

Евристика 1 – достатньою та обґрунтованою системоутворюючою 

ознакою виявлення та інтерпретації відмінностей у динаміці соціально-

економічного розвитку різних підприємств є комбінаторне 

співвідношення: 

1. Напрямів динаміки розвитку. Приймаємо можливі класичні 

варіанти розвитку:  

– позитивне (зростання);  

– негативне (спад). 

2. Характеру динаміки розвитку. Приймаємо можливі варіанти 

розвитку: 

– лінійний (стабільний); 

– нелінійний (циклічний, нестабільний характер). 

Евристика 2 – формулювання цих співвідношень можуть базуватися на 

таких комбінаціях: зростання/лінійний; зростання/нелінійний; спад/лінійний; 

спад/нелінійний. 
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Рис. 4.3 Результати кластерного аналізу відмінностей у динаміці 

соціально-економічного розвитку підприємств [розроблено автором] 

 

Відповідно до запропонованого евристичного алгоритму було виявлено 

та ідентифіковано чотири принципово відмінних (що перетинаються) 

кластери, які характеризують динаміку соціально-економічного розвитку 

підприємств: 

– стабільна позитивна динаміка; 

– стабільна негативна динаміка; 

– нестабільна позитивна динаміка; 

– нестабільна негативна динаміка. 

Дендрограма з використанням методу міжгрупових зв’язків 

Об’єднання кластерів за масштабованою відстанню 
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агрегатів «Промагрегат»  
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ВП «Дніпропетровський завод з ремонту 

тепловозів «Промтепловоз»  
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Структуру виявлених за результатами виконання аналізу на першому 

етапі, кластерів динаміки соціально-економічного розвитку наведено в 

табл. 4.31. 

Таблиця 4.31 

Результати кластерного аналізу 

Кластер 
Напрямок  

динаміки 

Характер 

динаміки 
Кількість/відсоток підприємств 

1 Зростання Лінійний 1 16,67% 

2 Спад Лінійний 2 33,33% 

3 Зростання 
Циклічний 

(нелінійний) 
2 33,33% 

4 Спад 
Циклічний 

(нелінійний) 
1 16,67% 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Далі наведемо належність підприємств до отриманих кластерів 

(табл. 4.32). 

Таблиця 4.32 

Належність підприємств до отриманих кластерів 

 Кластер Динамика 

ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. 

Артема» 
2 

 

ПАТ «Павлоградський 

завод автоматичних лiнiй i 

машин» 

2 

 

ВП «Криворізький завод з 

ремонту агрегатів 

«Промагрегат» ПАТ 

«Металургтрансремонт» 

3 

 

ВП «Інгулецький завод з 

ремонту дизелів 

«Промдизель» ПАТ 

«Металургтрансремонт» 

4 

 

ВП «Дніпропетровський 

завод з ремонту тепловозів 

«Промтепловоз» ПАТ 

«Металургтрансремонт» 

3 

 

ПАТ «Дніпроважмаш» 1 

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Крім того, результати кластеризації підтвердили присутність в 

аналізованій групі підприємств двох основних типів соціально-економічного 

розвитку – стабільний розвиток (підприємства, що характеризуються 

позитивним лінійним зростанням – ПАТ «Дніпроважмаш») і нестабільний 

розвиток (підприємства, що характеризуються спадом або нелінійним 

зростанням – всі інші підприємства). 

На третьому кроці запропонованого алгоритму багатовимірного 

шкалування виконувалася якісна інтерпретація отриманих за результатами 

просторового відображення і підтвердженого результатами кластерного 

аналізу відмінностей у динаміці соціально-економічного розвитку 

підприємств (рис. 4.4). 

 

 

 

 

Рис. 4.4 Якісна інтерпретація відмінностей у динаміці соціально-

економічного розвитку підприємств [розроблено автором] 
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Таким чином, у результаті проведеного дослідження: 

– набув подальшого розвитку алгоритм використання кваліметричної 

моделі інтегральної кількісної оцінки якісного стану соціально-економічного 

розвитку підприємства. Відмітною рисою є врахування всіх досліджуваних 

підприємств при нормуванні вихідних показників діяльності; 

– виконано якісну оцінку характеру динаміки соціально-

економічного розвитку підприємств. Суть новації полягає в системному 

використанні методів багатовимірного шкалування та кластерного аналізу 

для підвищення адекватності інтерпретації набору основних факторів, за 

якими розрізняються досліджувані підприємства. 

Кожен кластер підприємств має певні характеристики, а отже, йому 

притаманна відповідна базова стратегія розвитку. Таким чином, подальшим 

напрямом дослідження є розробка засобу контролю, який дозволяє на основі 

контролю обраних показників визначити стратегію соціально-економічного 

розвитку будь-якого підприємства. 

 

 

4.3. Сценарна типологізація контрольно-факторних карт за типом 

кластеризації підприємств 

 

З метою вирішення завдань контролю необхідна наявність адекватних 

засобів контролю, що дозволяють досягнути необхідного контрольного 

результату. Засоби контролю є елементом систем як зовнішнього, так і 

внутрішнього контролю та, відповідно, контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства. Такі елементи встановлюються керівництвом 

підприємства на окремих напрямах і ділянках господарської діяльності для 

забезпечення ефективного і надійного управління. Засоби контролю дозволяють 

отримати результати, які задовольняють вимоги відповідних видів контролю [163]. 

На сьогодні найбільш популярними засобами контролю, особливо 

контролю якості, є такі сім інструментів: контрольні листки, стратифікація 
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(розшарування даних), причинно-наслідкові діаграми (діаграми Ісікави), 

діаграми розкиду, гістограми, діаграма Парето, контрольні карти. 

Представимо узагальнену характеристику зазначених засобів 

контролю (табл. 4.33) [22; 115; 131; 132; 133; 163; 206; 207; 208; 224; 365; 

367; 441]. 

Таблиця 4.33 

Характеристика популярних засобів контролю 

Засіб контролю Переваги засобу Недоліки засобу 

1 2 3 

Контрольний листок – це 

засіб, що використовується 

для збору та  

упорядкування даних. Він 

дозволяє облегшити 

використання отриманної в 

ході збору інформації 

Простота використання, 

систематизація даних для 

роботи з іншими 

інструментами контролю, 

застосування єдиної форми 

реєстрації 

Заздалегідь задані категорії 

даних, бо можуть бути 

виявленні події, які не 

зареєстровані у 

контрольному листку 

Стратифікація – являє 

собою розшарування 

(групування) даних, що 

підлягають 

спостереженню. Під час 

здійснення стратифікації 

дані групують в залежності 

від умов їх отримання та 

здійснюють обробку 

кожної групи окремо 

Можливість обробки 

відповідних груп даних 

окремо. Такий підхід 

дозволяє виявити 

залежності, які не можливо 

виявити під час роботи з 

усією сукупністю та 

спростити аналіз 

статистичних даних 

Необхідність попереднього 

обліку факторів 

стратифікації. Це 

обумовлено тим, що 

невірно вибрані фактори 

унеможливлюють 

отримання бажаного 

результату і виникає 

необхідність повторного 

збору статистичних даних 

за новими факторами 

Гістограма – засіб 

представлення 

статистичних даних у 

графічному вигляді, що 

дозволяє візуально оцінити 

статистичний закон 

розподілу контрольованих 

даних про стан процесу 

(об’єкту) 

Існування поля допуску, яке 

дозволяє утримувати 

верхню і нижню межі поля 

допуску, що дає змогу 

побачити яким чином 

зміщується значення 

контрольованого показника 

відносно поля допуску 

Часте відхилення форми 

розподілу від нормального. 

Це свідчить про порушення 

у процесі і необхідності 

застосування керуючого 

впливу 

 

Діаграма розкиду 

(розсіювання) – це засіб, 

використання якого 

передбачає визначення 

виду і тісноти зв’язків між 

параметрами відповідних 

змінних 

Наочність і простота оцінки 

зв’язків між двома змінними 

Необхідність залучення до 

оцінки діаграми тих, хто 

володіє необхідною 

інформацією про об’єкт 

дослідження, що завадить 

некоректному 

використанню цього 

інструмента 
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Продовження таблиці 4.33 

1 2 3 

Діаграма Ісікави – 

причино-наслідкова 

діаграма, яка 

застосовується з метою 

графічного відображення 

взаємозв’язку між 

проблемою, що підлягає 

вирішенню і причинами, 

що впливають на їх 

виникнення 

Графічна наочність 

взаємозв’язку досліджуваної 

проблеми і причин, що 

впливають на цю проблему; 

можливість провести 

змістовний аналіз ланцюжка 

взаємопов’язаних причин, 

що впливають на проблему; 

зручність і простота для 

застосування і розуміння, 

що не потребує високої 

кваліфікації персоналу  

Складність правильного 

визначення взаємозв’язку 

досліджуваної проблеми та 

причин у разі дослідження 

комплексної проблеми 

Діаграма Парето – 

графічний засіб, який 

дозволяє розподілити 

зусилля з метою вирішення 

управлінських проблем, 

виявляти основні причини 

відхилень від заданих 

параметрів; встановити 

пріоритети дій, необхідних 

для вирішення проблеми та 

відділити важливі фактори 

від малозначних і 

несуттєвих 

Можливість сфокусувати 

зусилля і ресурси для 

вирішення значних проблем 

та легкість у застосуванні і 

розумінні її механізму дії 

персоналом 

Можливість невірного 

визначення значущості 

проблем через невідповідне 

врахування вартості 

можливих негативних 

наслідків 

Контрольна карта – 

лінійчатий графік, який 

дозволяє відобразити 

динаміку змін показників, 

за рахунок чого 

здійснюється 

контролювання процесу та 

з’являється можливість 

впливати на нього за 

допомогою відповідного 

зворотного зв’язку і 

запобігати його 

відхиленням від 

визначених вимог 

Можливість візуально 

визначити момент зміни 

процесу, створити основу 

для покращення процесу, 

виявити відмінності між 

випадковими і системними 

порушеннями процесу 

Високі вимоги до 

підготовки персоналу і 

необхідність роботи у 

реальному часі 

Примітка. Джерело : сформовано автором за [22; 115; 131; 132; 133; 163; 206; 207; 

208; 224; 365; 367; 441] 

 

Аналіз основних засобів контролю показав, що у практичній та 

науковій діяльності не зустрічаються такі інструменти, які для підприємств з 

відповідними умовами функціонування одночасно показують динаміку й 
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межі контрольних показників та умови й можливі сценарії розвитку цих 

підприємств. 

З метою оптимізації контролю необхідно розробити інструмент, який 

дозволить здійснювати контроль соціально-економічного розвитку 

підприємства. Таким засобом можуть бути контрольно-факторні карти 

сформовані за типом кластеризації підприємств, які дозволяють визначити 

сценарії розвитку підприємств залежно від обраних показників діяльності з 

урахуванням їх дійсних параметрів. 

Методика формування контрольно-факторних карт відповідно до 

виділених у попередньому дослідженні кластерів підприємств для отримання 

їх можливих сценаріїв розвитку складається з декількох етапів [90; 97]: 

Етап 1. Визначення підходів до розвитку відповідно з виділених у 

попередньому дослідженні кластерів підприємств. 

Етап 2. Застосування методики факторного аналізу для виділення 

специфічних груп показників, що характеризуються схожою динамікою 

зміни соціально-економічних показників для підприємств кожного  

кластера. 

Етап 3. Інтерпретація отриманих результатів. 

Етап 4. Формування контрольно-факторних карт із зазначенням меж 

зміни показника (мінімального і максимального значення), динаміки зміни 

аналізованого показника, а також визначення можливого сценарію розвитку 

підприємств залежно від існуючого стану. 

Етап 5. Розробка можливих сценаріїв розвитку підприємства залежно 

від поточних умов існування. 

Етап 1. Визначення підходів до розвитку відповідно до виділених у 

попередньому дослідженні кластерів підприємств. 

Для сучасних українських підприємств найбільш цікавими є такі 

підходи до розвитку: стратегічний і комплексний (реструктуризація). Обидва 

підходи передбачають формування стратегії як перспективи розвитку 

підприємства у сучасних умовах функціонування. 
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А.А. Томпсон і А.Дж. Стрікленд виділяють три завдання визначення 

напряму розвитку підприємства: 

– розробка стратегічного бачення і місії підприємства; 

– визначення цілей; 

– розробка стратегій [388, с. 15–33]. 

У науковому середовищі відома велика кількість видів 

стратегій [78; 363; 426]. Але існують стратегії, які забезпечують основу та 

окреслюють загальний напрям розвитку будь-якого підприємства, такі 

стратегії називають базовими. Ці стратегії показують, як управляти 

різноманітними видами діяльності, для того щоб збалансувати портфель 

товарів та послуг. На цьому рівні визначаються і погоджуються стратегії 

підприємства в цілому, тому стратегічні рішення цього рівня найбільш 

складні.  

Базові стратегії підприємства формуються його вищою 

управлінською ланкою [194]. Як правило, саме корпоративні стратегії є 

базовими. 

Для підприємств, які розвиваються, основними стратегіями є стратегії 

розвитку, саме вони належать до базових або генеральних [7,  

с. 72]. 

Розробка базової стратегії підприємства є однією з умов його 

ефективного функціонування і успішного розвитку. 

У сучасній літературі також багато уваги приділяється стратегічному 

підходу до розвитку підприємства (табл. 4.34). Найбільш популярні, 

перевірені на практиці види стратегій відображають чотири різноманітні 

підходи до зростання підприємства. Вони пов’язані зі змінами стану таких 

елементів, як: галузь, місце підприємства у галузі, продукт – ринок, 

технології. Причому зміни стану можуть бути як одного елемента, так і 

кількох одночасно. Тобто кожен елемент може перебувати або у стані, в 

якому він знаходиться зараз, або у новому стані [194;  

363]. 
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Таблиця 4.34 

Класифікація базових стратегій 

Автор Стратегія Сутність стратегії 
М. Портер [21] Лідерство за 

витратами 
Для успіху підприємство має знизити витрати і стати 
лідером за цим показником у своїй галузі 

Диференціація Можливість зайняти унікальну позицію перед 
споживачем за рахунок унікальних властивостей товару 

Фокусування Вибір будь-якого сегмента в галузі, на який слід 
звернути увагу: 
– фокусування на диференціації – представити більш 
привабливим свій продукт для цільової аудиторії; 
– фокусування на витратах – перевага за рахунок більш 
низьких витрат у роботі з одним сегментом галузі 

М.М. Алексєєва [7, 
с. 74; 194; 363]. 

Зростання Посилаючись на О.С. Віханський визначає такі стратегії 
зростання: 
– концентрованого зростання – зміна продукту або 
ринку; 
– інтегрованого зростання – розширення підприємства в 
наслідок додавання нових структур; 
– диверсифікованого зростання – не можливість 
розвитку на певному ринку з певним продуктом певної 
галузі [74] 

Стабільність – 
Скорочення – розвороту (скорочення і переорієнтація) – 

підприємство діє неефективно, але ще не досягло 
критичної точки; 
– відділення (відсічення зайвого, скорочення) – відмова 
від одного з багатьох видів діяльності, що є 
нерезультативним; 
– скорочення витрат (економія) – зменшення витрат за 
рахунок відповідного заходу щодо зменшення витрат; 
– ліквідація – підприємство досягло критичної точки, 
тобто є банкротом 

Л. Григорова 
[119, с. 118] 
 

Зростання Збільшення обсягу продажів, прибутку, 
капіталовкладень 

Стабілізація Нестабільність обсягів продажів і прибутку 

Виживання Оборонна стратегія застосовується у випадку кризи 
А.Ю. Маленков 
[237] 

Зростання – концентрація; 
– вертикальна інтеграція; 
– диверсифікація 

Стабілізація – 

Захист – збір урожаю; 
– поворот; 
– дивестиція; 
– банкротство; 
– ліквідація 

Блог молодого 
аналітика 
[194] 

Розвиток – зростання інтегроване; 
– зростання концентроване; 
– зростання диверсифіковане; 
– зростання обмежене 

Виживання Скорочення зростання: 
– відсічення зайвого; 
– скорочення; 
– переорієнтація; 
– ліквідація 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [7; 21; 119; 194; 237; 363]) 
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Запропоновані в науковій літературі базові стратегії не повною мірою 

визначають напрями розвитку підприємств. Необхідно розширити перелік 

базових стратегій таким чином, щоб вони відповідали сучасному стану та 

умовам функціонування вітчизняних підприємств. На думку автора, такою 

базовою стратегією, в сучасних умовах господарювання, може бути 

реструктуризація. Отже, розглянемо більш детально реструктуризацію як 

комплексний підхід до розвитку підприємства. 

Реструктуризація – одне з найважчих управлінських завдань, яке має на 

меті підвищення конкурентоспроможності підприємства з подальшим 

підвищенням його вартості. 

Під реструктуризацією підприємства розуміють зміну його структури, 

тобто зміну порядку розташування його елементів або елементів, що формують 

його бізнес, під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Реструктуризацію обумовлює низька ефективність діяльності підприємства, що 

відображається у вигляді незадовільних фінансових показників, у відсутності 

необхідної кількості оборотних коштів, у високому рівні дебіторської і 

кредиторської заборгованості. Процес реструктуризації полягає в удосконаленні: 

системи управління, фінансово-економічної політики підприємства, роботи 

функціональних підсистем, управління трудовими ресурсами [322; 324]. 

О.М. Вікнянська та Н.О. Роскрут висловлюють думку, з якою не 

можливо не погодитися, що реструктуризація є останнім шансом порятунку 

підприємства, яке перебуває у катастрофічному становищі, має негативні 

результати діяльності, серйозні проблеми з показниками ліквідності, втратою 

традиційних ринків [79]. 

Успішні підприємства теж застосовують реструктуризацію. Це 

обумовлено тим, що будь-яка зміна ринкових умов функціонування та 

масштабів бізнесу потребує адекватної зміни структури підприємства і, 

відповідно, реструктуризації [324]. 

Залежно від цільових установок підприємства розрізняють дві форми 

реструктуризації [324]: 
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– оперативну (зміна структури підприємства з метою покращання 

його фінансового стану, яка проводиться за рахунок внутрішніх ресурсів 

підприємства. Вона підвищує ефективність діяльності підприємства у 

короткостроковій перспективі і створює плацдарм для проведення 

стратегічної реструктуризації); 

– стратегічну (структурні зміни, спрямовані на підвищення 

інвестиційної привабливості, розширення можливостей та підвищення 

вартості підприємства). 

За масштабом охоплення визначають [324]: 

– комплексну реструктуризацію – довгостроковий, поетапний 

процес, що стосується усіх елементів підприємства; 

– часткову реструктуризацію – стосується декількох елементів, але 

вона неефективна в рамках підприємства. 

З.Є. Шершньова, С.В. Оборська виділяють такі методи, які 

застосовуються при проведенні реструктуризації: аутсорсинг, бенчмаркінг, 

реінжиніринг бізнес-процесів, точно в термін, управління знаннями, 

управління якістю, методика ABM [435]. 

З іншого боку, усю сукупність методів реструктуризації можна 

об’єднати у дві великі групи [324]: 

– організаційна реструктуризація – комплекс заходів, спрямованих 

на оптимізацію розміру підприємства залежно від вимог конкурентного 

середовища; 

– фінансова реструктуризація – упорядкування активів відповідно до 

критеріїв ринкової економіки. 

Необхідно зазначити, що організаційна реструктуризація може 

здійснюватися роками, а фінансова повинна проходити швидко, бо інакше 

цей захід втрачає сенс. 

Реструктуризацію проводять з метою підвищення 

конкурентоспроможності підприємства та подальшого підвищення його 

вартості [324]. 
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Аналіз думок спеціалістів щодо визначення базових стратегій розвитку 

підприємств показав, що більшість вчених та практиків дотримуються 

стосовно цього питання класичної точки зору. Існують три основних типи 

базових стратегій (зростання, стабілізація, скорочення), які є 

найрозповсюдженішими на практиці, що відображають підходи до зростання 

підприємства і пов’язані зі змінами стану одного або кількох елементів, 

таких як продукт, ринок, галузь, становище підприємства всередині галузі і 

технології. Класичні базові стратегії дійсно є основою розвитку 

підприємства, але вони не повною мірою відображають потреби розвитку 

сучасних вітчизняних підприємств. На думку автора, доповнення цього 

переліку стратегією реструктуризації склало б повну картину базових 

стратегій. Таким чином, для визначення базових стратегій підприємств 

необхідно поєднати два популярних підходи до розвитку підприємств. 

З метою розуміння, наскільки зазначені два підходи до розвитку 

підприємств сумірні, наведемо їх порівняльну характеристику 

(табл. 4.35) [71, с. 47–48]. 

Таблиця 4.35 

Порівняльна характеристика стратегій розвитку підприємств 

Ознака 
Стратегія 

Зростання Стабілізації Скорочення Реструктуризації 

1 2 3 4 5 

Причина 1) Можливість 

розширення 

підприємства. 

2) Бажання 

зайняти 

домінуюче 

становище на 

ринку 

1) Домінуюче 

становище на 

ринку. 

2) Неможливість 

зростання в 

ситуації, що існує 

на ринку 

1) Мінімальний 

прибуток. 

2) Низька 

рентабельність. 

3) Збитковість 

1) Низька ефективність. 

2) Модифікація масштабів 

діяльності 

 

Мета 1) Збільшення 

підприємства 

1) Збереження 

існуючих позицій 

підприємства на 

ринку. 

2) Забезпечення 

ефективної 

діяльності 

підприємства в 

цілому 

1) Скорочення 

нерентабельних 

видів бізнесу 

1) Підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства. 

2) Збільшення вартості 

підприємства. 

3) Підвищення 

ефективності 

підприємства. 

4) Підвищення 

інвестиційної 

привабливості 

підприємства. 
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Продовження таблиці 4.35 

1 2 3 4 5 

Завдання 1) Розширення 

діяльності. 

2) Збільшення 

активів. 

3) Зростання 

обсягів 

інвестування 

1) Пошук 

внутрішніх 

резервів та 

вигідних 

ринкових 

можливостей з 

мінімальним 

рівнем ризику 

1) Мінімізація 

витрат 

підприємства на 

збиткові види 

діяльності 

2) Вихід з ринку з 

мінімальними 

втратами  

під час закриття 

бізнесу 

1) Радикальні зміни 

підприємства. 

2) Повна 

реорганізація 

підприємства 

Суб’єкт 

використання 

1) Підприємство, 

що прагне до 

диверсифікації. 

2) Підприємство, 

що прагне до 

посилення позицій 

на ринку 

1) Великі 

підприємства, 

що домінують на 

ринку. 

2) Підприємства, 

що не мають 

можливості  

для подальшого 

зростання 

1) Підприємства, 

що знаходяться у 

стані кризи 

1) Підприємства, які 

потребують змін 

внутрішньої 

структури на більш 

ефективну, 

економічну і 

виробничу 

Об’єкт 

застосування 

1) Ринок або 

продукт (їх зміни 

без зміни галузі). 

2) Розширення 

підприємства за 

рахунок  

додавання нових 

структур. 

3) Новий продукт, 

нова галузь 

1) Існуючий 

продукт і частка 

ринку 

1) Нерентабельний 

продукт. 

2) Зайва робоча 

сила. 

3) Бізнес, що 

погано працює. 

4) Збанкрутіле 

підприємство в 

цілому  

1) Неефективний 

підрозділ 

підприємства або 

вид діяльності 

Напрям дії 1) Проникнення та 

захоплення нових 

ринків 

1) Увага та 

підтримка 

існуючих видів 

діяльності 

1) Цілеспрямоване 

і сплановане 

скорочення 

виробництва 

1) Звільнення від 

низькорентабельних 

підрозділів. 

2) Усунення 

надлишкових  

ланок  

в управлінні 

Механізм 1) Придбання 

контрольного 

пакета акцій 

конкурентів. 

2) Злиття. 

3) Спільне 

підприємство 

1) Оптимізація 

управління 

внутрішніми 

ресурсами 

 

1) Закриття 

неприбуткових 

потужностей. 

2) Скорочення 

найму або 

звільнення 

персоналу. 

3) Припинення 

виробництва 

неприбуткових 

товарів. 

4) Підвищення 

продуктивності 

1) Злиття. 

2) Приєднання. 

3) Поглинання. 

4) Розподіл. 

5) Виділення. 

6) Перетворення 

Види 1) Концентрація. 

2) Інтеграція. 

3) Диверсифікація 

1) Стабілізація. 

2) Захист. 

3) Виживання 

1) Скорочення і 

переорієнтація. 

2) Скорочення 

(відділення). 
3) Скорочення 

витрат. 

4) Ліквідація 

1) Реструктуризація 

виробництва. 

2) Реструктуризація 

активів. 
3) Фінансова 

реструктуризація. 

4) Реорганізація 
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Продовження таблиці 4.35 

1 2 3 4 5 

Внутрішні 

джерела 

реалізації 

1) Інвестиції  

в розширення 

виробництва 

1) Обмеження 

масштабів 

виробництва 

1) Скорочення 

кількості своїх 

підрозділів. 

2) Скорочення 

штатів. 

3) Скорочення 

витрат 

1) Зміна складу 

активів. 

2) Зміна фінансової 

структури. 

3) Зміна структури 

виробництва. 

4) Зміна 

управлінської 

структури 

підприємства 

Зовнішні 

джерела 

реалізації 

1) Придбання 

нових бізнес-

одиниць 

1) Посилення 

державного 

контролю. 

2) Покарання за 

монополізацію 

1) Продаж 

окремих напрямів 

бізнесу. 

2) Ліквідація 

окремих напрямів 

бізнесу 

1) Прихід нових 

власників. 

2) Прихід нових 

менеджерів 

Наслідок 1) Зростання 

підприємства 

1) Збереження 

ринкової ніші та 

частки ринку 

 

1) Зменшення 

підприємства. 

2) Ліквідація 

окремого бізнесу. 

3) Ліквідація 

підприємства 

1) Перетворення 

підприємства 

Примітка. Джерело : сформовано автором за [20; 39; 79; 117; 118; 127; 128; 232; 

246; 323; 372] 

 

Визначення підходів до розвитку підприємств відбувається в кілька 

кроків залежно від обраної кількості рівнів підходів: 

– перший рівень – базові стратегії розвитку підприємств. Вибір базової 

стратегії для конкретного кластера підприємств здійснюється на основі оцінки 

стану і динаміки соціально-економічного розвитку підприємств з урахуванням 

орієнтирів базових стратегій. Під базовими стратегіями у цьому дослідженні слід 

розуміти такі стратегії, як зростання, стабілізація, скорочення, реструктуризація. 

Для кожного кластера підприємств рекомендовано відповідну стратегію 

розвитку, яка, виходячи з напрямів її дії, найбільш відповідає дійсному стану 

підприємств конкретного кластера; 

– другий рівень – сценарії розвитку підприємств. Для кожної базової 

стратегії рекомендовано напрями сценаріїв розвитку: песимістичний, нейтральний 

та оптимістичний. Розробку безпосередньо сценаріїв розвитку рекомендовано 

здійснювати після формування контрольних карт на основі визначених вектора і 

динаміки розвитку конкретних соціальних та економічних показників; 
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– третій рівень – процеси розвитку, що підлягають контролю за 

відповідним сценарієм. Для кожного напряму сценарію визначається набір 

процесів, за допомогою яких здійснюється сценарій розвитку (рис. 4.5). 

Етап 2. Застосування методики факторного аналізу для виділення 

специфічних груп показників (факторів), що характеризуються схожою 

динамікою зміни соціально-економічних показників для підприємств 

кожного кластера [45; 105; 145; 164; 182; 390]. 

Спочатку зазначимо, що під факторним аналізом розуміють сукупність 

методів, які на основі реально існуючих зв’язків ознак, об’єктів або явищ 

дозволяють виявляти латентні (приховані і недоступні для безпосереднього 

вимірювання) узагальнюючі характеристики організованої структури і 

механізму розвитку досліджуваних явищ чи процесів (Stevens, 1986; Cattell, 

R. B., 1966; Hatcher, L. & Stepanski, E., 1994; Kaiser, H. F., 1960;  Kim, J. O. & 

Mueller, C. W., 1978a, 1978b; Rummel, R. J., 1970; Rusbult, C.E., 1980; Spector, 

P.E., 1992) [466; 469; 472; 473; 474; 476; 479; 480; 482; 483]. 

Інтерпретація вторинних факторів в ієрархічному факторному аналізі, 

як альтернатива традиційному обертанню факторів запропонована Wherry, 

1984. Поняття латентності є ключовим і означає наявність характеристик, які 

розкриваються за допомогою методів факторного аналізу. 

Одним з найбільш поширених прийомів пошуку факторів є метод 

головних компонент (Principle components analysis). Основна ідея методу 

головних компонент базується на такому припущенні: чим вище дисперсія 

уздовж якої-небудь осі, тим більше інформації містять значення проекцій на 

цю вісь. Тому цілком природно зробити спробу відшукати вісь з 

максимальною дисперсією, яку можна було б розглядати як «ординаційну». 

Така вісь називається першою головною компонентою (фактором). 

В основу факторного аналізу покладено ідею, реалізація якої має 

певний алгоритм. 

1. За результатами проведеного виміряння маємо набір елементарних 

ознак Хі, (явних змінних). 
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Рис. 4.5 Визначення підходів до розвитку підприємств [розроблено автором] 
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1) ПАТ «Дніпроважмаш» 
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ремонту агрегатів «Промагрегат» 

ПАТ «Металургтрансремонт»; 

2) ВП «Дніпропетровський завод за 

ремонту тепловозів 

«Промтепловоз» ПАТ 

«Металургтрансремонт» 
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2. Якщо ознаки змінюються узгоджено, то можна припустити існування 

певних загальних причин цих змін, тобто існування деяких прихованих 

(латентних) факторів. Отже, якщо фактори являють собою об’єднання певних 

змінних, то ці змінні пов’язані одна з одною, тобто мають кореляцію 

(коваріацію). В такому випадку кореляція (коваріація) більша між собою, ніж 

з іншими змінними, що входять до іншого фактора. 

3. Методи пошуку факторів ґрунтуються на використанні коефіцієнтів 

кореляції (коваріації) між змінними. 

Відповідно до загальних принципів факторного аналізу, результат 

кожного вимірювання визначається впливом загальних факторів, 

специфічних факторів і «фактором» помилки вимірювання. Загальними 

називаються фактори, що впливають на результати вимірювань за кількома 

вимірювальними шкалами. Кожен із специфічних факторів впливає на 

результат вимірювання тільки за однією зі шкал. Під помилкою вимірювання 

розуміється сукупність причин (які не піддаються обліку), що визначають 

результати вимірювання. 

Факторним навантаженням r (z1, F1) (навантаження змінної z1 на 

фактор F1) називають кореляцію між змінною і загальним фактором. 

Кожен зі спостережуваних параметрів лінійно залежить від n 

некорельованих між собою нових компонентів (факторів) F1, F2, ... Fn. При 

цьому кількість факторів оголошується рівною кількості вихідних 

параметрів, а подана модель являє собою систему перетворення одних 

параметрів в інші. Сума дисперсій всіх компонент дорівнює сумі дисперсій 

всіх вихідних параметрів. Матеріалом для аналізу є кореляційна матриця 

вихідних параметрів, на діагоналі якої стоять одиниці. 

Квадрат коефіцієнта кореляції показує, яка частина дисперсії є 

спільною для двох змінних (спільність h1). 

4. Необхідність вирішення проблеми обертання простору виділених 

факторів виникає у тому випадку, коли просторове розташування факторів 

нелогічне або важко піддається інтерпретації. З метою підвищення 
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інтерпретованості факторів використовують метод варімаксного обертання – 

VARIMAX. Зазначений метод дозволяє домогтися більшої «виразності» 

матриці факторних навантажень. 

5. Побудова матриці коефіцієнтів значення факторів А, елементи якої 

пов’язують значення фактора і значення вихідних змінних. Вони показують, 

з якою вагою входять початкові значення кожної змінної в оцінку фактора. 

Знаходження значень фактора (Factor Scores) Т для кожного об’єкта, що 

досліджується, є кінцевим результатом факторного аналізу. Для цього 

необхідно обчислити матричний добуток: 

 

AXТ  ,     (4.20) 

 

де X – матриця вихідних даних, що являє собою оцінки об’єктів у 

вихідних шкалах;  

A – матриця коефіцієнтів значення факторів. 

У результаті виконання факторного аналізу для кожного з 4 виділених 

кластерів підприємств машинобудівної галузі за кожною групою 

економічних і соціальних показників було отримано по 3 фактори, що 

поєднують показники з подібним вектором розвитку. Результати факторного 

аналізу подані на прикладі групи показників «Коефіцієнти фінансової 

стійкості» ПАТ «Дніпроважмаш» (табл. 4.36) (додаток М, табл. М.41–М.63). 

Таким чином, подано факторні навантаження за кожним з отриманих 

факторів. Жирним виділено факторні навантаження, що визначають 

приналежність певного показника до конкретного фактора. 

Етап 3. Інтерпретація отриманих результатів. 

Аналіз вектора зміни отриманих на етапі факторного аналізу груп 

показників (факторів), дозволив сформулювати наступну інтерпретацію 

трьох факторів, які характеризують специфіку зміни показників підприємств, 

що належать до одного і того ж кластеру в залежності від тенденції: 

– лінійний спад; 

– нелінійне зростання; 

– нелінійний спад. 
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Таблиця 4.36 

Результати факторного аналізу за групою показників 

«Рентабельність» ПАТ «Дніпроважмаш» 

Показник F1 F2 F3 

Загальна рентабельність 

(збитковість) капіталу, % 
0,095618 0,956712 0,036684 

Чиста рентабельність 

(збитковість) капіталу, % 
- 0,051549 0,963774 0,556377 

Загальна рентабельність 

(збитковість) власного 

капіталу, % 

- 0,116397 0,444126 0,879436 

Чиста рентабельність 

(збитковість) власного 

капіталу, % 

0,030745 0,592209 0,984090 

Загальна рентабельність 

(збитковість) фондів, % 
0,956419 0,187443 - 0,188902 

Чиста рентабельність 

(збитковість) фондів, % 
0,156850 0,945475 - 0,124029 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг), тис. грн 

0,252847 0,822922 0,392157 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Одночасно показники групуються залежно від можливого сценарію 

розвитку підприємств, що мають приналежність до конкретного кластера. 

Кожен кластер підприємств має три можливі сценарії розвитку 

(песимістичний (ПС), оптимістичний (ОС), нейтральний (НС).  

Взаємозв’язок тенденцій і сценаріїв розвитку залежить від 

нормативного та реального значення показника і його динаміки (табл. 4.37). 

Таблиця 4.37 

Сценарій 

розвитку 
Ідентифікаційна залежність 

ПС 

– лінійний спад показника в умовах нормативного росту; 

– нелінійний ріст показника в умовах нормативного зниження (крута 

динаміка). 

ОС 

– лінійний спад показника в умовах нормативного зниження; 

– нелінійний ріст показника в умовах нормативного росту; 

– нелінійний спад показника в умовах нормативного зниження. 

НС 

– нелінійний ріст показника в умовах нормативного зниження (полога 

динаміка); 

– нелінійний спад показника в умовах нормативного росту. 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Етап 4. Формування факторних карт. 

За результатами факторного аналізу формуються контрольно-факторні 

факторні карти (табл. 4.38) (додаток М, табл. М.64–М.86), які містять: 

– межі зміни показника (мінімального і максимального значення); 

– ідентифікатор нормативного вектора зміни аналізованого 

показника; 

– візуальне зображення динаміки зміни аналізованого показника; 

– можливий сценарій розвитку підприємства у межах обраної 

стратегії на основі визначень конкретного показника. 

Отримані факторні карти: 

– являють собою класифікаційні шаблони віднесення будь-якого 

підприємства до певного кластера, що визначає характер і напрям динаміки 

розвитку підприємств машинобудівної галузі; 

– дозволяють виконувати процедуру комплексного розпізнавання 

приналежності (близькості) будь-якого аналізованого підприємства до 

сформульованих у роботі кластерів за ступенем відповідності меж зміни 

вектора динаміки показників економічного і соціального розвитку 

підприємства; 

– дозволяють визначити можливі сценарії розвитку залежно від 

зміни вектора та динаміки показників економічного і соціального розвитку 

підприємства. 

Етап 5. Розробка можливих сценаріїв розвитку підприємства залежно 

від поточних умов існування. 

За результатами попереднього етапу визначено тенденції показників 

соціально-економічного розвитку підприємств, які дозволяють спроектувати 

можливі сценарії розвитку. Наведені результати формування контрольно-

факторних карт дозволяють розробити матриці залежності можливого 

сценарію розвитку від фактора розвитку та процесу розвитку, що підлягає 

контролю (табл. 4.39) [97]. 
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Таблиця 4.38 

Тип контрольної карти 1 за кластером 1 (ПАТ «Дніпроважмаш») 

Результати формування карт показників економічної групи «Показники рентабельності» 

Min Max Min Max Min Max

Загальна рентабельність 

(збитковість) фондів, %
-1,16 7,06  ПС

Загальна рентабельність 

(збитковість) капіталу, %
-1,11 6,18  ОС

Чиста рентабельність 

(збитковість) капіталу, %
-2,15 3,93  ОС

Чиста рентабельність 

(збитковість) фондів, %
-2,27 4,48  ОС

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг)

208395 725883  ОС

Загальна рентабельність 

(збитковість) власного 

капіталу, %

-2,73 17,69  НС

Чиста рентабельність 

(збитковість) власного 

капіталу, %

-5,32 11,24  НС

Показник Сценарій
Тенденція Тенденція Тенденція

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором]



285 

Таблиця 4.39 

Матриця залежності можливого сценарію розвитку  

від фактора розвитку та процесу розвитку  

під стратегію зростання підприємств (кластер 1) (фрагмент) 

Сценарій 

розвитку 
Фактори розвитку 

Векто

р 
Процеси, які підлягають контролю 

ПС – фінансова залежність від 

зовнішніх джерел 

фінансування; 

– низька фінансова 

стійкість; 

– низький виробничий 

потенціал підприємства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– низька рентабельність 

основних фондів; 

 

 

– значні фінансові та 

інвестиційні витрати; 

– низький чистий прибуток; 

 

– наявність заборгованості з 

оплати праці; 

 

– недостатньо ефективна 

організаційна структура 

управління; 

 

 

 

– недостатній рівень 

авторитету керівництва 

↑ 

 

 

↑ 

 

↑ 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↑ 

 

↓ 

 

↑ 

 

 

 

↓ 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

– збільшення питомої ваги залучених 

коштів в активах підприємства; 

 

– формування більшої частина майна 

підприємства з позикових коштів; 

– посилення залежності підприємства 

від позикових коштів і, відповідно, 

зниженні його фінансової стійкості; 

– зниження реального виробничого 

потенціалу підприємства в умовах 

відсутності оновлення основних 

засобів; 

– зменшення фінансової стійкості 

підприємства за рахунок зниження 

виробничого потенціалу 

підприємства; 

 

– зменшення прибутку на кожну 

одиницю вартості майна, віднесеного 

до основних фондів; 

 

– збільшення довгострокових 

зобов’язань; 

– зменшення чистого прибутку; 

 

– збільшення поточних зобов’язань; 

 

 

– зменшення ефективності системи 

управління відповідно до сучасних 

умов існування; 

– зменшення еластичності системи 

управління; 

 

– неналежне забезпечення 

вдосконалення процесів управління і 

підвищення авторитету керівництва 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Аналогічні матриці розробляється під інші стратегії та сценарії 

розвитку підприємства (додаток М, табл. М.87–М.90). 
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Наведена матриця базується на припущені, що підприємства, які 

належать до конкретного кластера, мають свої значення, вектор та динаміку 

соціальних і економічних показників, що визначають сучасний стан та 

динаміку розвитку підприємств. Залежно від значення вказаних показників 

діяльність підприємств, що належать до конкретного кластера, може бути 

здійснена відповідно до визначеного сценарію. 

Запропонована матриця розроблена на основі факторів розвитку, які є 

похідними від соціальних та економічних показників. Кожний фактор 

розвитку має належати до конкретного сценарію та передбачає один або 

декілька процесів, що мають місце при реалізації конкретного сценарію 

розвитку. Зазначені процеси підлягають контролю, який дозволяє своєчасно 

внести корективи з метою коригування діяльності підприємства для 

покращання управління його ефективністю, дерегуляції виробничих процесів 

та запобігання негативним наслідкам. 

Треба зазначити, що фактори розвитку можуть проявлятися у процесах, 

які відображають їх звичайну динаміку (визначену в ході аналізу) або 

динаміку, що відображає покращання цього фактора. 

Результати, отримані в ході здійснення наукової роботи, були подані у 

вигляді схеми реалізації методики сценарної типологізації контрольно-

факторних карт за типом кластеризації підприємств (рис. 4.6). 

Відображення розробленої методики у вигляді блок-схеми дозволяє 

наочно оцінити її позитивні сторони. 

У ході проведеного дослідження було розроблено методику сценарної 

типологізації контрольно-факторних карт за типом кластеризації 

підприємств, яка, у свою чергу, містить ряд окремих новацій: 

– запропоновано вперше контрольно-факторні карти, що є засобом 

контролю за соціально-економічним розвитком промислових підприємств. 

Запропоновані карти дозволяють визначити стратегію розвитку підприємств 

залежно від значення та динаміки соціальних і економічних показників 

діяльності підприємств; 
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Рис. 4.6 Методика сценарної типологізації контрольно-факторних карт 

за типом кластеризації підприємств [розроблено автором] 
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Інтерпретація показників залежно від 

можливого сценарію розвитку 

підприємств 

Оптимістичний 
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Песимістичний 

Тип контрольно-факторної карти за кластером 1 

Результат формування карти показників економічного блоку групи 

«Показники рентабельності» 

Min Max Min Max Min Max

Загальна рентабельність 

(збитковість) фондів, %
-1,16 7,06  ПС

Загальна рентабельність 

(збитковість) капіталу, %
-1,11 6,18  ОС

Чиста рентабельність 

(збитковість) капіталу, %
-2,15 3,93  ОС

Чиста рентабельність 
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-2,27 4,48  ОС

Собівартість реалізованої 
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-5,32 11,24  НС

Показник Сценарій
Тенденція Тенденція Тенденція

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 

 

Сценарій 

розвитку 

Фактори розвитку Вектор 

розвитку 

Процеси, які 

підлягають контролю 

ПС – фінансова 

залежність від 

зовнішніх джерел 

фінансування 

↑ 

 

 

– збільшення питомої 

ваги залучених коштів 

в активах підприємства 
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– запропоновано матрицю залежності можливого сценарію 

розвитку від фактора розвитку та процесу розвитку, що підлягає контролю. 

Зазначена матриця дозволяє визначити динаміку контрольних процесів, що 

характеризують фактори розвитку. Залежно від динаміки процесів 

встановлюється сценарій розвитку підприємства та своєчасно регулюється 

діяльність з метою управління його ефективністю. 

Сама ж методика дозволяє на основі проведеного дослідження та 

отриманих результатів аналізу визначити послідовність дій та необхідний 

перелік інформації, які необхідних для розробки контрольно-факторних карт 

за типом кластеризації підприємств та матриці залежності можливого 

сценарію розвитку від факторів розвитку і процесів розвитку, що підлягають 

контролю. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Розроблено методику оцінки стану і динаміки соціально-

економічного розвитку підприємства яка передбачає реалізацію алгоритму 

обробки багаторівневої системи статистичних даних про діяльність поданої 

вибірки підприємств.  

Запропонована методика оцінки стану і динаміки соціально-

економічного розвитку підприємства  складається з таких етапів: формування 

кваліметричної моделі оцінки стану соціально-економічного розвитку 

підприємств машинобудівної галузі; оцінка стану і динаміки соціально-

економічного розвитку конкретних підприємств машинобудівної галузі на 

базі аналізу інтегральних показників, сформованих на основі кваліметричної 

моделі. 

2. Запропоновано алгоритм формування кваліметричної моделі оцінки 

стану і динаміки соціально-економічного розвитку підприємств з 

урахуванням часової компоненти.  
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Виходячи з наведеного алгоритму, отримання інтегрального показника 

оцінки стану і динаміки соціально-економічного розвитку підприємства 

передбачає виконання таких ітераційних кроків на кожному рівні згортки: 

визначення рівня значення кожного показника; формування нечіткого 

п’ятирівневого класифікатора на 01 носії розпізнавання рівня значення 

показника; розпізнавання рівня показників оцінки стану і динаміки 

соціально-економічного розвитку підприємства на основі набору 

класифікаторів; побудова інтегрального показника оцінки стану і динаміки 

соціально-економічного розвитку підприємства шляхом подвійної згортки 

даних; діагностика якісного стану отриманих інтегральних показників оцінки 

стану і динаміки соціально-економічного розвитку підприємства на основі 

розробки універсального класифікатора. 

3. Здійснено оцінку соціально-економічного розвитку підприємств 

на підставі системного використання методів багатовимірного 

шкалування та кластерного аналізу. Для цього було сформовано часовий 

ряду кількісних значень інтегрального показника якісного стану 

соціально-економічного розвитку підприємства за різні періоди часу та 

визначено динаміку соціально-економічного розвитку підприємств та її 

якісна просторова оцінка. 

З метою реалізації результатів кластерного аналізу автором було 

розроблено евристичний алгоритм виявлення та інтерпретації відмінностей у 

динаміці соціально-економічного розвитку різних підприємств. 

Відповідно до запропонованого евристичного алгоритму було виявлено 

та ідентифіковано чотири принципово відмінних (що перетинаються) 

кластери, які характеризують динаміку соціально-економічного розвитку 

підприємств: 

– стабільна позитивна динаміка; 

– стабільна негативна динаміка; 

– нестабільна позитивна динаміка; 

– нестабільна негативна динаміка. 
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4. Розглянуто базові (класичні) стратегії розвитку підприємства  

(зростання, стабілізація, скорочення). На думку автора, доповнення  

класичних базових стратегій стратегією реструктуризації  дозволить в повній 

мірі відобразити потреби розвитку сучасних вітчизняних підприємств.   

5. Запропоновано методику формування контрольно-факторних карт 

відповідно до виділених кластерів підприємств для отримання їх можливих 

сценаріїв розвитку. Дана методика складається з декількох етапів: 

визначення підходів до розвитку відповідно до визначених кластерів 

підприємств; застосування методики факторного аналізу для виділення 

специфічних груп показників, які характеризуються схожою динамікою 

зміни соціально-економічних показників для підприємств кожного кластера; 

інтерпретація отриманих результатів; формування контрольно-факторних 

карт із зазначенням меж зміни показника (мінімального і максимального 

значення), динаміки зміни аналізованого показника, а також визначення 

можливого сценарію розвитку підприємств залежно від існуючого стану; 

розробка можливих сценаріїв розвитку підприємства залежно від поточних 

умов існування; побудова матриці залежності можливого сценарію розвитку 

від фактора розвитку та процесу розвитку, що підлягає контролю. 

 

 

Основні положення 4 розділу опубліковані у наукових працях автора: 

статті [69; 71; 76; 97; 101], монографії [90]. 
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РОЗДІЛ 5 

МЕТОДОЛОГІЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

5.1. Методика визначення ефективності системи динамічного 

контролю соціально-економічного розвитку підприємства 

 

Контроль – одна з найважливіших функцій сучасного підприємства, яка 

дозволяє йому досягти визначеної мети. Засоби досягнення мети можуть 

бути різними і забезпечити ефективне або малоефективне функціонування 

підприємства, дозволити суб’єкту господарювання розвинути діяльність 

більшою чи меншою мірою. Але якщо мету підприємством досягнуто, чи 

можна з упевненістю стверджувати, що вона досягнута найкращим способом, 

а існуюча система контролю ефективна, оскільки сприяла досягненню цієї 

мети. Чи не могла краща організація цієї системи привести до більш дійових 

результатів функціонування і розвитку підприємства. Таким чином, 

необхідно здійснювати оцінку ефективності системи контролю як засобу 

управління функціонуванням підприємства та його соціально-економічним  

розвитком [66]. 

В окремих наукових працях фахівці у галузі контролю ототожнюють 

оцінку системи контролю з оцінкою ефективності цієї системи. На нашу 

думку, вони різні, оскільки мають різні цілі і завдання. Таким чином, слід 

визначити, що являє собою оцінка системи контролю і оцінка ефективності 

системи контролю. 

Оцінка системи контролю передбачає проведення заходів, спрямованих 

на вивчення кожного компонента системи контролю [484]. 

Мета оцінки системи контролю – визначення надійності системи 

контролю. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

– встановити спосіб організації контролю на підприємстві; 

– вивчити стан системи контролю; 

– визначити функціональні ділянки підприємства, охоплені 

контролем; 

– вивчити процедури контролю; 

– визначити ступінь довіри результатам контролю [484]. 

Але для забезпечення соціально-економічного розвитку підприємства 

необхідно визначити саме ефективність системи контролю. 

Оцінка ефективності системи контролю – це вимір ефективності 

використання усіх ресурсів підприємства для досягнення цілей соціально-

економічного розвитку підприємства на підставі ранжування ступеня їх 

важливості та частоти використання.  

Мета оцінки ефективності системи контролю – визначення результатів 

функціонування системи контролю. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

– визначити вплив системи контролю на ефективність 

функціонування підприємства; 

– визначити вплив системи контролю на соціально-економічний 

розвиток підприємства; 

– встановити критерії ефективності системи контролю на 

підприємстві; 

– визначити ступінь важливості та стабільність застосування 

критеріїв ефективності системи контролю [484]. 

Для визначення ефективності системи контролю необхідно працювати 

з великим переліком критеріїв ефективності системи. Але різні критерії 

мають різний ступінь важливості та різну частоту застосування. Тому треба 

застосувати інструмент, який дозволить упорядкувати великий масив 

інформації стосовно оцінки ефективності системи контролю. 
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АВС- і XYZ-аналіз – досить поширені економіко-математичні методи 

аналізу. Застосування цих методів суттєво підвищує ефективність 

функціонування системи управління на підприємствах. Їхня ефективність 

обумовлена тим, що їх використання дозволяє заощаджувати велику 

кількість часу і трудових ресурсів. Це досягається за рахунок концентрації 

роботи над більш важливими елементами і економії ресурсів на менш 

пріоритетних складових [223; 376]. 

Частіше використовується АВС-аналіз. Деякі фахівці вважають 

класичний АВС-аналіз одновимірним. Але, тим не менш, він дозволяє 

вирішувати багато завдань, таких як: управління матеріальними запасами на 

підприємстві [197; 199]; оцінювання логістичного ризику на 

підприємстві [231]; реінжиніринг бізнес-процесів комерційної 

організації [238]; контролінг реалізації фінансової стратегії на 

підприємстві [334]; розподіл і аналіз накладних витрат [355]; контроль стану 

об’єктів моніторингу надзвичайних ситуацій [432]; оцінювання 

конкурентоспроможності [43]; АВС-аналіз постачальників [190]; управління 

прибутком підприємств [195]; процес формування товарного 

асортименту [210]; оцінка стратегій інноваційного розвитку 

підприємств [236]; оцінка ефективності асортиментної політики 

підприємств [293]; дослідження ефективності маркетингової товарної 

політики [362]; контроль стану запасів [385]. 

Аналіз наукової літератури показав, що АВС-XYZ-метод не 

використовується при оцінці ефективності системи контролю. Але зважаючи 

на кількість критеріїв ефективності цієї системи, треба його застосувати саме 

у цьому науково-практичному напрямі. Отже, необхідно розробити методику 

визначення ступеня важливості та стабільності застосування критеріїв 

ефективності системи контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства. Основою зазначеної методики має стати АВС- і  

XYZ-аналіз. 
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Методика визначення ступеня важливості та частоти застосування 

критеріїв ефективності системи контролю соціально-економічного розвитку 

на основі АВС- і XYZ-аналізу складається з кількох етапів. 

Етап 1. Визначення критеріїв ефективності системи контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства. 

Сучасні підприємства часто не мають відокремлених контрольних 

підрозділів, а існуючі взаємозв’язки функціональних обов’язків контролерів 

потребують впорядкування з метою забезпечення ефективності їхніх 

функцій. Таким чином, слід визначити критерії залежно від виду контролю 

соціально-економічного розвитку [81; 82]. Отже, наступним етапом є 

узагальнення критеріїв за ознакою «функціональні ділянки». 

Етап. 2. Узагальнення критеріїв ефективності системи контролю за 

видами контролю. 

Це дозволить здійснювати збір інформації щодо критеріїв ефективності 

системи контролю тими посадовими особами, які мають відповідний фах та 

знання у відповідній галузі [82; 484]. 

Етап 3. Проведення експертного опитування. 

З метою визначення ступеня важливості критеріїв ефективності за 

кожним видом контролю соціально-економічного розвитку проведено 

опитування 30 експертів. Експертами виступали посадові особи 

досліджуваних підприємств та працівники аудиторських фірм, які 

здійснювали перевірку промислових підприємств машинобудівної галузі. 

Для опитування було запропоновано перелік критеріїв ефективності системи 

контролю відповідно до видів контролю (табл. 5.1, додаток Н, табл. Н1). 

Важливість критерію визначалася в балах від 1 до 100. Частота, з якою 

уповноважені особи зверталися до цього критерію, оцінювалася залежно від 

потреб підприємства у зазначеній інформації [82; 484]. 

Етап 4. Обробка результатів опитування експертів [28; 234; 286; 288; 329; 

335]. 
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Таблиця 5.1 

Критерії ефективності системи контролю соціально-економічного 

розвитку (фрагмент) 

Вид контролю 

В
аж

л
и

в
іс

ть
 

(б
ал

и
) 

Ч
ас

то
та

 

Критерії ефективності 

Адміністративний 

  

– наявність внутрішньофірмових стандартів (положень 
про відділи, посадових інструкцій); 
– відповідність обов’язків персоналу трудовим договорам, 
посадовим інструкціям; 
– відповідність положень про відділи функціональним 
призначенням структурних підрозділів; 
– дотримання техніки безпеки, пожежних та санітарно-
гігієнічних норм; 
– вивчення і запобігання негативним факторам впливу на 
діяльність підприємства; 
– дотримання рішень зборів власників підприємства; 
– освоєння нових видів управління; 
– відсутність або незначна кількість втрати інформації; 
– ефективна взаємодія між структурними підрозділами 
підприємства; 
– добре організований внутрішній та зовнішній 
документообіг підприємства; 
– можливість швидкої адаптація до мінливих умов 
середовища 

Економічний 

  

– забезпечення економічно доцільною кількістю ресурсів; 
– забезпечення умов зберігання ресурсів; 
– ефективне використання ресурсів; 
– відсутність крадіжок, втрат; 
– зростання доходів; 
– мінімізація витрат; 
– відсутність необґрунтованого відчуження основних 
засобів; 
– наявність програми розвитку; 
– наявність системи управління якістю; 
– розширення видів діяльності; 
– розширення асортименту продукції, послуг; 
– освоєння інноваційних видів продукції; 
– оновлення продукції та підвищення її технічного і 
технологічного рівня 

Фінансовий 

  

– наявність і виконання бюджету; 
– оптимізація оподаткування; 
– своєчасне нарахування та сплата податків; 
– допустимі суми кредиторської і дебіторської 
заборгованості; 
– раціональне використання фінансових ресурсів; 
– проведення економічно доцільних господарських 
операцій; 
– своєчасне і правильне оформлення бухгалтерської 
документації 
– своєчасне та правильне оформлення фінансової 
звітності; 
– наявність інвестицій; 
– прибутковість підприємства 

Примітка. Джерело : [сформовано автором] 



296 

За результатами проведеної процедури експертного опитування була 

отримана описова статистика думок експертів (табл. 5.2, додаток Н, 

табл. Н2). При цьому використовувалися такі групи описової статистики: 

1) Показники положення на осі (максимум і мінімум, середнє 

арифметичне, медіана (визначення рівномірності розподілу): 

– середнє арифметичне значення важливості критерію 

ефективності idB  – є результатом ділення суми всіх n оцінок важливості i-го 

критерію d-го виду контролю на кількість експертів – n, що беруть участь в 

опитуванні: 

 

n

b

B

n

1j

idj

id




 ;      (5.1) 

 

де i – індекс критерію; 

d – індекс виду контролю; 

j – індекс експерта; 

– медіана являє собою середнє значення упорядкованого масиву 

оцінок важливості i-го критерію d-го виду контролю і зручна як 

характеристика центральної тенденції вибірки в тому випадку, якщо вона 

характеризується невеликим розкидом значень відносно середнього. 

2) Показники розкиду від центру (розмах, дисперсія, стандартне 

відхилення, ексцес (визначення точності розподілу): 

– розмах вибірки – різниця між найбільшим і найменшим 

елементами вибірки: 

 

Розмах = bMax – bMin ;     (5.2) 

 

– дисперсія та стандартне відхилення дозволяють оцінити ступінь 

коливання даних навколо середнього значення (ступінь однорідності або 

різнорідності масиву даних); 

– вибіркова дисперсія є наближенням середнього арифметичного, 
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обчисленого на основі квадратів різниць між кожним елементом вибірки і 

вибірковим середнім: 

 

1n
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id







 ;     (5.3) 

 

– вибіркове стандартне відхилення: 
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 ;     (5.4) 

 

– ексцес – ця міра «опуклості» або «крутості» розподілу (служить 

для визначення крутизни кривої, що описує розподіл навколо єдиної моди). 

Ексцес розраховується за формулою: 
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 .     (5.5) 

 

3) Показники асиметрії (форма розподілу, асиметрія, різниця між 

середнім значенням і медіаною (визначення симетричності розподілу). 

Під розподілом вибірки розуміють сукупність унікальних значень 

вибірки (або інтервалів) і відповідних їм частот або відносних частот (за 

частоту, що відповідає інтервалу, беруть суму частот, що потрапили до цього 

інтервалу).  

Нормальний закон розподілу адекватно описує випадкові величини, що 

формуються під впливом великої кількості статистично незалежних факторів, 

коли жоден з них не домінує над іншими. Якщо вибірка підпорядковується 

нормальному закону розподілу, то вона є представницькою з точки зору 

можливості опису за допомогою неї основних характеристик генеральної 

сукупності. 
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Таблиця 5.2 

Описова статистика думок експертів за економічним видом контролю 

Критерій ефективності 

контролю 

С
ер

ед
н

є 

95% довірчий 

інтервал для 

середнього 

С
тд

. 
п

о
м

и
л
к
а 

се
р

ед
н

ь
о

го
 

М
ед

іа
н

а
 

М
о

д
а 

С
тд

. 
в
ід

х
и

л
ен

н
я
 

Д
и

сп
ер

сі
я
 

А
си

м
ет

р
ія

 

Е
к
сц

ес
 

М
ін

ім
у

м
 

М
ак

си
м

у
м

 

С
у

м
а 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

– зростання доходів 90,3 88,2 92,4 1,0 91,0 86,0 5,6 32,4 –,0 –1,2 81.0 99,0 2710,0 

– мінімізація витрат 89,8 87,5 92,0 1,0 90,0 83,0 5,8 34,7 ,2 –1,2 81,0 99,0 2694,0 

– ефективне використання 

ресурсів 
75,0 73,2 76,7 ,8 75,5 72,0 4,7 22,2 ,0 –1,3 68,0 82,0 2250,0 

– наявність програми 

 розвитку 
75,3 73,6 77,0 ,8 76,0 68,0 4,5 20,9 –,2 –1,2 68,0 82,0 2260,0 

– оновлення продукції та 

підвищення її технічного і 

технологічного рівня 

75,6 73,9 77,2 ,8 76,5 77,0 4,4 20,1 –,2 –1,3 68,0 82,0 2268,0 

– забезпечення 

економічно доцільною 

кількістю ресурсів 

70,0 68,3 71,8 ,8 69,5 72,0 4,6 21,9 ,0 –1,4 63,0 77,0 2102,0 
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Продовження таблиці 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

– розширення 

асортименту продукції, 

послуг 

49,9 48,7 51,1 ,5 49,5 48,0 3,1 9,8 ,1 –1,1 45,0 55,0 1499,0 

– відсутність 

необґрунтованого 

відчуження основних 

засобів 

50,2 49,0 51,4 ,5 50,0 49,0 3,2 10,3 ,0 –,9 45,0 55,0 1507,0 

– забезпечення умов 

зберігання ресурсів 
49,4 48,2 50,5 ,5 49,0 49,0 2,9 8,8 ,4 –,7 45,0 55,0 1482,0 

– відсутність крадіжок, 

втрат 
49,5 48,2 50,8 ,6 49,0 46,0 3,4 11,7 ,1 –1,5 45,0 55,0 1486,0 

– освоєння 

інноваційних видів 

продукції 

49,6 48,5 50,6 ,4 50,0 46,0 2,7 7,4 ,1 -1,1 46,0 55,0 1488,0 

– розширення видів 

діяльності 
45,0 44,0 45,9 ,4 45,0 47,0 2,5 6,3 ,0 –1,1 41,0 49,0 1351,0 

– наявність системи 

управління якістю 
44,6 43,5 45,6 ,5 44,5 41,0 2,7 7,5 ,1 –1,1 41,0 49,0 1338,0 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Основні властивості закону нормального розподілу: 

– збіг за абсолютною величиною середньої арифметичної, медіани і 

моди; 

– симетричність відхилень від середнього значення, тобто рівність 

нулю асиметрії; 

– малі відхилення більш вірогідні, великі – менш вірогідні; 

практичні межі відхилень від середнього значення ±3S (з ймовірністю 

99,7%); 

– ймовірність значень змінної на рівних інтервалах одного 

середніього квадратичного відхиленнямя дана. 

Міра асиметрії (As) розраховується за формулою: 
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ididj
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id 








.    (5.6) 

 

Асиметрія характеризує ступінь асиметричності розподілу. Коефіцієнт 

асиметрії змінюється від мінус до плюс нескінченності (–∞ < As < +∞) для 

симетричних розподілів As = 0. 

95% – довірчий інтервал для середнього. 

В аналізованій нами описовій статистиці вибіркове середнє idB  є 

точковою оцінкою математичного сподівання генеральної сукупності, 

вибіркова дисперсія 2

idS  – точковою оцінкою дисперсії генеральної 

сукупності. 

Отримані статистичні дані (табл. 5.2) оцінки ступеня важливості 

критеріїв ефективності за кожним видом контролю соціально-економічного 

розвитку свідчать про таке: 

– середні значення експертних оцінок практично збігаються зі 

значеннями медіани, що свідчить про наближення розподілу вибірки до 

нормального закону, а отже, її показності і валідності для формування 

висновків про важливість критеріїв ефективності; 
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– від’ємні значення показника ексцесу свідчать про наявність 

правосторонньої асиметрії розподілу аналізованої вибірки за кожним 

критерієм ефективності – тобто про тенденцію превалювання великих 

значень оцінок важливості певного критерію. 

Етап 5. Узгодження експертних оцінок. 

Для визначення узгодженості думки експертів були використані такі 

показники: 

– коефіцієнт варіації idV  (для оцінок важливості, виставлених у 

балах); 

– коефіцієнт конкордації W [288] (для оцінок важливості, 

виставлених у рангах). 

Коефіцієнт варіації idV  i-го критерію d-го виду контролю характеризує 

варіабельність, що розраховується у вигляді відношення середнього 

квадратичного відхилення до середнього арифметичного значення оцінки 

порівнюваного об’єкта. Коефіцієнт варіації визначається таким  

чином: 

– обчислюється дисперсія 
2

idS  оцінок важливості i-го критерію d-го 

виду контролю; 

– визначається середнє квадратичне відхилення idS  оцінок 

важливості i-го критерію d-го виду контролю; 

– визначається коефіцієнт варіації оцінок важливості i-го критерію 

d-го виду контролю: 

 

id

id
id

B

S
V  .     (5.7) 

 

Коефіцієнт варіації idV  визначається для кожного порівнюваного 

критерію і характеризує ступінь узгодженості думок експертів про відносну 



302 

важливість i-го критерію d-го виду контролю. Чим менше значення idV , тим 

вищий ступінь узгодженості думок експертів. Прийнятним є значення 

коефіцієнта варіації не більше 0,25 (25%). 

Згідно з даними, отриманими в результаті розрахунку, коефіцієнти 

варіації idV  за кожним i-м критерієм d-го виду контролю перебувають в 

інтервалі [4,74 ÷ 7,69%], що дозволяє зробити висновки про високий ступінь 

узгодженості думок експертів. 

Для характеристики ступеня узгодженості оцінок, присвоєних різними 

експертами певній кількості критеріїв, за ступенем вираженості певної 

якості, в теорії рангової кореляції використовується коефіцієнт 

конкордації [288]. Цей показник доцільно застосувати і для визначення 

ступеня узгодженості думок експертів за кількома порівнюваними 

критеріями. 

Коефіцієнт конкордації W є показником ступеня узгодженості думок 

експертів про відносну важливість сукупності всіх запропонованих для 

оцінки об’єктів. 

Визначення коефіцієнта конкордації проводиться для кожного питання 

типу «оцінка відносної важливості» таким чином: 

– оцінки експертів, що виставленні в балах, переводяться в ранги 

idjr  (де i – індекс критерію, d – індекс виду контролю, j – індекс  

експерта); 

– визначаються суми рангів оцінок idSS , отриманих всіма 

порівнюваними критеріями за кожним видом контролю: 

 





n

1j

idjid rSS ;     (5.8) 

 

– визначається середнє арифметичне dM  сум рангів оцінок, 

отриманих усіма m критеріями, що порівнюються, за кожним видом 

контролю: 
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– обчислюються відхилення суми рангів оцінок, отриманих j-м 

порівнюваним об’єктом від середнього арифметичного сум рангів оцінок, 

отриманих всіма критеріями за кожним видом контролю: 

 

 idid SSe dM ;    (5.10) 

 

– визначаються показники пов’язаних (рівних) рангів оцінок, 

присвоєних j-м експертом. Якщо всі m рангів оцінок, присвоєних i-м 

експертом, різні, то Тј = 0. Якщо серед рангів оцінок є однакові, то: 
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l

3

lid )tt(T ,     (5.11) 

 

де l = 1, 2,... L; 

L – кількість груп пов’язаних рангів; 

tl – кількість пов’язаних рангів в l-й групі; 

– визначається коефіцієнт конкордації: 
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Слід мати на увазі, що коефіцієнт варіації розраховується на підставі 

експертних оцінок, представлених у вигляді балів або часток, тоді як 

розрахунок коефіцієнта конкордації проводиться на підставі експертних 

оцінок у вигляді рангів. 

Коефіцієнт конкордації W (табл. 5.3) може приймати значення в межах 

від 0 до 1 і визначається для кожного питання типу «оцінка відносної 

важливості». При повній узгодженості думок експертів W  1. Прийнятним є 

значення коефіцієнта конкордації не менше 0,75.  

Етап 6. Проведення АВС-аналізу важливості критеріїв ефективності. 
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Для проведення етапу АВС-аналізу важливості критеріїв ефективності 

за кожним видом контролю соціально-економічного розвитку була введена 

така інтерпретація цього виду аналізу. 

Таблиця 5.3 

Значення коефіцієнтів конкордації для кожного виду контролю 

Вид контролю Коефіцієнт конкордації W 

Технологічний 0,95137 

Виробничий 0,83991 

Технічний 0,898404 

Фінансовий 0,854444 

Адміністративний 0,910571 

Інженерний 0,8108 

Соціальний 0,991 

Правовий 0,998 

Економічний 0,940111 

Маркетинговий 0,897905 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

ABC-аналіз в концепції аналізу важливості критеріїв ефективності за 

кожним видом контролю соціально-економічного розвитку являє собою 

ранжування критеріїв ефективності та видів контролю за такими правилами 

(табл. 5.4): 

– 20% критеріїв ефективності в межах певного виду контролю є 

найбільш значущими і приносять 80% ефекту в процесі здійснення контролю 

соціально-економічного розвитку; 

Таблиця 5.4 

Ранжування критеріїв ефективності  

та видів контролю за ступенем важливості 

Група критеріїв за ступенем 

важливості 

Внесок за аналізованим 

параметром, % 

Внесок за 

кількістю, % 

A (висока важливість) 80,00 20,00 

B (середня важливість) 15,00 30,00 

C (низька важливість) 5,00 50,00 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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– наступні 30% критеріїв ефективності в межах певного виду 

контролю мають середній рівень значущості і приносять 15% ефекту в 

процесі здійснення контролю соціально-економічного розвитку; 

– решта 50% критеріїв ефективності в межах певного виду 

контролю мають низький рівень значущості і приносять 5% ефекту в процесі 

здійснення контролю соціально-економічного розвитку. 

Згідно з цією інтерпретацією було проведено АВС-аналіз важливості 

критеріїв ефективності за кожним видом контролю соціально-економічного 

розвитку, який виконувався в 2 етапи. 

Перший етап – проведення АВС-аналізу важливості критеріїв 

ефективності за кожним видом контролю. 

Другий етап – проведення інтегрального АВС-аналізу важливості 

кожного виду контролю. 

На першому етапі були отримані певні результати розбиття критеріїв 

ефективності на виділені групи за кожним видом контролю (табл. 5.5) 

(додаток Н, табл. Н3). Як оцінюване кількісне значення за кожним критерієм 

використовувалося середнє арифметичне значення оцінки важливості idB . 

Таблиця 5.5 

Результати розбиття критеріїв ефективності  

на виділені групи за економічним видом контролю 

% Критерії ефективності 
Середній 

бал idB  
% 

Підсумковий 

результат 

Результат 

АВС-аналізу 

1 2 3 4 5 6 

7,69 Зростання доходів 89,36667 10,99943 10,99943 
A (висока 

важливість) 

15,38 Мінімізація витрат 89,06667 10,9625 21,96193 
A (висока 

важливість) 

23,08 
Ефективне використання 

ресурсів 
74,83333 9,210634 31,17256 

B (середня 

важливість) 

30,77 Наявність програми розвитку 74,56667 9,177812 40,35037 
B (середня 

важливість) 

38,46 

Оновлення продукції та 

підвищення її технічного і 

технологічного рівня 

74,13333 9,124477 49,47485 
B (середня 

важливість) 

46,15 
Забезпечення економічно 

доцільною кількістю ресурсів 
70,13333 8,632149 58,107 

B (середня 

важливість) 

53,85 
Розширення асортименту 

продукції, послуг 
50,86667 6,26077 64,36777 

C (низька 

важливість) 
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Продовження таблиці 5.5 

1 2 3 4 5 6 

61,54 
Відсутність необґрунтованого 

відчуження основних засобів 
50,53333 6,219742 70,58751 

C (низька 

важливість) 

69,23 Забезпечення умов зберігання ресурсів 50,13333 6,17051 76,75802 
C (низька 

важливість) 

76,92 Відсутність крадіжок, втрат 49,93333 6,145893 82,90391 
C (низька 

важливість) 

84,62 Освоєння інноваційних видів продукції 49,46667 6,088455 88,99237 
C (низька 

важливість) 

92,31 Розширення видів діяльності 44,8 5,514072 94,50644 
C (низька 

важливість) 

100,0 Наявність системи управління якістю 44,63333 5,493559 100 
C (низька 

важливість) 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

На другому етапі проведення інтегрального АВС-аналізу важливості 

кожного виду контролю (як оцінюване кількісне значення за кожним видом 

контролю використовувалася сума середніх 



p

1i

idd BSS ) були отримані 

результати, наведені в табл. 5.6–5.7. 

Таблиця 5.6 

Результати інтегрального АВС-аналізу важливості кожного виду 

контролю 

Вид контролю % Сума dSS  Відсоток Підсумковий результат Результат 

Економічний 10,00 812,47 17,23 17,23 
A (висока 

важливість) 

Соціальний 20,00 675,33 14,33 31,56 
A (висока 

важливість) 

Фінансовий 30,00 669,73 14,21 45,77 
B (середня 

важливість) 

Адміністративний 40,00 661,93 14,04 59,81 
B (середня 

важливість) 

Інженерний 50,00 583,07 12,37 72,18 
B (середня 

важливість) 

Правовий 60,00 346,30 7,35 79,52 
C (низька 

важливість) 

Технічний 70,00 298,27 6,33 85,85 
C (низька 

важливість) 

Виробничий 80,00 236,13 5,01 90,86 
C (низька 

важливість) 

Маркетинговий 90,00 218,73 4,64 95,50 
C (низька 

важливість) 

Технологічний 100,00 212,27 4,50 100,00 
C (низька 

важливість) 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця 5.7 

Важливість видів контролю за результатами АВС-аналізу 

Результат Види контролю 

A (висока важливість) Економічній, соціальний 

B (середня важливість) Фінансовий, адміністративний, інженерний 

C (низька важливість) 
Правовий, технічний, виробничий, маркетинговий, 

технологічний 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Етап 7. Проведення XYZ-аналізу стабільності використання критеріїв 

ефективності. 

Для проведення етапу XYZ-аналізу стабільності використання 

критеріїв ефективності за кожним видом контролю соціально-економічного 

розвитку була введена така інтерпретація цього виду аналізу: 

XYZ-аналіз концепції аналізу стабільності використання критеріїв 

ефективності за кожним видом контролю соціально-економічного розвитку 

являє собою ранжування критеріїв ефективності та видів контролю за такими 

правилами (табл. 5.8): 

– критерії ефективності, які використовуються стабільно 

(використовуються дуже часто, щодня); 

– критерії ефективності, використання яких має досить стабільний 

характер (які використовуються часто – 1 раз на місяць); 

– критерії ефективності, використання яких має не досить стабільний 

характер (які використовуються із середньою частотою 1 раз на квартал); 

– критерії ефективності, використання яких має нестабільний 

характер (які використовуються рідко – 1 раз на рік); 

критерії ефективності, частоту використання яких складно передбачити 

(які використовуються дуже рідко – 1 раз на кілька років).  

Згідно з цією інтерпретацією було проведено XYZ-аналіз стабільності 

використання критеріїв ефективності за кожним видом контролю соціально-

економічного розвитку, який виконувався в 2 етапи. 
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Таблиця 5.8 

Частота застосування критеріїв 

Група критеріїв 

 за частотою застосування 
Частота застосування критеріїв Оцінка в балах q 

Дуже рідко (ДР) 1 раз за кілька років 0,2 

Рідко (Р) 1 раз на рік 0,4 

Середнє (С) 1 раз на квартал 0,6 

Часто (Ч) 1 раз на місяць 0,8 

Дуже часто (ДЧ) Кожен день 1 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Перший етап – проведення XYZ-аналізу стабільності використання 

критеріїв ефективності за кожним видом контролю. 

Другий етап – проведення інтегрального XYZ-аналізу стабільності 

використання кожного виду контролю. 

На першому етапі були отримані певні результати XYZ-аналізу 

стабільності використання критеріїв ефективності за кожним видом 

контролю (табл. 5.9) (додаток Н, табл. Н4). Як оцінюване кількісне значення 

за кожним критерієм використовувалася відповідна, отримана експертним 

шляхом інформація про частоту використання, оцінка в балах q.  

Таблиця 5.9 

Результати XYZ-аналізу стабільності використання критеріїв 

ефективності за кожним видом контролю 

Критерії ефективності 
Частота 

застосування 
критерію 

Оцінка в 

балах idq  
Результат 

XYZ-аналізу 

2 3 4 5 

Економічний контроль 

Мінімізація витрат Кожен день 1 
Дуже часто 

(ДЧ) 

Ефективне використання ресурсів Кожен день 1 
Дуже часто 

(ДЧ) 
Забезпечення економічно доцільною 
кількістю ресурсів 

Кожен день 1 
Дуже часто 

(ДЧ) 
Зростання доходів 1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 
Наявність програми розвитку 1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 
Оновлення продукції та підвищення її 
технічного і технологічного рівня 

1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Наявність системи управління якістю 1 раз на квартал 0,6 Середнє (С) 
Розширення асортименту продукції, 
послуг 

1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 
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Продовження таблиці 5.9 

2 3 4 5 

Відсутність необґрунтованого 

відчуження основних засобів 
1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Забезпечення умов зберігання 

ресурсів 
1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Відсутність крадіжок, втрат 1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Освоєння інноваційних видів 

продукції 
1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Розширення видів діяльності 1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

На другому етапі проведення інтегрального XYZ-аналізу стабільності 

використання кожного виду контролю як оцінюване кількісне значення за 

кожним видом контролю використовували середнє значення 



dz

1i

id

d

d q
z

1
q , де 

z – кількість критеріїв d-го виду контролю. 

Для формування груп видів контролю за частотою застосування 

пропонується використовувати шкалу, що бере до уваги не тільки точкове 

значення середньої оцінки частоти в балах dq , але і показник коефіцієнта 

варіації Vd, що оцінює варіативність значень цієї оцінки в усередненому 

масиві даних (табл. 5.10). 

Таблиця 5.10 

Шкала формування груп видів контролю за частотою застосування 

Показник 
Середнє 

dq  
Коефіцієнт варіації 

Vd 

Група критеріїв за частотою 

застосування 

X1 0,8 1 0,1 0,4 Дуже часто (ДЧ) 

Y1 0,7 0,8 0,1 0,4 Часто (Ч) 

Y2 0,7 0,8 0,4 0,6 Середнє (С) 

Z1 0,6 0,7 0,1 0,4 Рідко (Р) 

Z2 0,6 0,7 0,4 0,6 Дуже рідко (ДР) 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Отримані результати частоти застосування видів контролю наведені в 

табл. 5.11. 
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Таблиця 5.11 

Частота застосування видів контролю за результатами  

XYZ-аналізу 

Вид контролю 
Середній 

бал dq  

Середньоквадратичне 

відхилення dS  
Коефіцієнт 

варіації Vd 
Результат XYZ-

аналізу 

Технологічний 0,867 0,19 0,22 Дуже часто (ДЧ) 

Виробничий 0,800 0,14 0,18 Дуже часто (ДЧ) 

Технічний 0,800 0,22 0,27 Дуже часто (ДЧ) 

Фінансовий 0,780 0,19 0,24 Часто (Ч) 

Адміністративний 0,727 0,30 0,41 Середнє (С) 

Інженерний 0,711 0,33 0,46 Середнє (С) 

Соціальний 0,709 0,22 0,30 Часто (Ч) 

Правовий 0,700 0,19 0,27 Часто (Ч) 

Економічний 0,646 0,25 0,39 Рідко (Р) 

Маркетинговий 0,600 0,16 0,27 Рідко (Р) 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Етап 8. Формування узагальнених таблиць за результатами 

проведеного АВС- і XYZ-аналізу. 

Загальні результати АВС- і XYZ-аналізу наведені в табл. 5.12. 

Таблиця 5.12 

Результати АВС- і XYZ-аналізу за видами контролю 

Показник 
Дуже часто 

(ДЧ) 
Часто (Ч) Середнє (С) Рідко (Р) 

Дуже 

рідко 

(ДР) 

A (висока 

важливість) 
–  Соціальний –  Економічний – 

B (середня 

важливість) 
 – Фінансовий 

Адміністративний, 

інженерний 
– – 

C (низька 

важливість) 

Технологічний, 

виробничий, 

технічний 

Правовий –  
Маркетинго-

вий 
– 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Результати АВС и XYZ-аналізу за кожним видом контролю наведені в 

табл. 5.13 та додатку Н., табл. Н5. 
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Таблиця 5.13 

Результати АВС- і XYZ-аналізу за адміністративним критерієм 

Показник 
Дуже часто 

(ДЧ) 
Часто (Ч) 

Середнє 

(С) 
Рідко (Р) 

Дуже 

рідко 

(ДР) 

A (висока 
важливість) 

Мінімізація 
витрат 

Зростання 
доходів – – – 

B (середня 
важливість) 

Ефективне 
використання 
ресурсів. 
Забезпечення 
економічно 
доцільною 
кількістю 
ресурсів 

Наявність 
програми 
розвитку. 
Оновлення 
продукції та 
підвищення її 
технічного і 
технологічного 
рівня 

– – – 

C (низька 
важливість) 

– – 

Наявність 
системи 
управління 
якістю 

Розширення 
асортименту 
продукції, 
послуг. 
Відсутність 
необґрунтованого 
відчуження 
основних засобів. 
Забезпечення 
умов зберігання 
ресурсів. 
Відсутність 
крадіжок, втрат. 
Освоєння 
інноваційних 
видів продукції. 
Розширення 
видів діяльності 

– 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Система контролю соціально-економічного розвитку сприяє 

забезпеченню розвитку підприємства. З метою більш дійового забезпечення 

соціально-економічного розвитку така система потребує проведення оцінки 

ефективності її функціонування. Сама оцінка ефективності ґрунтується на 

відповідності набору критеріїв за функціональними сферами діяльності 

підприємства. А критерії визначають наявність або відсутність певних 

факторів у діяльності підприємства. Але велика кількість критеріїв 

унеможливлює швидке здійснення оцінки, тому необхідно визначити 
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ієрархію критеріїв залежно від їх важливості та стабільності використання. 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження: 

1. Встановлено відмінні ознаки «оцінки системи контролю» від 

«оцінки ефективності системи контролю». Відмінність полягає в цілях і 

завданнях, які стоять перед різними видами оцінок. 

2. Запропоновано методику визначення ступеня важливості і 

стабільності критеріїв ефективності системи контролю соціально-

економічного розвитку підприємства на основі АВС- і XYZ-аналізу, яка 

застосовується в декілька етапів, кожний з яких має певні новації: 

– по-перше, визначено набір критеріїв оцінки ефективності системи 

контролю соціально-економічного розвитку підприємства. За вказаним набором 

критеріїв можна визначити ефективність роботи системи контролю; 

– по-друге, здійснено узагальнення критеріїв ефективності системи 

контролю за видами контролю, що дозволяє здійснювати збір інформації 

щодо критеріїв ефективності системи контролю саме тим посадовим особам, 

які мають відповідний фах та знання у відповідній галузі; 

– по-третє, набув подальшого розвитку АВС-аналіз у напрямі 

застосування зазначеного інструмента як методу визначення важливості 

критеріїв ефективності за кожним видом контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства; 

– по-четверте, набув подальшого розвитку XYZ-аналіз як метод 

визначення стабільності використання критеріїв ефективності за кожним 

видом контролю соціально-економічного розвитку підприємства; 

– по-п’яте, запропонована матриця залежності важливості видів 

контролю від стабільності його здійснення. 

Ґрунтуючись на отриманих результатах, перспективним напрямом 

подальшого дослідження визначено інтеграцію запропонованих новацій у 

роботу системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства. 
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5.2. Організаційно-аналітичне забезпечення системи динамічного 

контролю соціально-економічного розвитку підприємства 

 

Елементами, що забезпечують ув’язку та узгодження інших елементів 

системи та одночасно є рушійною силою в системі динамічного контролю 

СЕРП, є механізми. Іншими словами, дія механізмів – це спосіб реалізації 

законів функціонування системи. 

Система динамічного контролю має у своєму складі конкретні 

механізми, спрямовані на досягнення конкретних цілей шляхом впливу на 

конкретні фактори. Вплив на конкретні фактори відбувається за рахунок 

використання конкретних ресурсів та здійснення конкретних заходів. 

Загалом механізми слід розглядати як активну складову системи динамічного 

контролю, вони являють собою сукупність важелів, що забезпечують вплив 

на фактори, від яких залежить вплив системи на соціально-економічний 

розвиток підприємств.  

Одні механізми спрямовані на досягнення системою динамічного 

контролю визначених цілей, інші – на забезпечення роботи самої системи. З 

іншого боку, одним механізмам притаманний безперервний вплив, іншим – 

періодичний. Але вплив механізмів буде більш успішним лише у випадку їх 

спільного функціонування, що підсилює ефективність роботи системи.  

Функціонування системі динамічного контролю забезпечує дві групи 

механізмів – основні та допоміжні. 

До основних механізмів віднесемо такі: організаційно-інформаційний 

механізм системи динамічного контролю СЕРП; механізм діагностування 

соціально-економічного стану та перспектив розвитку промислового 

підприємства; механізм реалізації динамічного контролю соціально-

економічного розвитку підприємства. 

До допоміжних механізмів віднесемо такі: механізм оцінки 

ефективності системи динамічного контролю СЕРП; механізм моніторингу 

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу середовища. 
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Головним механізмом системи динамічного контролю соціально-

економічного розвитку підприємства є організаційно-інформаційний 

механізм, який складається з трьох основних блоків (рис. 5.1): блок 

прийняття рішень щодо здійснення контролю; блок визначення цілей та 

постановки завдань; блок здійснення контролю. 

Метою організаційно-інформаційного механізму є організація роботи 

системи динамічного контролю СЕРП та передавання інформаційних 

потоків, необхідних для функціонування цієї системи та її взаємозв’язку із 

системо управління підприємством. 

Для досягнення окресленої мети організаційно-інформаційному 

механізму необхідно вирішити такі основні завдання [92]: визначити форму 

організації контролю СЕРП; визначити цілі та завдання системи динамічного 

контролю СЕРП; визначити напрями здійснення контролю відповідно до 

видів контролю за функціональним призначенням; обрати методи здійснення 

контролю СЕРП; здійснити процедуру контролю; організувати інформаційні 

потоки системи динамічного контролю СЕРП. 

Організаційно-інформаційний механізм виконує певні функції, які 

характеризують його роботу. 

Функція прийняття рішення є основою організації роботи та налагодження 

інформаційних потоків системи динамічного контролю СЕРП. Необхідність 

прийняття рішення досить реальна і є відправною точкою процесу контролю. 

Отже, прийняття рішення щодо організації роботи системи динамічного 

контролю СЕРП є первинним етапом функціонування зазначеної системи та 

передумовою налагодження її інформаційних потоків. Прийняття і реалізація 

рішення щодо здійснення контролю забезпечує досягнення підприємством 

визначеної мети через досягнення мети системи динамічного контролю. Рішення 

може бути прийняте як в умовах визначеності, так і в умовах невизначеності, що 

впливає на вибір форми організації контролю та термін його здійснення. Загалом 

реалізація цієї функції забезпечує відповідь на риторичне питання – бути чи не 

бути динамічному контролю СЕРП. 
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Рис. 5.1 Організаційно-інформаційний механізм системи динамічного 

контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства 

[удосконалено автором] 
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Функція цілепокладання відіграє визначну роль у роботі організаційно-

інформаційного механізму системи динамічного контролю СЕРП. Саме цілі 

здійснюють суттєвий вплив, визначають загальну спрямованість і головні 

пріоритети функціонування системи динамічного контролю СЕРП. 

Цілепокладання забезпечує вибір цілей системи динамічного контролю 

СЕРП та постановку завдань, шляхом вирішення яких створюються умови 

для досягнення визначених цілей. Реалізація функції цілепокладання 

починається з визначення стратегічної мети, яка є головною метою системи. 

Після чого визначається тактична мета, що є основою стратегічної, і 

оперативна – що є основою тактичної, бо досягнення оперативної мети 

обумовлює досягнення тактичної, так само досягнення стратегічної мети 

обумовлюється досягненням оперативної. Залежно від існуючого стану 

підприємства здійснюється постановка завдань відповідно до кожної мети. 

Результатом цілепокладання є спрямованість контрольних дій у напрямі 

досягнення визначених цілей системи динамічного контролю СЕРП. 

Функція планування організаційно-інформаційного механізму визначає 

перспективи та майбутнє функціонування системи динамічного контролю 

СЕРП. Іншими словами, планування – це реєстрація кроків досягнення 

визначених цілей, вирішення поставлених завдань та витрат, пов’язаних з їх 

досягненням. У сучасних умовах функціонування планування передбачає 

визначення контрольних показників, вибір методів контролю, розробку 

адекватних засобів контролю і, як наслідок, ефективну роботу системи 

динамічного контролю. Завдяки цьому здійснюється всебічне дослідження 

факторів, що забезпечують успішну діяльність підприємства, орієнтацію на 

досягнення ним високих результатів. Таким чином, процес планування 

організаційно-інформаційного механізму системи динамічного контролю 

СЕРП випливає з прийняття рішень щодо здійснення, термінів і 

послідовності контролю, завдяки чому реалізується шлях досягнення мети 

через оптимальне вирішення завдань на основі обраних методів, визначених 

показників, розроблених засобів контролю. Тобто це підготовка системи 
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динамічного контролю до майбутнього, визначення необхідних дій і шляху 

досягнення цього. 

Дисциплінарна функція забезпечує чітку послідовність організації дій 

та інформаційних потоків, спрямованих на здійснення ефективного 

контролю. Зазначена функція характеризується підпорядкованістю структур, 

пов’язаних зі здійсненням контролю, взаємоув’язкою дій осіб, залучених до 

процесу здійснення контролю, ієрархічністю команд, спрямованих на 

досягнення мети системи динамічного контролю СЕРП. 

Стимулююча функція сприяє раціональній організації потоків 

інформації та здійсненню динамічного контролю, створює орієнтири, 

спрямовані на використання ресурсів, необхідних для здійснення 

динамічного контролю, та забезпечує продуктивність праці робітників 

контрольної службі. Ця функція може бути пов’язана з визначенням 

фінансової винагороди за ефективні та продуктивні контрольні дії. 

Прогностична функція дозволяє передбачати результати роботи 

підприємства в існуючих умовах функціонування та можливість його 

соціально-економічного розвитку. 

Адаптивна функція дозволяє пристосувати систему динамічного 

контролю до умов зовнішнього та внутрішнього середовища з метою 

забезпечення соціально-економічного розвитку промислового 

машинобудівного підприємства. Основна ознака цієї функції – це 

стабільність, що дозволяє коригувати роботу системи динамічного контролю 

залежно від умов функціонування. 

Координаційна функція сприяє узгодженості процесів організаційно-

інформаційного механізму системи динамічного контролю СЕРП шляхом 

встановлення між ними раціональних зв’язків, характер яких може бути 

різним, тому що залежить від координаційних дій. Координація забезпечує 

взаємодію різних процесів в інтересах досягнення мети та виконання 

поставлених завдань, а також збереження, підтримку і вдосконалення 

організації та забезпечення безперебійності і безперервності роботи, 
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організаційно-інформаційного механізму. Єдність і погодженість усіх стадій 

організаційно-інформаційного механізму забезпечує єдність і погодженість 

всіх елементів системи динамічного контролю СЕРП.  

Правила роботи механізму. 

1. Прийняття рішення щодо здійснення контролю СЕРП. 

Рішення про здійснення контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства приймається уповноваженим органом на основі інформації, 

отриманої шляхом діагностування стану підприємства. Уповноважений орган 

може бути створено з власників або адміністрації підприємства, залежно від 

того, за ким на підприємстві закріплені компетенції щодо прийняття 

відповідних рішень згідно зі статутом підприємства. Цей орган може 

складатися з однієї або кількох фізичних осіб. Склад та правила 

функціонування уповноваженого органу на постійній основі визначаються 

статутом підприємства або за потреби в одиничних випадках протоколом 

зборів засновників підприємства. 

2. Уповноважений орган визначає форму організації контролю соціально-

економічного розвитку підприємства. Форма організації залежить від: 

– наявності необхідної кількості персоналу на підприємстві; 

– кваліфікації персоналу підприємства; 

– можливості персоналу підприємства здійснювати окремі 

контрольні функції на постійній або тимчасовій основі; 

– довіри уповноваженого органу до працівників підприємства як у 

професійному, так і в етичному аспекті; 

– кількості інформації, яка підлягає перевірці, що належить до 

комерційної таємниці підприємства; 

– бажання власників підприємства співпрацювати із зовнішніми 

незалежними контролюючими органами. 

Рішення щодо здійснення контролю та форми проведення контролю 

СЕРП оформлюється відповідним протоколом уповноваженого органу та 

доводиться до відома відповідних посадових осіб підприємства. 
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3. Визначення принципів динамічного контролю СЕРП. 

Уповноважений орган визначає принципи, згідно з якими повинен 

здійснюватися контроль соціально-економічного розвитку підприємства. 

Зазначені принципи повідомляються суб’єкту контролю з метою розуміння 

ним правил функціонування системи динамічного контролю СЕРП. 

4. Визначення функцій динамічного контролю СЕРП. 

Уповноважений орган визначає функції контролю соціально-

економічного розвитку підприємства, тобто визначає, яку роль відіграє 

контроль у соціально-економічному розвитку підприємства. Відповідна 

інформація повідомляється суб’єкту контролю з метою розуміння 

призначення контролю СЕРП для організації його ефективного 

здійснення. 

5. Визначення цілей динамічного контролю СЕРП. 

Уповноважений орган визначає ієрархію цілей контролю СЕРП. 

Глобальною метою, заради досягнення якої функціонує система динамічного 

контролю СЕРП, є стратегічна мета. Задля досягнення стратегічної мети 

визначається тактична мета, яка базується на досягненні оперативної мети. І 

оперативна, і тактична, і стратегічна цілі не змінюються в ході 

функціонування системи динамічного контролю СЕРП, тому що мають 

спільні визначення, які окреслюють коло проблем, тому їх досягнення 

потребує вирішення безлічі завдань. 

6. Формування контрольного центру. 

Залежно від обраної форми організації контролю формується 

контрольний центр, тобто визначається суб’єкт контролю.  

Але зважаючи на те, що здійснюється перевірка саме результатів 

роботи працівників підприємства, керуючим над контрольним процесом 

(координатором) бажано обрати сторонню людину, яка буде безпосередньо 

підконтрольна та підзвітна уповноваженому органу і не буде постійним 

штатним працівником підприємства. Інші учасники контрольного процесу 

повинні бути працівниками підприємства. 
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Такий підхід дозволить керувати контрольним процесом 

незаангажованій людині, яка не має своїх інтересів на підприємстві, окрім 

винагороди за здійснену роботу. 

Залучення до контролю працівників підприємства має дві позитивні 

складові – економічну і професійну. Так, відповідний працівник 

підприємства, що залучений до контрольного процесу, може виконувати 

контрольні функції в будь-який час у рамках своєї компетенції. Одночасно 

така людина має певний досвід і знання щодо предмета контролю. 

Саме контрольний центр отримує інформацію від уповноваженого 

органу щодо правил здійснення контролю СЕРП. 

7. Окреслення функцій суб’єкта контролю. 

На основі отриманої від уповноваженого органу інформації щодо 

окреслених цілей, функцій і принципів контролю та визначеного стану 

підприємства, суб’єкт контролю здійснює організацію і координацію 

контролю СЕРП. 

8. Визначення завдань контролю СЕРП. 

Залежно від окреслених цілей та інформації про стан підприємства 

координатор контрольного центру визначає певний перелік завдань 

контролю, які підлягають вирішенню з метою досягнення визначених цілей. 

9. Визначення відповідальних осіб за вирішення кожного конкретного 

завдання контролю. 

Для вирішення кожного конкретного завдання координатор контрольного 

центру обирає вид контролю за функціональними сферами. Залежно від виду 

контролю призначається відповідальна особа і встановлюються строки, протягом 

яких необхідно досягти певного результату. 

Відповідальна особа отримає інформацію щодо визначеного завдання, 

строків його виконання, форми та місця подання результатів. 

Відповідальною особою має бути працівник відповідного підрозділу 

підприємства. Зазначений працівник повинен мати професійні знання та 

необхідний рівень компетенції з метою вирішення поставленого завдання. 
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10. Вибір методів контролю СЕРП. 

Для вирішення поставленого контрольного завдання відповідальна 

особа обирає методи здійснення контролю. Кількість методів, а також 

конкретні застосовувані методи можуть бути визначені відповідальною 

особою самостійно або запропоновані координатором контрольного центру. 

Головна вимога до обраних методів та їх кількості – ефективний 

результат від здійснення контролю, оптимальні витрати на контроль. 

11. Опрацювання результатів контролю. 

Результати здійснення оперативного і тактичного контролю 

передаються в координаційний центр, де залежно від ступеня вирішення 

поставлених завдань, мінливих умов внутрішнього та зовнішнього 

середовища здійснюється коригування і постановка наступних завдань, які 

відповідають потребам стану підприємства, після чого повторюється 

наступний цикл контролю. 

Результати стратегічного контролю порівнюються з певними 

показниками, а отримана інформація передається до центру прийняття 

рішень щодо здійснення контролю. Якщо отримана інформація не відповідає 

базовій стратегії та відповідному сценарію розвитку, здійснюється 

коригування роботи підприємства для досягнення ним визначеного 

соціально-економічного стану. Після зазначеної процедури процес контролю 

повторюється.  

Наступним механізмом системи динамічного контролю соціально-

економічного розвитку промислових підприємств є механізм діагностування, 

структура якого складається з трьох логічно поєднаних блоків (рис. 5.2): 

– аналітичний; 

– економіко-математичний; 

– стратегічний. 

Мета механізму діагностування – оцінка стану та динаміки соціально-

економічного розвитку підприємства. 
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Рис. 5.2 Механізм діагностування соціально-економічного стану та 

перспектив розвитку підприємства [розроблено автором] 
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Для досягнення окресленої мети механізму діагностування необхідно 

вирішити такі основні завдання: 

– по-перше, визначити проблеми, з якими стикаються сучасні 

промислові підприємства; 

– по-друге, оцінити існуючий стан досліджуваних підприємств; 

– по-третє, визначити динаміку соціально-економічного розвитку 

досліджуваних підприємств; 

– по-четверте, забезпечити наявність інформації, необхідної для 

обрання ефективної базової стратегії соціально-економічного розвитку 

кожного кластера досліджуваних підприємств. 

Діагностичний механізм виконує певні функції, що визначають коло 

його діяльності та призначення. 

Аналітична функція полягає в тому, що вивчення процесу діяльності 

підприємств безпосередньо пов’язане з виявленням проблем їх 

функціонування, аналізом результатів їхньої діяльності та собівартості 

реалізованої продукції і послуг, розрахунком показників, що характеризують 

їх фінансову стійкість і рентабельність, а також ознайомленням із 

соціальними аспектами існування підприємств. 

Дослідницька функція має на меті систематизацію, узагальнення, 

класифікацію і структурування явищ та процесів, які пов’язані з 

функціонуванням підприємств. Зокрема передбачає всебічне глибоке 

вивчення та переосмислення причин та факторів, що обумовлюють існуючий 

стан, окреслюють умови функціонування та забезпечують соціально-

економічний розвиток підприємств. 

Інформаційна функція допомагає забезпеченню користувачів 

необхідними аналітичними та статистичними даними, які потрібні для оцінки 

стану функціонування та визначення динаміки соціально-економічного 

розвитку досліджуваних підприємств. Це відповідні дані і показники, що 

характеризують економічну та соціальну складову функціонування та 

розвитку певних підприємств. 
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Експертна функція сприяє можливості залучення до вирішення 

окремих діагностичних завдань фахівців відповідних галузей знань, які 

мають певний професійний рівень і є експертами у конкретному 

проведеному дослідженні. До таких завдань належить визначення основних 

репрезентативних соціальних і економічних показників, що характеризують 

стан та динаміку розвитку підприємств, а також експертна оцінка соціальних 

показників, що характеризують людські ресурси, управління і організаційну 

структуру та культуру підприємств. 

Оцінювальна функція забезпечує можливість на основі зібраної інформації 

дати оцінку існуючому соціально-економічному стану підприємств, зокрема 

визначити фінансовий стан підприємств, оцінити їхню доходність і 

рентабельність, з’ясувати ефективність управління і організаційної структури 

підприємств, оцінити наявні людські ресурси і культуру та загалом визначити 

можливість соціально-економічного розвитку досліджуваних підприємств. 

Рейтингова функція дає можливість за допомогою розробленого табеля 

рейтингу виявити рейтингове місце окремо взятого підприємства у переліку 

підприємств галузі, а також дозволяє наочно визначити необхідні для 

підприємства напрями поліпшення його діяльності. 

Розподільча функція проявляється у розподілі досліджуваних 

підприємств за відповідними кластерами, що полегшує вибір напряму 

соціально-економічного розвитку кожного підприємства, яке потребує 

здійснення відповідної процедури.  

Презентаційна функція полягає у можливості наглядно подати 

отримані результати дослідження у більш доступній та наочній формі 

(графічній, табличній тощо), що забезпечує полегшення сприйняття 

наведеної інформації. 

Легітимізаційна функція завдяки застосуванню різноманітних методів 

діагностики, що дозволяє подати більш точні та конкретні результати 

дослідження діяльності підприємств, надає отриманим результатам більш 

вагомого значення.  
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Креативна функція полягає у створенні нових підходів до вивчення та 

розробки нових моделей, методів і методик щодо дослідження стану і 

можливості соціально-економічного розвитку підприємств. 

Функціонування діагностичного механізму здійснюється за певними 

правилами. 

1. Визначення репрезентативних показників, які є індикатором роботи 

підприємств. До таких віднесено окремі соціальні та економічні показники, 

які обрано автором на власний розсуд шляхом оцінки загального обсягу 

показників, що характеризують соціально-економічний стан і на основі яких 

можна визначити перспективи соціально-економічного розвитку 

промислових підприємств. 

2. Проведення фінансового аналізу на основі показників економічного 

блоку. Цей процес здійснюється з метою дослідження фінансового стану і 

основних результатів господарської діяльності підприємств. Очевидно, що 

без фінансової стабільності не можливе економічне зростання суб’єктів 

господарювання, тому своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану 

підприємств за існування різноманітних форм власності набуває особливого 

значення в сучасних умовах господарювання. За для накопичення, 

трансформації й використання інформації фінансового характеру необхідне 

виявлення резервів підвищення ринкової вартості та можливості 

забезпечення ефективного розвитку підприємств. 

З метою наочності здійснено графічну інтерпретацію отриманої 

інформації.  

3. Експертна оцінка показників соціального блоку. Ця процедура 

здійснюється з метою визначення ефективності соціальної складової 

діяльності підприємства на основі інформації щодо управління і 

організаційної структури, людських ресурсів і культури досліджуваних 

підприємств. Експертами виступають керівники структурних підрозділів 

підприємств і фахівці з аудиторських фірм. Експертам запропоновано перелік 

показників, що треба оцінити, які поділено за трьома напрямами оцінки: 
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фактична наявність на підприємствах у натуральних показниках, 

встановлення відсотка здійснення та бальної оцінки відповідних аспектів 

діяльності підприємств. 

4. Формування багатовимірної системи статистичних даних. Зазначена 

система побудована на основі результатів експертної оцінки соціальних 

показників та фінансового аналізу. Статистичні дані зібрані за часовий період 

7 років на 6 промислових підприємствах. Ця багатовимірна система 

статистичних даних є основою для здійснення багатовимірного 

статистичного аналізу, який спрямовано на виявлення характеру і структури 

взаємозв’язків між компонентами досліджуваної багатовимірної ознаки і 

призначено для отримання наукових та практичних висновків. 

5. Визначення проблем, з якими стикаються підприємства під час 

функціонування. Зазначений процес здійснюється в рамках емпіричного 

дослідження за допомогою таких методів: вимірювання, анкетне опитування, 

співбесіда, спостерігання, опис. У ході дослідження вивченню підлягають 

різноманітні аспекти діяльності підприємств. Структуру емпіричного 

дослідження складають факти, емпіричне узагальнення і залежності. Отже, 

результатами дослідження є факти наявності проблем в економічній, 

фінансовій, організаційній та соціальній сферах діяльності суб’єктів 

господарювання. Емпіричне узагальнення дозволяє систематизувати 

визначені проблеми за окремими ознаками. Емпіричні закони визначають 

залежність між існуючими проблемами та процесами, що їх викликають. 

6. Дослідження заходів, що здійснюються на підприємствах з метою 

поліпшення стану підприємств. Кожне підприємство має розробляти заходи, 

які поліпшують його функціонування та сприяють ефективному розвитку. 

Але кожне підприємство здійснює цю вимогу в межах існуючих 

можливостей та бажання засновників і адміністрації впроваджувати ці 

заходи. Отже, головна мета цього процесу – визначити, які саме заходи 

здійснюють більш та менш успішні підприємства і до якого результату це 

може привести в рамках функціонування підприємства. Для вирішення 
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поставленого завдання слід ретельно вивчити аудиторські висновки та 

внутрішні звіти суб’єктів господарювання. Отриманий результат дозволяє 

розробляти рекомендації щодо покращання діяльності підприємств галузі. 

7. Формування табеля рейтингу та розрахунок рейтингу досліджуваних 

машинобудівних підприємств. Реалізація процесу базується на результатах 

здійснення фінансового аналізу, вивченні проблем та заходів поліпшення 

діяльності підприємств. Досліджувані підприємства мають отримати бали за 

визначеними проблемами, що характерні для підприємств галузі (від’ємний 

результат), за здійснені інноваційні заходи і заходи щодо покращання їх 

функціонування (позитивний результат) та за наявними фінансовими 

результатами (отриманий результат). Сформований таким чином табель 

рейтингу дозволяє встановити рейтингове місце окремо взятого підприємства 

і наочно визначити напрями поліпшення його діяльності. 

8. Визначення залежності підходів до розвитку згідно з існуючими 

проблемами функціонування підприємств. Теоретичним підґрунтям 

зазначеного процесу послугувало узагальнення інформації щодо існуючих 

підходів до розвитку підприємств, визначення їх сутності та недоліків. У 

рамках теоретичного дослідження здійснено співвідношення підходів до 

розвитку підприємств з існуючими проблемами функціонування 

підприємств, що дозволило визначити залежності між цими досліджуваними 

категоріями. Це обумовлено тим, що кожна проблема має свій спосіб 

вирішення і таким способом у нашому випадку є підхід до розвитку 

підприємства. Результатом зазначеної процедури стало матричне 

моделювання, представлене у вигляді такого інструмента обрання дійових 

шляхів поліпшення роботи підприємств, як матриця залежності підходів до 

розвитку і проблем функціонування підприємств. 

9. Формування кваліметричної моделі оцінки стану соціально-

економічного розвитку підприємств машинобудівної галузі. Застосування 

методу кваліметричного моделювання обумовлене неоднорідністю одиниць 

вимірювання показників, що характеризують роботу досліджуваних 
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підприємств. Процес кваліметричного моделювання передбачає реалізацію 

алгоритму обробки багаторівневої системи статистичних даних. Метою 

цього процесу є інтегральна кількісна оцінка якісного стану соціально-

економічного розвитку досліджуваних підприємств машинобудівної галузі. 

Побудова кваліметричної моделі, дозволяє встановити відносний ступінь 

впливу її складових елементів (соціальних і економічних) на стан та 

соціально-економічний розвиток підприємств. 

10. Дослідження меж застосування кваліметричної моделі. Метою 

цього процесу є окреслення області адекватного застосування кваліметричної 

моделі та визначення можливості використання отриманої кваліметричної 

моделі для широкого спектра підприємств машинобудівної галузі України. 

11. Розрахунок довірчого інтервалу. Визначення інтервалу значень 

параметрів, розрахованих за даними вибірки для певної ймовірності. 

12. Багатовимірне шкалування стану і динаміки соціально-

економічного розвитку підприємств. Багатовимірне шкалування розглядають 

як спосіб визначення ефективного розміщення певної кількості об’єктів у 

просторі невеликої кількості ознак (параметрів, факторів, вимірів, осей). 

Тобто зображення схожості об’єктів у вигляді системи точок у просторі 

малої розмірності. Метод багатовимірного шкалування дозволяє подати дані 

про подібності або відмінності об’єктів на основі заданої просторової моделі. 

Якщо розглядати метод багатовимірного шкалування більш детально, то його 

можна визначити як спрощення великої і складної сукупності інформації за 

допомогою просторового подання, яке дозволяє побачити відносини між 

досліджуваними об’єктами. Перевагою цього методу є те, що за допомогою 

нього виявляються не тільки значущі характеристики, він дає змогу 

полегшити сприйняття даних завдяки графічній інтерпретації. 

У цьому випадку метою зазначеного процесу є якісна оцінка стану і 

динаміки соціально-економічного розвитку досліджуваних підприємств 

машинобудівної галузі на базі аналізу інтегральних показників, сформованих 

на основі кваліметричної моделі. 
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13. Кластерний аналіз стану і динаміки соціально-економічного 

розвитку підприємств. Кластерний аналіз – це метод, завдяки якому 

здійснюється розбиття множини досліджуваних об’єктів і ознак на однорідні 

за певною ознакою групи, тобто кластери. Здобутком використання 

обчислювальної техніки стала можливість застосування таких 

багатовимірних статистичних методів, які дозволяють здійснювати аналіз 

інформації значного обсягу, тобто аналізу можуть підлягати як велика 

кількість об’єктів дослідження, так і велика кількість ознак, які їх 

характеризують. Перевагою цього методу є можливість групування об’єктів 

не за однією ознакою, а за цілим рядом ознак. Відмінність кластерного 

аналізу від більшості математико-статистичних методів полягає в тому, що 

він дозволяє досліджувати велику множину різновидних даних будь-якого 

походження. Метою проведеного ієрархічного кластерного аналізу було 

підтвердження отриманого при здійсненні багатовимірного шкалування 

результату значення та визначення кластерів досліджуваних підприємств. 

14. Стратегічне позиціювання підприємств машинобудівної галузі. Цей 

процес спрямований на вибір напряму подальшого розвитку, тобто вибір 

стратегії соціально-економічного розвитку досліджуваних підприємств. 

Стратегічне позиціювання є завершальним процесом механізму 

діагностування, який здійснюється на основі отриманих результатів за всіма 

попередніми процесами. Таким чином, кожному кластеру підприємств 

рекомендовано конкретний напрям розвитку, тобто обрано стратегію 

залежно від фінансового стану, економічних можливостей, соціальної 

складової, проблем функціонування тощо. 

Загалом механізм діагностування дозволяє оцінити соціально-

економічний стан досліджуваних підприємств та визначити динаміку їх 

розвитку і, як наслідок, обрати найбільш підходящу базову стратегію 

соціально-економічного розвитку конкретного підприємства. 

Центральним механізмом, який виконує основне призначення системи 

динамічного контролю СЕРП, є механізм здійснення динамічного контролю 
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СЕРП. Зазначений механізм охоплює всі аспекти соціально-економічного 

розвитку підприємства. 

Дію механізму забезпечують такі блоки (рис. 5.3): факторизація 

показників; типологізація карт; сценування напрямів; коригувальний. 

Головна мета механізму – коригування соціально-економічного 

розвитку підприємства через визначення типу кластера щодо його розвитку 

залежно від існуючого соціально-економічного стану. 

Для досягнення окресленої мети механізму здійснення динамічного 

контролю СЕРП необхідно вирішити такі основні завдання: 

– на основі контрольно-факторних карт визначити, до якого 

кластера належить досліджуване підприємство; 

– здійснити вибір адекватного сценарію розвитку для 

досліджуваного підприємства; 

– сформулювати коригуючі дії щодо досліджуваного підприємства 

з метою його ефективного соціально-економічного розвитку. 

Механізм здійснення динамічного контролю СЕРП виконує певні 

функції, що визначають коло призначення та напрям застосування. 

Контрольна функція є головною функцією механізму здійснення 

динамічного контролю СЕРП зокрема та системи динамічного контролю 

СЕРП загалом. Ця функція полягає в перевірці напряму соціально-

економічного розвитку підприємства залежно від його соціально-

економічного стану. 

Інструментом реалізації контрольної функції виступають контрольно-

факторні карти, які забезпечують визначення типу кластера, до якого 

належить досліджуване підприємство, і, як наслідок, дозволяють визначити 

його базову стратегію розвитку. Контрольна функція дозволяє суб’єкту 

контролю отримувати інформацію про те, які соціально-економічні проблеми 

має підприємство, і визначати, які саме коригуючи заходи слід здійснити з 

метою покращання його роботи. 
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Рис. 5.3 Механізм здійснення динамічного контролю соціально-

економічного розвитку підприємства [розроблено автором] 
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Коригуюча функція знаходить свій прояв у виконанні заходів, які 

забезпечують динамічний соціально-економічний розвиток підприємства. Таким 

чином, коригуюча функція спрямована на підвищення економічного зростання, 

стимулювання підвищення соціальних стандартів, раціональне та дбайливе 

витрачання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, скорочення 

невиробничих витрат та збитків, запобігання безгосподарності та марнотратству. 

Регулююча функція проявляється через багатогранне визначення видів 

контролю, що забезпечує реалізацію заходів щодо покращання стану підприємства 

відповідними посадовими особами або його структурними підрозділами. Завдяки 

цій функції відбувається взаємоув’язка визначених недоліків у роботі підприємства 

з відповідними виконавцями, які мають усунути ці недоліки. Регулююча функція 

базується на внутрішньофірмовій регламентації обов’язків посадових осіб та 

функцій структурних підрозділів підприємства. 

Функція типологізації забезпечує певну упорядкованість значень соціальних 

та економічних показників за відповідними кластерами підприємств. Основу 

функції типологізації становить процедура формування контрольно-факторних 

карт, які виступають індикаторами існуючого стану та напряму соціально-

економічного розвитку підприємства. Саме через функцію типологізації 

реалізується специфічна дія – визначення типів контрольно-факторних карт 

залежно від приналежності підприємства до відповідного кластера. 

Функція факторизації обумовлена об’єктивно притаманною здатністю 

відображати специфіку зміни показників підприємств, що належать до 

одного і того ж кластера, залежно від їх тенденцій. Одночасно здійснюється 

групування показників залежно від можливого сценарію розвитку 

підприємств, що мають приналежність до конкретного кластера. 

Функція сценування полягає у визначенні можливого сценарію 

розвитку підприємства залежно від поточних умов функціонування. Для 

забезпечення функції сценування застосовується відповідна матриця 

залежності можливого сценарію розвитку від фактору розвитку та процесу 

розвитку під відповідну стратегію (кластер) підприємства. 
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Блоки здійснення динамічного контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства необхідно поділити на дві групи. До першої групи 

відносять такі блоки, які установлюють певні стандарти динамічного 

контролю – це блок факторизації показників та блок типологізації карт. До 

другої групи відносять такі блоки, які безпосередньо задіяні у покращанні 

роботи підприємств, що підлягають контролю, – це блок сценування 

напрямів та коригувальний блок. 

Функціонування механізму здійснення динамічного контролю СЕРП 

здійснюється за певними правилами. 

1. Факторизація соціальних та економічних груп показників. 

Основою зазначеної процедури виступає факторний аналіз, який дозволяє 

здійснити пошук факторів, що поєднують показники з подібним вектором 

розвитку. За результатами факторного аналізу за кожним з кластерів 

досліджуваних підприємств, за кожною групою показників формуються таблиці 

залежності показників від факторного навантаження. Залежності від величини 

факторного навантаження можна визначити приналежність певного показника до 

конкретного фактору. На базі визначених факторів існує можливість поєднати 

показники з подібним вектором розвитку в кожній із шести груп соціальних і 

економічних показників окремо. Тобто визначаємо специфіку зміни показників 

підприємств, що належать до одного і того ж кластера залежно від їх тенденцій. 

2. Типологізація контрольно-факторних карт.  

Зазначена процедура здійснюється з метою визначення граничних меж 

та динаміки змін соціальних та економічних показників для підприємств, що 

належать до різних з чотирьох визначених кластерів підприємств. Тобто 

встановлюється стандарт поведінки показників залежно від їх приналежності 

до конкретного кластера та відповідного напряму соціально-економічного 

розвитку цих підприємств. Одночасно залежно від тенденції показників 

визначаються можливі сценарії розвитку підприємств конкретного кластера. 

Загалом типологізація дозволяє сформувати 24 контрольно-факторні 

карти по шість за кожним кластером підприємств. Тобто за кожним 
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кластером підприємств представлені типові карти, розроблені за кожною 

групою соціальних і економічних показників.  

3. Сценування напрямів соціально-економічного розвитку СЕРП. 

Розроблені контрольно-факторні карти дозволяють визначити можливі 

сценарії розвитку підприємств, що належать до одного кластера. Залежно від 

тенденцій змін показників контрольно-факторних карт кожне підприємство, 

що належить до певного кластера, має можливість здійснити оптимістичний, 

нейтральний або песимістичний сценарій розвитку. Соціальні та економічні 

показники контрольно-факторних карт формують уявлення про фактори, від 

яких залежить можливий сценарій розвитку. На основі результатів 

контрольно-факторних карт розробляються матриці залежності можливого 

сценарію розвитку певного підприємства від фактору розвитку та процесу 

розвитку, що підлягає контролю. Матриця залежності складається з чотирьох 

граф, які представляють таку інформацію: можливий сценарій розвитку; 

фактор, який виходить з контрольно-факторних карт, що вказує на можливий 

сценарій розвитку; вектор фактору при певному сценарії розвитку; процеси 

підприємства, які вказують на реалізацію певного сценарію, що дозволяє 

внести корективи в діяльність підприємства. 

4. На основі процесів підприємства, що підлягають контролю при 

здійснені певного сценарію розвитку, визначаються слабкі або сильні 

сторони в діяльності підприємства. Це дає змогу визначити та здійснити 

коригувальні заходи щодо покращання стану та соціально-економічного 

розвитку певного підприємства. Після реалізації коригувальних заходів 

підприємство виходить на нове коло контрольних та коригувальних дій, 

тобто здійснюється порівняння нових соціальних та економічних показників 

з аналогічними показниками контрольно-факторних карт та визначаються 

новий стан і перспективи розвитку підприємства. 

У ході проведеного дослідження розроблено основні механізми 

системи динамічного контролю СЕРП. Отже, логічним та перспективним 

напрямом подальшого дослідження є розробка допоміжних механізмів. 
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5.3. Базова система динамічного контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства 

 

Першим допоміжним механізмом є механізм оцінки ефективності 

системи динамічного контролю СЕРП. Сутність роботи механізму полягає у 

визначенні вузьких місць у роботі системи динамічного контролю та 

вдосконаленні її функціонування. 

Дію механізму забезпечують кілька блоків (рис. 5.4): 

– експертних оцінок; 

– АВС-XYZ-аналізу; 

– матричного моделювання; 

– порівняльний. 

Головна мета механізму полягає у забезпеченні ефективної роботи 

системи динамічного контролю СЕРП. 

Для досягнення окресленої мети механізму оцінки ефективності 

системи динамічного контролю СЕРП необхідно вирішити такі основні 

завдання: 

– визначити еталонні критерії ефективності; 

– визначити ступінь важливості і стабільності критеріїв 

ефективності системи СЕРП на основі АВС- і XYZ-аналізу; 

– здійснити порівняльний аналіз еталонних критеріїв ефективності 

з показниками конкретного промислового підприємства; 

– визначити вузькі місця в роботі системи динамічного контролю 

конкретного промислового підприємства; 

– розробити рекомендації щодо покращання роботи системи 

динамічного контролю конкретного промислового підприємства. 

Механізм оцінки ефективності системи динамічного контролю СЕРП 

виконує певні функції, що визначають коло його діяльності та призначення. 

Експертна функція дозволяє отримати унікальну інформацію від 

експертів щодо визначеної оцінки об’єкта оцінювання. 
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Рис. 5.4 Механізм оцінки ефективності системи динамічного контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства (розроблено автором) 
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Експертне опитування застосовується з метою вирішення важкого 

завдання, що обумовлено умовами невизначеності, бо для запропонованого 

об’єкта оцінки існує певна кількість варіантів вирішення поставленого 

завдання. 

Аналітична функція полягає у застосуванні окремих методів або 

комплексів методів спеціалізованої діяльності, що здійснюється в процесі 

функціонування системи динамічного контролю СЕРП. Аналітична функція 

реалізується шляхом використання низки інструментів економіко-

математичного аналізу. Враховуючи масштаби статистичної інформації, 

ефективне використання аналітичної функції є досить складним і 

проблемним завданням, яке вирішується шляхом застосування 

інформаційних технологій.  

Основний зміст аналітичної функції – визначення ступеня важливості і 

стабільності критеріїв ефективності системи динамічного контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства на основі аналізу описової 

статистики думок експертів та АВС- і XYZ-аналізу. 

Функція моделювання має конкретні цілі. Сутність її полягає у 

визначенні взаємозв’язку між конкретними явищами або факторами та 

представленні його в конкретній формі. Результат реалізації функції 

моделювання – інтерпретація статистичної інформації у перетворену зручну 

для застосування форму, тобто у формуванні узагальнених матриць за 

результатами проведеного АВС- і XYZ-аналізу. 

Поєднання аналітичної функції та функції моделювання дозволяє 

визначити ієрархічність критеріїв ефективності та видів контролю системи 

динамічного контролю СЕРП. 

Функція алгоритмізації полягає у визначенні певного алгоритму дій, 

спрямованого на покращання роботи системи динамічного контролю СЕРП. 

Визначення ступеня важливості і стабільності критеріїв ефективності 

системи динамічного контролю дозволяє окреслити напрями коригувальних 

дій за певними видами контролю та їх послідовність.  
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Класифікаційна функція дозволяє віднести кожний критерій 

ефективності системи динамічного контролю СЕРП до відповідного виду 

контролю, що допомагає визначити відповідальних осіб за здійснення 

коригувальних дій щодо покращання роботи системи. 

Адаптивна функція дозволяє подати інформацію щодо ефективності 

системи контролю в оптимальній формі її сприйняття. 

Діагностична функція дає можливість визначити стан системи 

динамічного контролю СЕРП. Управління системою динамічного контролю 

базується на визначенні вузьких місць у роботі системи, без чого не можливе 

ефективне функціонування системи, тобто забезпечення соціально-

економічного розвитку підприємства. Реалізація діагностичної функції 

полягає у встановленні напрямів поліпшення функціонування зазначеної 

системи. 

Кумулятивно-інформаційна функція спрямована на накопичення та 

зберігання досвіду, виявляє властивість задовольняти потребу в 

інформації, тобто служити джерелом інформації. Ця функція має складну 

структуру, її сутність полягає у здатності накопичувати, концентрувати, 

збирати, упорядковувати інформацію щодо роботи системи динамічного 

контролю СЕРП і, як наслідок, забезпечувати цією інформацією 

користувачів. Реалізація результату кумулятивно-інформаційної функції 

полягає у поданні інформації щодо ефективності роботи системи 

динамічного контролю СЕРП. 

Превентивна функція – це функція організації самопрофілактики, яка 

дозволяє створити систему заходів спрямованих на ефективне 

функціонування системи динамічного контролю СЕРП. Іншими словами, 

здійснити заходи запобіжного характеру з метою зменшення помилок чи 

взагалі їх запобігання у роботі системи динамічного контролю СЕРП. 

Правила роботи механізму ефективності динамічного контролю СЕРП. 

1. Визначення критеріїв ефективності (еталонних показників), що 

характеризують ефективність системи динамічного контролю СЕРП. 
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Система динамічного контролю СЕРП забезпечує ефективне 

функціонування і соціально-економічний розвиток машинобудівного 

підприємства. Таким чином, ефективність системи динамічного контролю 

визначається за наявністю, відсутністю, дотриманням, відповідністю тощо 

показників, які характеризують роботу підприємства і водночас є критеріями 

ефективності системи динамічного контролю. Тобто складається певний 

перелік показників діяльності підприємства, на основі яких визначається 

ефективність системи динамічного контролю СЕРП. 

Зазначені показники характеризують різноманітні напрями діяльності 

підприємства, а отже, різноманітні напрями контролю. Тому слід поділити 

критерії за напрямами контролю. Такий підхід дозволить визначити 

відповідальних осіб за недоліки в системі динамічного контролю і 

спрямувати зусилля у відповідному напрямі. 

Згаданих критеріїв може бути велика кількість, але кожен з них має 

свій ступінь важливості і частоту застосування. За цими ознаками треба 

провести експертну оцінку критеріїв, щоб встановити найбільш затребувані 

критерії, що більше за інші характеризують ефективність системи 

динамічного контролю. Такий підхід дозволить встановити ієрархію 

критеріїв ефективності та відокремити найменш важливі показники, 

наявність або відсутність яких не впливає на роботу системи динамічного 

контролю. Одночасно це забезпечить черговість реагування на збої в роботі 

системи динамічного контролю. 

2. Експертна оцінка. 

З метою визначення експертної оцінки здійснюється експертне 

опитування фахівців. Відмінною рисою експертного опитування є те, що в 

зазначеній процедурі бере участь невелика кількість респондентів, зокрема у 

нашому випадку 30 чоловік. При формуванні вибірки респондентів в 

експертному опитуванні головна увага приділяється саме професіоналізму 

експертів. Компетентність респондентів не повинна визивати сумнівів, отже, 

невід’ємною умовою є їхній досвід в досліджуваній сфері діяльності. З 
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метою прийняття обґрунтованих рішень необхідно спиратися саме на досвід, 

знання та інтуїцію фахівців. Завдяки цьому в ході опитування отримана 

об’єктивна і вірогідна інформація. 

Експертним шляхом встановлюється важливість та частота 

застосування критеріїв ефективності системи динамічного контролю. З цією 

метою експерт має послідовно заповнювати дві середні графи розробленої 

анкети де у крайній правій графі вказані критерії ефективності, у крайній 

лівій графі зазначені види контролю, до яких належать критерії ефективності. 

Графи по середині – це важливість критерію та частота застосування. 

Важливість критерію визначається у балах від 1 до 100. Частота застосування 

у періодах – щодня, щомісяця, щокварталу, щороку. Треба зазначити, що для 

визначення важливості критерію ефективності вказується саме думка 

експерта, а для визначення частоти застосування – нормативи, прийняті на 

підприємствах. 

У процесі проведення експертної оцінки здійснюється збір великої 

кількості статистичної інформації, обробка якої потребує наявності 

інформаційних технологій та застосування методів математично-

статистичного аналізу. До методів математично-статистичного аналізу, як 

правило, відносять три основні групи методів: 

– метод описової статистики (визначення характеристик 

досліджуваного об’єкта); 

– метод статистичного висновку (встановлення значущості даних); 

– методи перетворення даних (перетворення даних з метою 

оптимізації їх подання і аналізу). 

3. Аналіз описової статистики думок експертів. 

З метою визначення узагальнюючих характеристик отриманої в ході 

експертного опитування статистичної інформації здійснюється аналіз 

описової статистики думок експертів щодо оцінки ступеня важливості 

критеріїв ефективності за кожним видом контролю соціально-економічного 

розвитку машинобудівних підприємств. 
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Описова статистика – це метод опису основних властивостей набору 

даних, метою якого є узагальнення вибірки. Описова статистика забезпечує 

короткий підсумок стосовно вибірки та спостереження, які були зроблені. 

Такий підсумок може бути як кількісним – підсумкова статистика, так і 

візуальним – прості графіки. 

У нашому випадку використовувалися дві групи описової статистики. 

По-перше, показники положення на осі (максимум і мінімум, середнє 

арифметичне, медіана (визначення рівномірності розподілу). 

По-друге, показники розкиду від центру (розмах, дисперсія, стандартне 

відхилення, ексцес (визначення точності розподілу). 

Отримані показники розраховуються за кожним видом контролю за 

кожним критерієм. Отриманий підсумок може бути або основою початкового 

опису даних як частина більш широкого статистичного аналізу, або 

достатнім сам по собі для конкретного дослідження. 

4. Узгодження експертних оцінок. 

У процесі виконання процедури оцінювання кожний експерт має 

висловити свою думку, тобто поставити свій бал щодо важливості 

застосування критерію ефективності системи контролю. Таким чином, у ході 

опитування отримують різноманітні результати, які відрізняються один від 

одного, і необхідно визначити на їхній основі діапазон змін ваги критерію. 

Зазначений процес називають узгодженням результатів. Отримані результати 

не збігаються за значенням, але позначають діапазон, у якому лежать 

обумовлені оцінки критеріїв ефективності. 

З метою визначення узгодженості думок експертів використовуються 

коефіцієнт варіації (для оцінок важливості, виставлених в балах) та 

коефіцієнт конкордації (для оцінок важливості, виставлених у  

ранги). 

Реалізація цього процесу полягає у визначенні адекватності та 

можливості використання отриманої інформації для цілей визначення 

ступеня важливості критеріїв ефективності. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96
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5. Визначення ступеня важливості і стабільності критеріїв ефективності 

системи СЕРП на основі АВС- і XYZ-аналізу. 

Для упорядкування статистичних даних використовуємо АВС- і XYZ-

аналіз. 

Застосування АВС-аналізу пропонується з метою визначення ієрархії 

важливості критеріїв ефективності системи динамічного контролю СЕРП. 

Зазначена процедура здійснюється у два етапи. На першому етапі визначаємо 

ієрархію критеріїв ефективності за кожним видом контролю окремо. На 

другому етапі визначаємо ієрархію видів контролю. 

Застосування XYZ-аналізу передбачає визначення стабільності 

використання критеріїв ефективності системи динамічного контролю СЕРП. 

Зазначена процедура також здійснюється у два етапи. На першому етапі 

визначаємо стабільність застосування критеріїв ефективності за кожним 

видом контролю окремо. На другому етапі визначаємо стабільність 

застосування видів контролю. 

6. Матричне моделювання. 

Вихідною інформацією для побудови матричної моделі виступають 

результати АВС- і XYZ-аналізу. Принципи будови матриці базуються на 

особливостях будови елементарних таблиць.  

Матриця АВС- і XYZ-аналізу за кожним видом контролю являє собою 

таблицю, де в першій графі наведена інформація щодо важливості 

використання критеріїв ефективності, перший рядок несе інформацію щодо 

частоти застосування критеріїв ефективності. На перетині відповідних граф і 

рядків представлена інформація щодо критеріїв ефективності за відповідним 

видом контролю, тобто визначається критерій, який найбільш важливий і 

найчастіше застосовуються за даним видом контролю при визначенні 

ефективності системи динамічного контролю СЕРП. 

Аналогічним чином здійснюється формування підсумкової матриці 

(загальні результати АВС- і XYZ-аналізу). Тільки на перетині відповідних 

граф і рядків подана інформація щодо виду контролю, тобто визначається 
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вид контролю, критерії ефективності якого найбільш важливі і найчастіше 

застосовуються при визначенні ефективності системи динамічного контролю 

СЕРП. 

Таким чином, показники матриці дозволяють наочно визначити 

найбільш затребуваний вид контролю та найбільш цікаві критерії 

ефективності системи динамічного контролю СЕРП. 

Перші шість пунктів описують процедури визначення видів контролю 

та еталонної ієрархії важливості та стабільності застосування критеріїв 

ефективності за кожним видом контролю. Зазначені процедури здійснюються 

періодично залежно від потреб підприємств. Але ці потреби можуть 

виникнути тільки при кардинальних технологічних, технічних та інших 

змінах на підприємствах. Отже, визначена еталонна ієрархія може 

використовуватися кілька років. 

7. Порівняння поточних критеріїв ефективності з еталонними. 

На основі результатів матричного моделювання уповноважений орган 

встановлює періодичність та послідовність проведення процедури оцінки 

ефективності системи динамічного контролю СЕРП. 

Періодична оцінка ефективності системи динамічного контролю 

починається зі збору інформації щодо поточних показників, які 

характеризують ефективність системи. 

Наступним кроком є порівняння поточних критеріїв ефективності з 

еталонами. Залежно від результатів порівняння визначаються проблеми 

ефективності системи динамічного контролю СЕРП за видами контролю та 

приймається рішення щодо необхідності і обсягу здійснення діагностики 

підприємства. 

З метою визначення ефективності системи контролю СЕРП 

здійснюється збір інформації щодо відповідності роботи цієї системи 

заздалегідь встановленим критеріям. Інформація про ефективність системи 

контролю надходить до уповноваженого органу, який приймає рішення щодо 

зміни форми організації контролю та здійснення контролю. 
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Зважаючи на те, що динамічний контроль здійснюється з урахуванням 

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на підприємство, необхідно 

розробити механізм моніторингу зовнішніх та внутрішніх факторів впливу 

середовища. 

Механізм моніторингу зовнішніх та внутрішніх факторів впливу 

середовища складається з кількох блоків (рис. 5.5): 

– блок визначення факторів впливу середовища; 

– блок визначення зацікавлених сторін та їх впливу на підприємство; 

– блок реалізації обраної стратегії; 

– блок взаємозв’язку управління ефективністю підприємства з 

контролем. 

Головна мета механізму моніторингу зовнішніх та внутрішніх факторів 

впливу середовища полягає у відстеженні факторів впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища на роботу підприємства в умовах реалізації 

обраної стратегії СЕРП. 

Для досягнення окресленої мети механізму моніторингу зовнішніх та 

внутрішніх факторів впливу середовища необхідно вирішити такі основні 

завдання: 

– визначити фактори впливу середовища на підприємство та їх 

підпорядкованість; 

– визначити зацікавлені сторони та їх вплив на функціонування та 

СЕРП; 

– вивчити можливості та визначити процеси щодо реалізації 

обраної стратегії СЕРП; 

– визначити залежності факторів впливу і видів контролю. 

Механізм моніторингу зовнішніх та внутрішніх факторів впливу 

середовища виконує певні функції, які характеризують його роботу. 

Функція моніторингу забезпечує безперервний процес спостереження, 

регулярний збір, вимір та упорядкування інформації щодо впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища на функціонування та СЕРП. 
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Рис. 5.5. Механізм моніторингу зовнішніх та внутрішніх факторів 

впливу середовища підприємства [розроблено автором] 

 

 

 

 

Блок реалізації обраної стратегії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок визначення зацікавлених сторін та їх впливу на підприємство 

 

 

 

 

 

 

Блок визначення факторів впливу середовища 

Окреслення рівнів факторів впливу середовища підприємства 

Визначення підпорядкованості факторів впливу середовища 

підприємства 

Класифікація факторів впливу середовища підприємства 

Визначення переліку 

зацікавлених сторін Вплив зацікавлених сторін 

Може бути позитивний або 

негативний 

Позитивний 

Негативний 

Внесок зацікавлених 

сторін 

Потреби 

зацікавлених сторін 

Можливості реалізації обраної 

стратегії 

Процеси реалізації обраної 

стратегії 

С
тр

ат
ег

ії
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок взаємозв’язку управління ефективністю підприємства з контролем 

 

Зовнішні 

фактори 

впливу 

Внутрішні 

фактори 

впливу 

Можливість 

підприємства 

протидіяти 

Відносна 

можливість 

підприємства 

протидіяти 

Відсутня 

можливість 

підприємства 

протидіяти 

Адміністративний 

Виробничий 

Соціальний 

Маркетинговий 

Інженерний 

Правовий 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

Економічний 

Фінансовий 

Технічний 

Технологічний 



346 

Системне та планомірне спостереження у реальному режимі часу 

дозволяє своєчасно відслідковувати позитивні та негативні впливи з метою 

нейтралізації або посилення їхньої дії на функціонування суб’єкта 

господарювання, тобто забезпечує безпеку функціонування. Результатом 

моніторингу є окреслення стану або змін факторів впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Функція моніторингу встановлює не тільки 

прямий зв’язок із середовищем, а й забезпечує зворотний шлях прийняття 

рішень про стан та управління суб’єктом господарювання. 

Аналітична функція полягає у накопиченні, вивченні, систематизації 

знань про фактори впливу та явища зовнішнього та внутрішнього 

середовища підприємства. Зазначена функція дозволяє аналізувати визначені 

фактори впливу, виявляти причинно-наслідкові зв’язки між умовами та 

результатом функціонування і соціально-економічного розвитку суб’єкта 

господарювання. Тобто аналітична функція робить можливим перехід від 

дослідження явищ до виявлення їх причин. У результаті реалізації 

аналітичної функції здійснюється вивчення середовища як такого, вивчення 

його структури та впливу на суб’єкт господарювання, підпорядкованість 

факторів впливу та їх класифікація з метою розуміння правил 

функціонування підприємства в умовах реалізації обраної стратегії СЕРП. 

Оціночна функція призначена для винесення судження про стан, 

поведінку та зміни зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства 

на підставі проведеного аналізу визначених факторів впливу середовища. 

Зазначена функція визначає відповідність шляху реалізації обраної стратегії 

СЕРП умовам його функціонування, у кількісному та якісному вимірюванні 

факторів впливу середовища на розвиток підприємства. 

Діагностична функція спрямована на дослідження факторів впливів та 

прогнозу їхніх змін, сприяє виявленню недоліків і дозволяє планувати шляхи 

для усунення цих недоліків. Діагностика вносить конкретність у діяльність 

кожного підприємства, спрямовує його на вирішення існуючих практичних 

завдань, орієнтованих на оптимізацію функціонування і розвитку. 
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Діагностична функція здійснюється з метою прийняття рішень стосовно 

засобів впливу щодо запобігання погіршення обстановки і попередження про 

небезпеку та обґрунтування на цій підставі ефективності досягнення обраної 

стратегії СЕРП. 

Пошукова функція виявляє невикористані резерви та потенційно 

можливі зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, тобто позитивні 

фактори впливу з метою їх мобілізації та задіяння у процесі реалізації 

обраної стратегії СЕРП. 

Інформаційна функція сприяє забезпеченню відповідною інформацією, 

що може бути використана у процесі прийняття рішень, з метою покращання 

умов функціонування та соціально-економічного розвитку суб’єкта 

господарювання.  

Орієнтувальна функція спрямована на досягнення мети, вирішення 

завдань функціонування підприємства, зазначених у планах, а також на 

виявлення та усунення негативних рис, факторів, явищ тощо. Як наслідок 

орієнтувальна функція забезпечує визначення напрямів коригування шляху 

реалізації, процесів та можливостей досягнення обраної стратегії залежно від 

факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єкта 

господарювання. 

Прогностична функція полягає у передбаченні шляхів розвитку 

середовища підприємства, визначенні різних варіантів змін зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Прогностична функція шукає відповідь на 

питання, яким буде у майбутньому середовище підприємства, на які фактори 

впливу слід звернути більше уваги. За допомогою цієї функції відбувається 

передбачення зовнішніх та внутрішніх процесів, що здійснюють вплив на 

функціонування суб’єкта господарювання. Результатом реалізації цієї 

функції є створення прогнозів щодо змісту та якості середовища 

підприємства, тобто можливих змін умов впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища на основі його моніторингу, аналізу, оцінювання, 

діагностування. Ця функція базується на динамічному підході. 
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Коригувальна функція сприяє внесенню коректив в управлінські 

рішення щодо функціонування та розвитку підприємства на підставі 

інформації щодо виявлених зовнішніх та внутрішніх факторів впливів, їх 

інтенсивності та спрямованості. 

Комунікаційна функція забезпечує обмін інформацією. Адміністрація 

підприємства отримує інформацію щодо виявлених факторів впливу та їх 

стану і, як наслідок, здійснює коригувальні дії щодо процесів і можливостей 

в реалізації обраної стратегії розвитку. У свою чергу, здійснення 

коригувальних дій впливає на зовнішнє і внутрішнє середовище 

підприємства. 

Зв’язувальна функція полягає у можливості взаємодії двох процесів, 

таких як управління ефективністю та контроль. Тобто управління 

ефективністю підприємства здійснюється на основі інформації про стан 

внутрішнього та зовнішнього середовища, отриманої від системи контролю. 

Така взаємодія забезпечує своєчасне реагування на існуючі фактори впливу і 

найкращу реалізацію стратегії СЕРП. 

Правила роботи механізму моніторингу зовнішніх та внутрішніх 

факторів впливу середовища підприємства.  

1. Визначення факторів впливу середовища підприємства відповідно до 

обраної стратегії СЕРП. 

Успіх реалізації будь-якої стратегії розвитку підприємства залежить від 

певних факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Тобто 

виникає потреба моніторингу цих факторів впливу, для чого слід визначити 

рівні та підпорядкованість факторів впливу кожного рівня. З метою 

визначення можливості підприємства адекватно реагувати на зовнішнє та 

внутрішнє середовище слід класифікувати фактори впливу відповідно до 

визначених рівнів. Це дозволить встановити взаємозв’язок факторів впливу 

та можливість підприємства здійснювати відповідні дії, спрямовані на 

нейтралізацію негативних і посилення позитивних впливів. 

2. Визначення зацікавлених сторін та їх впливу на підприємство. 
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Особливий вплив на діяльність підприємства і його розвиток 

здійснюють зацікавлені сторони, тому необхідно окреслити перелік з груп 

зацікавлених сторін та визначити можливий вплив кожної групи. Слід 

зазначити, що кожна група може оперувати такими факторами впливу, які 

можна умовно поділити на три блоки: впливи, що можуть мати як 

позитивний, так і негативний ефект, ті, що можуть мати тільки негативний 

ефект, і ті, що можуть мати позитивний ефект. 

Велике значення мають потреби зацікавлених сторін та їх внески у 

розвиток підприємства. Тому слід, опираючись на роботу класичної призми 

ефективності, окреслити потреби та внески зацікавлених сторін відповідно до 

обраної стратегії розвитку підприємства. 

3. Реалізація обраної стратегії СЕРП. 

З метою реалізації обраної стратегії СЕРП слід визначити можливості 

підприємства, тобто які ресурси має підприємство, щоб подолати окреслений 

шлях. Одночасно слід розробити процеси, завдяки яким буде реалізована 

стратегія розвитку підприємства. Слід зазначити, що процеси реалізації 

стратегії мають відповідати існуючим можливостям підприємства. Також 

слід звернути увагу, яким чином і які фактори впливу можуть завадити 

здійсненню процесів та зменшити можливості підприємства. 

4. Визначення взаємозв’язку управління ефективністю з контролем. 

З метою розуміння середовища підприємства необхідно здійснювати 

контроль над зовнішніми та внутрішніми факторами впливу. Для цього слід 

поділити фактори впливу залежно від того, на яку функціональну ділянку 

підприємства вони зможуть здійснити вплив та закріпити їх за відповідними 

видами контролю. Це дозволить визначити відповідальних осіб, які повинні 

відслідковувати зміни в середовищі підприємства за відповідним напрямом 

його функціонування. 

Одночасно необхідно окреслити можливості підприємства реагувати на 

існуючі впливи. Для цього слід класифікувати фактори впливу таким чином, 

щоб була зрозуміла можливість підприємства протидіяти зовнішньому та 
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внутрішньому середовищу. Отже, фактори впливу слід поділити за таким 

принципом: можливість підприємства протидіяти, відносна можливість 

протидіяти, відсутня можливість протидіяти. 

Таким чином, за допомогою механізму моніторингу зовнішніх та 

внутрішніх факторів впливу середовища підприємство має можливість 

своєчасно відреагувати на будь-які зміни, за рахунок чого здійснювати більш 

ефективне функціонування та оптимізувати процеси соціально-економічного 

розвитку. 

Наступним кроком у дослідженні є визначення послідовності 

функціонування і взаємодії зазначених механізмів (рис. 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6 Взаємозв’язок механізмів системи динамічного контролю 

СЕРП [розроблено автором] 
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Розробляються правила роботи системи динамічного контролю СЕРП у 

відповідності до правил взаємодії механізмів системи динамічного контролю 

СЕРП. 

1. Діагностування стану підприємства. 

2. Визначення, до якого кластера належить підприємство. 

3. Окреслення перспективних напрямів соціально-економічного 

розвитку. 

4. Обрання сценарію СЕРП. 

5. Моніторинг зовнішніх та внутрішніх факторів впливу середовища 

підприємства 

6. Визначення переваг та недоліків функціонування суб’єкта 

господарювання. 

7. Розробка коригувальних дій. 

8. Оцінка ефективності системи контролю СЕРП. 

Поєднання розроблених механізмів з іншими елементами системи 

створює систему динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства (рис. 5.7). 

Представлена система динамічного контролю має у своєму складі три 

підсистеми:  

– керуюча підсистема; керована підсистема, яка складається з 

чотирьох підсистем другого рівня;   

– підсистема забезпечення, яка складається з двох підсистем 

другого рівня. 

Керуюча підсистема являє собою підсистему управління контрольним 

процесом. На базі керуючої підсистеми під впливом внутрішнього і 

зовнішнього середовища здійснюється прийняття рішення щодо виконання 

контролю, організація контрольного процесу, інформаційне забезпечення 

контрольного процесу. Усі ці дії виконує суб’єкт прийняття рішень щодо 

контролю. 
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Рис. 5.7 Система динамічного контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства [розроблено автором] 
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Керована підсистема – це підсистема, в якій безпосередньо 

здійснюється динамічний контроль соціально-економічного розвитку 

промислового підприємства. 

До складу керованої підсистеми відносять: концептуальну підсистему 

контролю, де під керуючим впливом суб’є’ту прийняття рішень щодо 

контролю визначаються мета, завдання, функції і принципи контролю; 

методологічну підсистему, де суб’єкт виконання контролю обирає види 

контролю у відповідності до визначенної мети, завдань, функцій і принципів 

контролю та визначає методи й методичні прийоми його здійснення. 

Одночасно на цьому етапі контрольний процес забезпечується контрольним 

інструментарієм відповідно до визначених контрольних процедур; 

підсистема діагностування стану підприємства здійснює оцінку соціально-

економічного стану підприємства та визначає перспективи його розвитку; 

підсистема реалізації контрольного процесу – це підсистема, яка 

безпосередньо здійснює контроль соціально-економічного розвитку 

промислового підприємства на основі якісних та кількісних показників, що 

характеризують діяльність підприємства. 

Підсистема забезпечення здійснює обслуговування системи 

динамічного контролю. 

До складу підсистеми забезпечення відносять: підсистему моніторингу 

середовища, яка здійснює моніторинг внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства, завдяки чому система динамічного контролю 

своєчасно виявляє як негативні, так і позитивні фактори впливу, і 

підприємство має змогу своєчасно і адекватно відреагувати та скоригувати 

свої дії; підсистема оцінки ефективності системи контролю здійснює 

моніторинг за ефективністю системи динамічного контролю на основі 

визначення певних критеріїв ефективності. Це дає змогу оптимізувати і 

своєчасно коригувати роботу системи динамічного контролю. За рахунок 

цього вдається уникнути тотального контролю і спрямовувати контрольні 

заходи у необхідному напрямі. 
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Етапи створення системи контролю: 

– прийняття рішення щодо необхідності здійснення контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства; визначення цілей і завдань, 

вирішення яких є метою системи динамічного контролю; визначення 

принципів системи динамічного контролю; розробка системи основних 

контрольних показників; призначення суб’єктів контролю; групування 

методів здійснення контролю відповідно до цілей системи динамічного 

контролю і окреслених за функціональним призначенням видів контролю; 

надання можливості відповідальним особам самостійно здійснювати 

вимірювання визначених показників; розробка інструментів щодо 

встановлення відповідності вихідних показників заздалегідь визначеним 

показникам; визначення та дослідження факторів, які впливають на 

досягнення поставлених цілей; визначення напряму соціально-економічного 

розвитку підприємства на основі інформації, отриманої із системи 

динамічного контролю; визначення потреб, щодо коригування на основі 

інформації, отриманої із системи динамічного контролю; оперативне 

здійснення коригування; оцінка ефективності системи динамічного  

контролю; коригування роботи системи динамічного контролю. 

Узагальнюючи вищесказане, доходимо висновку, що подана система 

динамічного контролю є сучасним інструментом моніторингу СЕРП. Вона 

дозволяє оцінювати стан та динаміку розвитку, підтримувати на необхідному 

рівні функціонування, визначати напрям і забезпечувати соціально-економічний 

розвиток суб’єкта господарювання. Застосування системи динамічного контролю 

в роботі підприємства дозволяє оптимізувати його діяльність та спрямувати у 

відповідному, заздалегідь визначеному напрямі розвитку. В існуючих умовах 

функціонування система контролю з зазначеними характеристиками є досить 

дійовим інструментом у господарській діяльності сучасних промислових 

підприємств. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. Запропоновано методику визначення ступеня важливості та частоти 

застосування критеріїв ефективності системи контролю соціально-

економічного розвитку на основі АВС- і XYZ-аналізу. Ця методика 

складається з таких етапів: 1) визначення критеріїв ефективності системи 

контролю соціально-економічного розвитку підприємства; 2) узагальнення 

критеріїв ефективності системи контролю за видами контролю;  

3) проведення експертного опитування; 4) обробка результатів опитування 

експертів; 5) узгодження експертних оцінок; 6) проведення АВС-аналізу 

важливості критеріїв ефективності; 7) проведення XYZ-аналізу стабільності 

використання критеріїв ефективності; 8) формування узагальнених таблиць 

за результатами проведеного АВС- і XYZ-аналізу. 

Ця методика, на відміну від існуючих, дозволяє: 

по-перше, визначати за видами контролю критерії оцінки ефективності 

системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства. За 

вказаним набором критеріїв можна визначити ефективність роботи системи 

контролю; 

по-друге, здійснювати збір інформації щодо критеріїв ефективності 

системи контролю саме тим посадовим особам, які мають відповідний фах та 

знання у відповідній галузі; 

по-третє, визначати важливість критеріїв ефективності за кожним 

видом контролю соціально-економічного розвитку підприємства; 

по-четверте, запропоновано матрицю залежності важливості видів 

контролю від стабільності його здійснення. 

2. З метою організації роботи системи динамічного контролю соціально-

економічного розвитку підприємства та визначення сутності, наповнення, місця 

інформаційних потоків, необхідних для функціонування цієї системи та їх 

взаємозв’язку із загальною системою управління підприємством, розроблено 

організаційно-інформаційний механізм, який складається з трьох основних 
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блоків: блоку прийняття рішень щодо здійснення контролю; блоку визначення 

цілей та постановки завдань; блоку здійснення контролю. 

Організаційно-інформаційний механізм соціально-економічного 

розвитку підприємства дозволяє визначити цілі, завдання, напрями, методи, 

процедури системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства та відповідним чином здійснити організацію інформаційних 

потоків у рамках системи. 

3. На підставі логічного поєднання аналітичних, економіко-

математичних, стратегічних інструментів оцінки соціально-економічного стану 

підприємства запропоновано механізм діагностування соціально-економічного 

розвитку підприємства, який з урахуванням визначених функцій (аналітичної, 

дослідницької, інформаційної, експертної, оцінювальної, рейтингової, 

розподільчої, презентаційної, легітимізаційної, креативної) дозволяє оцінити 

соціально-економічний стан досліджуваних підприємств та визначити динаміку 

їх розвитку і, як наслідок, обрати найбільш підходящу базову стратегію 

соціально-економічного розвитку конкретного підприємства. 

4. Розроблено механізм здійснення динамічного контролю оцінки 

соціально-економічного розвитку підприємства. Зазначений механізм 

складається з таких блоків: факторизація показників; типологізація 

контрольних дій; сценування напрямів розвитку. У кожному блоці визначено 

взаємозв’язок між функціями та інструментами контролю.  

5. Автором сформовано науковий підхід до оцінки ефективності 

системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства та моніторингу зовнішніх та внутрішніх факторів впливу 

середовища, який базується на обґрунтуванні основних факторів впливу 

середовища та визначенні зацікавлених сторін у здійсненні контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства.  

6. Поєднання розроблених механізмів з іншими елементами системи 

дозволило запропонувати систему динамічного контролю соціально-

економічного розвитку підприємства. Подана система динамічного контролю 
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має у своєму складі три підсистеми: керуюча підсистема; керована 

підсистема, яка складається з чотирьох підсистем другого рівня; підсистема 

забезпечення, яка складається з двох підсистем другого рівня. А також 

механізми та компоненти, які характеризують зв’язки як всередині системи, 

так і поза її межами, що дозволяє виявити і визначити формалізовані і 

неформалізовані завдання контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства в динамічних умовах функціонування. 

 

 

Основні положення 5 розділу опубліковані у наукових працях автора: 

статті [81; 484], матеріали конференцій [66; 82; 92;]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

актуальної наукової проблеми розробки й удосконалення 

концептуальних, теоретичних і методичних положень щодо формування 

системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства. У роботі сформульовано концептуально-теоретичні основи 

динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємств та 

запропоновано систему динамічного контролю, які доведено до рівня 

науково-методичних підходів, економіко-математичних і структурних 

моделей, організаційного та інформаційного забезпечення і практичних 

рекомендацій. 

У дослідженні зроблено такі висновки теоретичного, методологічного 

та методичного характеру відповідно до сутності вирішених завдань у 

контексті досягнення поставленої мети:  

1. У теоретико-методологічному плані – розвиток наукових положень, 

що визначають теоретичні, методологічні та концептуальні основи 

системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства.  

1.1. За результатами аналізу теоретичних підходів до контролю як 

елемента управління зроблено висновок, що контролю як економічній 

категорії притаманні такі риси: нагляд, спостереження, перевірка, 

забезпечення ефективного управління, забезпечення досягнення поставленої 

мети.  

Контроль соціально-економічного розвитку підприємства визначено як 

нагляд, спостереження, перевірку з подальшими скоригованими діями, які 

забезпечують соціальні гарантії на підприємстві та незворотні, спрямовані, 

закономірні якісні та кількісні зміни організації і технології виробництва з 
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метою переходу підприємства на новий соціально-економічний рівень в 

умовах динамічного оточуючого середовища. 

1.2. Розгляд детальної класифікації окремих видів контролю соціально-

економічного розвитку підприємства дозолив удосконалити їх шляхом 

введення такої ознаки, як характер розвитку контролю. Запропоновано 

поділити контроль на два додаткових види – статичний та динамічний, в 

рамках яких здійснюються контрольні дії. Такий поділ дає змогу визначити 

напрям дії і розвитку контролю як елемента управління підприємством. 

1.3. Дослідження методів, форм та компонентів контролю дозволило 

розвинути сентенцію контролю як елемента управління соціально-

економічним розвитком підприємства такими принципами: каузальності, 

темпоральності, еквіфінальності, стратифікації, пропорційності, 

субсидіарності, диференціації, інваріантності. Ця множинна класифікація 

розкриває всю різноманітність можливих контрольних дій підприємства в 

соціально-економічному просторі. 

1.4. Вибір методології дослідження системи динамічного контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства потребує комплексного 

обґрунтування різних підходів наукових шкіл до визначення сутності 

контролю та морфологічного аналізу елементів системи динамічного 

контролю підприємства. Таке зіставлення теоретичних підходів дозволило 

поділити систему динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства на три рівні функціонування: рівень прийняття рішень, рівень 

здійснення контролю, рівень моніторингу показників діяльності.  

1.5. Висунуто гіпотезу про те, що застосування динамічного контролю 

до соціально-економічного розвитку промислових підприємств дозволяє в 

умовах економіки України підвищити загальну ефективність підприємств і 

сприятиме поліпшенню їх фінансово-господарських результатів, 

підвищенню конкурентоспроможності. Розроблено концептуальну 

систему динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства. Виокремлено основні механізми системи динамічного 
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контролю соціально-економічного розвитку підприємства. Запропоновано 

та обґрунтовано наукові положення щодо формування цілісної концепції 

системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства, які розглядаються як єдине ціле, за загальними для всієї 

системи критеріями, а також чіткою взаємодією та узгодженістю всіх 

функціональних елементів зазначеної системи.  

2. У методичному плані – розробка механізмів системи динамічного 

контролю соціально-економічного розвитку підприємства і доведення їх до 

рівня конкретних науково-методичних підходів, моделей і показників.  

2.1. Інструментарій визначення дії факторів впливу на результати 

соціально-економічного розвитку підприємства, своєрідністю якого є 

інтегрована призма ефективності, в якій передбачено врахування не тільки 

усіх класичних елементів призми ефективності, а й рівнів та напрямів 

впливів внутрішнього та зовнішнього середовищ. Запропонований підхід 

дозволяє своєчасно виявити фактори, які можуть зменшити ефективність 

підприємства за обраним напрямом функціонування та визначати процеси, 

які дадуть змогу реалізувати обрану стратегію соціально-економічного 

розвитку підприємства. 

2.2. Розроблено науково-методологічний підхід до оцінки соціально-

економічного розвитку підприємства, який передбачає реалізацію алгоритму 

побудови кваліметричної моделі інтегральної кількісної оцінки якісного 

стану соціально-економічного розвитку підприємств у результаті 

застосування чотирирівневої моделі згортки показників соціально-

економічного розвитку підприємства з урахуванням динаміки зміни їх 

значень у часі і наявності їх нормативних значень та механізму 

діагностування соціально-економічного розвитку підприємства з метою 

обґрунтування базової стратегії соціально-економічного розвитку 

підприємства.  

2.3. Запропоновано науковий підхід до реалізації механізму здійснення 

динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства, 
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базований на комплексному поєднанні факторизації контрольних показників, 

типологізації контрольних дій, сценуванні напрямів розвитку підприємства. 

Наведено перелік типових функцій та інструментів динамічного контролю та 

визначено взаємозв’язки між ними.  

2.4. Визначення критеріїв оцінки ефективності системи динамічного 

контролю та їх важливості за кожним видом контролю соціально-

економічного розвитку підприємства з урахуванням напряму збору та 

поширення інформації щодо визначених параметрів ефективності системи 

контролю дозволило у роботі навести методику визначення ступеня 

важливості та частоти застосування критеріїв ефективності системи 

динамічного контролю соціально-економічного розвитку, в якій 

застосовуються методи АВС- та ХYZ-аналізу.  

2.5. На основі визначення організаційно-інформаційного механізму 

системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства як доцільної сукупності методів і засобів, що сприяють 

виробленню узгоджених рішень у процесах формування та реалізації 

контрольних дій, складовими зазначеного механізму визначено: блок 

прийняття рішень щодо здійснення контролю; блок визначення цілей та 

постановки завдань контролю; блок здійснення контролю. 

3. У практичному плані – аналіз економічної ситуації в 

промисловості України, соціально-економічного стану промислових 

підприємств, інструментів реалізації динамічного контролю на 

підприємствах, а також апробація результатів дослідження на діючих 

промислових підприємствах. 

3.1. Запропоновано технологію формування контрольно-факторних 

карт соціально-економічного розвитку підприємства, в основу якої 

покладено методики кластерного та факторного аналізу, з метою 

визначення специфічних груп показників, які характеризуються схожою 

динамікою зміни соціально-економічних показників для підприємств 

кожного кластера.  
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3.2. Для визначення динаміки соціально-економічного розвитку 

підприємства у роботі використано методи багатовимірного шкалування та 

кластерного аналізу, на основі якого запропоновано виділяти чотири групи 

підприємств за динамікою соціально-економічного розвитку: стабільно 

позитивна динаміка; стабільно негативна динаміка; нестабільно позитивна 

динаміка; нестабільно негативна динаміка. Цей методичний підхід дозволяє 

здійснити якісну інтерпретацію відмінностей у динаміці соціально-

економічного розвитку підприємств за рахунок результатів евристичної 

алгоритмізації кластерного аналізу.   

Апробація науково-методичних положень дисертації на діючих 

машинобудівних підприємствах Дніпропетровської області підтвердила їх 

економічну ефективність. Загальна схема реалізації складалася з 

послідовності етапів, включаючи аналіз соціально-економічного стану 

підприємств, виділення перспектив застосування інструментарію здійснення 

динамічного контролю для розв’язання виявлених проблем, аналіз інформації 

про завдання контролю, реалізацію окремих науково-методичних положень 

для удосконалення взаємодії із суб’єктами контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



363 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

1. Абушенко В.Л. Развитие / В. Л. Абушенко // Всемирная 

энциклопедия: Филосифия / глав. Науч. Ред. И сост. А.А. Грицанов. – М. : 

АСТ ; Мн. : Харвест : Современный литератор, 2001. – C. 847–848. 

2. Авдонькина В.В. Оценка степени связи между факторами и 

параметрами рынка жилья по Нижегородской области за 2007–2012 гг. На 

основе корреляционно-регрессионного анализа / В. В. Авдонькина // Теория 

и практика общественного развития. – 2013. – № 11. – С. 525–529. 

3. Агошкова Е.Б. Эволюция понятия системы / Е.Б. Агошкова, 

Б.В. Ахлибининский // Вопросы философии. – 1998. – № 7. – С. 170– 

179. 

4. Административная (классическая) школа 

менеджмента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vfmgiu-

tourism.ru/osnovnye_etapy_razvitiya_menedjmenta_turizma_24/administrativnaya

_shkola_menedjmenta_29/index.html 

5. Акаева А. Расширение функций управления в современных 

условиях [Электронный ресурс] / А. Акаева, А. Шабаева. – Режим доступа : 

http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Economics/6_138165.doc.htm 

6. Акєнтьєва О.Б. Підвищення економічної ефективності системи 

внутрішнього контролю підприємства: автореф. Дис. ... Канд. Екон. Наук : 

08.06.01 / О.Б. Акєнтьєва; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 

2006. – 20 с. 

7. Алєксєєва Н.І. Класифікація базових стратегій зростання 

підприємства / Н.І. Алєксєєва // Вісник Східноєвропейського університету 

економіки і менеджменту. – 2012. – Вип. 3 (13). – С. 71–80. 

8. Алієв Т. Участь фінансової дирекції у бюджетному процесі / 

Т. Алієв // Управленческий учёт и бюджетирование. – 2011 – № 5, май. – 

С. 73–79.  



364 

9. Андріїв П.П. Шляхи посилення співпраці між органами 

внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю в Україні / 

П.П. Андріїв, К.В. Коваленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 

2011. – № 9 (148). – С. 26–30. 

10. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового 

комплексу: підручник / В.Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2013. – 779 с. 

11. Андрушків Б. Динаміка соціально-економічного розвитку України 

[Електронний ресурс] / Б. Андрушків, Н. Мариненко // Соціально-економічні 

проблеми і держава. – 2015. – Вип. 2 (13) – С. 120–130. – Режим доступу до 

журн.:http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15abmeru.pdf. 

12. Андрушків Б. Теоретичні засади організації 

внутрішньогосподарського партнерства та управління соціогуманітарною 

сферою в умовах промислового підприємства [Електронний ресурс] / 

Б. Андрушків, О. Погайдак, Н. Слободян // Соціально-економічні проблеми і 

держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 8–21. – Режим доступу до 

журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14abmupp.pdf. 

13. Анісімова O.М. Використання інформаційної діяльності для 

формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємства  / 

O.М. Анісімова, O.С. Щербіна // Глобальні та національні проблеми 

економіки – Випуск № 4. Березень 2015 р. – [Електронне видання]. – Режим 

доступу: http://global-national.in.ua/pro-zhurnal 

14. Анісімова О.М. Использование контролинга для корректировки 

финансовой составляющей в рамках стратегического управления 

предприятием / О.М. Анісімова // Теоретичні і практичні аспекти економіки 

та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2013.  – Вип. 2, Т. 1. – С. 65-69. 

15. Аніщенко В.О. Теоретико-методологічні аспекти створення оцінки 

стійкості розвитку соціо-еколого-економічних систем на регіональному 

рівні [Електронний ресурс] / В.О. Аніщенко. – Режим доступу : http://e-

u.in.ua/journal/157.pdf 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15abmeru.pdf
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14abmupp.pdf


365 

16. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – Москва : 

Экономика, 1989. – 358 с. 

17. Аудиторські висновки [звіти незалежних аудиторських фiрм] щодо 

фінансової звітності Публічного акціонерного товариства 

«Металургтрансремонт», Публічного акціонерного товариства 

«Павлоградський завод автоматичних лiнiй i машин», Публічне акціонерне 

товариство «Дніпроважпапірмаш ім. Артема», Публічне акціонерне 

товариство «Днiпроважмаш» [станом на 31.12.2008р., 31.12.2009р., 

31.12.2010р., 31.12.2011р., 31.12.2012р., 31.12.2013р., 31.12.2014р.]. – 

Дніпропетровськ. 

18. Афанасьев Н.В. Управление развитием предприятия : монография / 

Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. – Харьков : ИНЖЭК, 2003. – 

184 с. 

19. Бабайцев Ю.А. Система / Ю.А. Бабайцев // Всемирная 

энциклопедия: Философия / главн. Науч. Ред. И сост. А.А. Грицанов. – М. : 

АСТ ; Мн. : Харвест ; Современный литератор, 2001. – С. 936–937. 

20. Бабий И.В. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. 

Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления 

преобразованиям : монография / И.В. Бабий. – М. : Альпина Паблишер, 

2010. – 287 с. 

21. Базовые стратегии Майкла Портера [Электронный ресурс] // Ваш 

бизнес [сайт]. – Режим доступа : http://v-b.com.ua/articles/view/614/2010/03/26/ 

22. Барабанова О.А. Семь инструментов контроля 

качества [Электронный ресурс] / О.А. Барабанова, В.А. Васильев, 

С.А. Одиноков. – Режим доступа : http://www.pqm-

online.com/assets/files/lib/books/barabanova2.pdf 

23. Баринов В.А. Реинжиниринг: сущность и методология. – Режим 

доступа : http://www.ippnou.ru/print/002369/ 

24. Бармаков Б. Роль информационного обеспечения в управлении 

компанией [Электронный ресурс] / Б. Бармаков // Управление компанией 



366 

России. – 2007. – № 2. – Режим доступа : 

http://www.management.com.ua/ims/ims130.html 

25. Батіщєва С.М. Фінансові стимули соціально-економічного розвитку 

як складова фінансового механізму / С.М. Батіщєва // Формування ринкових 

відносин в Україні. – 2007. – № 11 (78). – С. 14–18. 

26. Батутіна А.П. Можливість застосування методів багатомірного 

шкалювання в маркетингу / А.П. Батутіна, Н.А. Коропій // Вісник 

Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6. – T. 4. –  

С. 89–93. 

27. Белов А. Система управления эффективностью (EPM) или как 

мобилизовать внутренний потенциал компании? [Электронный ресурс] / 

А. Белов. – 2014. – 22 мая. – Режим доступа : 

http://www.klubok.net/reviews314.html 

28. Белов В.Т. Универсальная методика количественной оценки 

согласованности мнений экспертов / Белов В.Т., Гапонов А.И., 

Чумаков А.И. // Экономика Крыма. – № 1(34). – 2011. – C. 116–122. 

29. Белуха Н.Т. Аудит: учебник / Н.Т. Белуха; К. : Знания, 2000. –  

198 с. 

30. Белякова В.П. Організація системи ризик-орієнтованого 

внутрішнього контролю / В.П. Белякова // Формування ринкових відносин в 

Україні. – 2011. – № 8 (123). – С. 99–105. 

31. Бенчмаркінг в сфері послуг: монографія Ж.В. Горностаєва [и др.]; 

ГОУ ВПО «Південно-Рос. Держ. Ун-т економіки і сервісу ». – Шахти: ГОУ 

ВПО «ЮРГУЕС», 2009. – 97 с. 

32. Блауберг И.В. Системный подход [Электронный ресурс] / 

И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – Режим доступа : 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Системный%20подход/ 

33. Бобкова Е.В. Сбалансированная система показателей и 

альтернативные модели [Электронный ресурс] / Е.В. Бобкова. – Режим 

доступа : http://reftrend.ru/1086166.html 



367 

34. Богатирьов І.О. Ефективність розвитку підприємств / 

І.О. Богатирьов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 7–8 

(26-27). – С. 73–79. 

35. Богатирьов І.О. Управління розвитком підприємства : автореф. 

Дис. … канд. Екон. Наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і 

управління підприємствами» / І.О. Богатирьов. – К., 2004. – 22 с. 

36. Богацька Н.М. Особливості економічної сутності розвитку 

підприємства / Н.М. Богацька, М.В. Сімакович. – Режим доступу : 

http://www.jurnal.org/articles/2014/ekon71.html 

37. Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука).  

В 2-х кн.: Кн. 1./Редкол. Л.И. Абалкин (отв. Ред.) И др./Отд-ние экономики 

АН СССР. Ин-т экономики АН СССР. – М.: Экономика, 1989. – 304 с. 

38. Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука).  

В 2-х кн.: Кн. 2./Редкол. Л.И. Абалкин (отв. Ред.) И др./Отд-ние экономики 

АН СССР. Ин-т экономики АН СССР. – М.: Экономика, 1989. –  

352 с. 

39. Богомолова И.П. Научные взгляды на управление развитием 

организации [Электронный ресурс] /  И.П. Богомолова, Ю.А. Саликов , 

С.А. Ушаков. – Режим доступа : 

http://www.lerc.ru/?Art=3&page=17&part=bulletin 

40. Большой толковый словарь русского языка / глав. Ред. 

С.А. Кузнецов. – спб. : Норинт, 2002. – 1536 с.  

41. Бондаренко И.В. Прогрессивный менеджмент – эффективное 

управление предприятием [Электронный ресурс] / И.В. Бондаренко. – Режим 

доступа : http://www.progressive-management.com.ua/home/effectiv-

management-effektivnoe-upravlenie 

42. Бондаренко И.В. Эффективность управления предприятием - 

ключевая задача менеджмента [Электронный ресурс] / И.В. Бондаренко // 

dasmanagement. – 2010 – № 5 /10–12/. – Режим доступа : 

http://www.progressive-management.com.ua/statyi-avtora/ef-management 



368 

43. Бондаренко Л.А. Вибір показників оцінювання 

конкурентоспроможності автомобілів для транспортування гірських порід в 

кар’єрах на основі АВС-аналізу / Л.А. Бондаренко // Економічний вісник 

Національного гірничого університету. – 2012. – № 4. – С. 29–35. 

44. Бондарчук А.В. Кластеризация отечественных 

сельскохозяйственных предприятий по уровню соответствия рыночной 

стоимости их бизнеса / А.В. Бондарчук // Экономика и управление. – 2013. – 

№ 1 (33). – С. 13–18. 

45. Бонднарчук А.В. Удосконалення комплексного економічного 

аналізу власного капіталу / А.В. Боднарчук // Бізнес-інформ. – 2013. – № 3. – 

С. 282–285. 

46. Борисенко М.В. Організація і методика внутрішнього контролю на 

підприємствах : автореф. Дис. … канд. Екон. Наук : 08.00.09 / 

М.В. Борисенко; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – 

К., 2008. – 21 с.  

47. Боярко І.М. Теоретичні аспекти системи ціннісно-орієнтованого 

управління підприємством / І.М. Боярко, Я.В. Самусевич // Бізнес-інформ. – 

2012. – № 9. – 282–284. 

48. Бурцев В.В. Управленческий контроль на предприятии: 

методология и организация [Электронный ресурс] / В.В. Бурцев // 

Управленческий учёт. – 2005. – № 4. – Режим доступа : 

http://www.upruchet.ru/articles/2005/4/4341.html 

49. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: елементи організації системи / 

Т.А. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 

контролю і аналізу : Міжнародний зб. Наук. Праць. Серія : Бухгалтерський 

облік, контроль і аналіз. Вип. 2 (11) / відп. Ред. Д-р екон. Наук, проф. 

Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – С. 21–42. 

50. Вакуленко А.В. Методологія ABC/ABM [Електронний ресурс] / 

А.В. Вакуленко // Управління якістю. – Режим доступу : http://ukrslov.com 

/upravlinnya_yakistyu_vakulenko_av/page/metodologiya_ABC_ABM.122 

http://ukrslov.com/


369 

51. Васильева О.Т. Корреляционно-регрессионный анализ расчета и 

оценки степени влияния факторов на жилищную сферу [Электронный 

ресурс] / О.Т. Васильева // Науковедение [интернет-журнал]. – 2014. – 

Вып. 3. – Режим доступа : http://publ.naukovedenie.ru 

52. Васильєва Т.А. Системні взаємозв’язки інноваційного розвитку 

економіки та його інвестиційного забезпечення / Васильєва Т.А. // Наука та 

наукознавство – 2007. – № 4 (додаток). – С. 120–129. 

53. Васильев Н. Метрические пространства / Н. Васильев // Квант. – 

1990. – № 1. – С. 16–23. 

54. Васильков В.Г. Організація виробництва : навч. Посіб. / 

В.Г. Васильков. – К. : КНЕУ. – 2005. – 524 с. 

55. Ващенко Н.В. Дефініція поняття «розвиток» у системі поглядів 

різних економічних шкіл / Н.В. Ващенко // Теорія і практика забезпечення 

ефективного розвитку суб’єктів ринку : матер. II міжнар. Наук.-практ. 

Інтернет-конф. – Полтава : інтерграфіка, 2013. – С. 17–18. 

56. Ващенко Н.В. Інтенсивний розвиток підприємств на сучасному 

етапі господарювання / Н.В. Ващенко // Фінансові аспекти розвитку 

економіки : теорія, методологія, практика : метер. Міжнар. Наук.-практ. Конф 

/ ГО «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2014. – У 3–х ч. – 

Ч. 2. – С. 36–38. 

57. Ващенко Н.В. Методологічні проблеми конструкції поняття 

«розвиток підприємства» / Н. Ващенко // Торгівля і ринок України : темат. 

Зб. Наук. Пр. – Донецьк : Дон ДУЕТ, 2013. – Вип. 36. – С. 25–31. 

58. Ващенко Н.В. Обґрунтування процесу безперервного розвитку 

підприємства на основі теорії життєвого циклу / Н.В. Ващенко // Вісник 

Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. – № 4 (24). – 

 С. 48–52. 

59. Ващенко Н.В. Обґрунтування концепції управління розвитком 

підприємства / Н.В. Ващенко // Академічний огляд. – 2014. – № 1 (40). – 

С. 94–102. 

http://publ.naukovedenie.ru/


370 

60. Веретнов В. Управление эффективностью [Электронный ресурс] / 

В. Веретнов. – 2004. – 30 августа. – Режим доступа : 

http://www.klubok.net/article1752.html 

61. Вибірковий метод [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

file:///C:/Users/Администратор/Downloads/похибка_2.pdf 

62. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. І 

голов. Ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2002. – 1440 с.  

63. Види і властивості систем [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://helpiks.org/2-116126.html 

64. Вильчинская О.В. Корреляционно-регрессионный анализ в оценке 

взаимосвязи показателей социально-экономического развития 

муниципальных образований / О.В. Вильчинская, Л.А. Тарханова // Terra 

Economicus. – 2010. – № 3–2. – Т. 8. – 148–159. 

65. Виниченко Е.Н. Имплементация нормативно-правовых аспектов 

при осуществлении плати за землю коммерческими предприятиями / 

Е.Н. Виниченко // Академічний огляд: економіка та підприємництво. – 

2014. – № 1 (40). – С. 64–69. 

66. Виниченко Е.Н. Качество контроля как функции управления 

предприятием. – Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні та 

практичні аспекти: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 серпня 2014 р.). /  

ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х частинах – О.: 

ЦЕДР, 2014. – Ч.2. – 108 с. (с. 6-7) (0,1 друк. Арк.). 

67. Виниченко Е.Н. Контроль как эффективный способ определения 

меры ответственности должностных лиц за нарушения в сфере 

налогообложения [Электронный ресурс] / Е.Н. Виниченко / Ефективна 

економіка [електронне наукове фахове видання] / Дніпропетровський 

державний аграрно-економічний університет. – 2014. –  

№ 10. – Режим доступа : http://www.economy.nayka.com.ua/?Op= 

1&z=3452 



371 

68. Виниченко Е.Н. Морфологический анализ системы контроля 

социально-экономического развития предприятия / Е.Н. Виниченко // Бизнес 

Информ. – 2015. – № 9. – C. 188–194. 

69. Виниченко Е.Н. Оценка состояния и динамики социально-

экономического развития предприятий / Е.Н. Виниченко // Академічний 

огляд: економіка та підприємництво. – 2015. – № 2 (43). – С. 68–84. 

70. Виниченко Е.Н. Организация кассовых операций при 

круглосуточном режиме работы предприятий / Е.Н. Виниченко // Бюлетень 

міжнародного нобелівського економічного форуму. – 2013. – № 1 (6). – 

С. 77–83. 

71. Виниченко Е.Н. Сравнительная характеристика базовых стратегий 

развития предприятий / Е.Н. Виниченко // Європейський вектор 

економічного розвитку. – 2015. – № 2. – С. 40–52. 

72. Виниченко Е.Н. Стандартизация контроля как функции 

управления / Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах 

інтеграційних процесів: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 1-2 серпня 2014 р.). – К.: ГО «Київський економічний 

науковий центр», 2014. – С. 26-27 (0,14 друк. Арк.). 

73. Виниченко Е.Н. Усовершенствование контроля функционального 

использования арендованных земельных участков / Е.Н. Виниченко // 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні 

науки» / Херсонський державний університет. – 2014. – Вип. 6, ч. 4. – С. 187–

191 (0,51 друк. Арк.). 

74. Виниченко Е.Н. Усовершенствование порядка аренды земли 

коммерческими предприятиями / Е.Н. Виниченко // Європейський вектор 

економічного розвитку. – 2013. – № 1 (14). – С. 52–59 (0,6 друк. Арк.). 

75. Виниченко Е.Н. Усовершенствование порядка регистрации 

юридических и физических лиц плательщиками НДС / Е.Н. Виниченко // 

Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. – № 2 (11). –  

С. 54–58. 



372 

76. Виниченко Е.Н. Формирование квалиметрической модели оценки 

состояния социально-экономического развития предприятий / 

Е.Н. Виниченко // Економіка розвитку. – 2015. – № 4 (76). – С. 94–103. 

77. Виниченко Е.Н. Элементы факторов риска в системе контроля / 

Е.Н. Виниченко // Бизнес-Информ. – Харьков. – 2014. – № 10. – С. 277–282. 

78. Виханский О.С. Типы стратегий развития бизнеса [Электронный 

ресурс] / О.С. Вихинский // Стратегическое управление. – Режим доступа : 

http://polbu.ru/vihansky_smanagement/ch18_all.html 

79. Вікнянська О.М. Поняття реструктуризації промислових 

підприємств [Електронний ресурс] / О.М. Вікнянська, Н.О. Роскрут. – Режим 

доступу : http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Economics/10_128664.doc.htm 

80. Вініченко О.М. Аналіз стану та вибір напрямків соціально-

економічного розвитку промислових підприємств машинобудівної галузі / 

О.М. Вініченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, 

соціальних, технологічних та екологічних трендів: [монографія] / за 

ред. М.С. Пашкевіч, Ж.К. Нестеренко ; М-во освіти і науки України, Запор. 

Нац. Техн. Ун-т ; Нац. Гірн. Ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. –  

С. 98–107. 

81. Вініченко О. М. Анкета оцінки контрольної діяльності 

підприємства / Вініченко О. М // Інноваційна економіка. – м. Тернопіль. – 

2014. – № 4. – с. 382–388. 

82. Вініченко О. М. Визначення критеріїв ефективності системи 

контролю соціально-економічного розвитку підприємства. – Розвиток 

національної економіки: теорія і практика: Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

м. Івано-Франківськ. – Тернопіль: Крок. – 2015. – Ч 2. – C. 73-74 (0,12 друк. 

Арк.). 

83. Вініченко О.М. Детермінанти соціально-економічного розвитку 

підприємства / О.М. Вініченко // Фінансово-економічний збалансований 

http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Economics/10_128664.doc.htm


373 

розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, 12–13 вересня 2014 р. / Національний 

гірничій університет. – Дніпропетровськ : Гельветика, 2014. – С. 10–12 

(0,12 друк. Арк.). 

84. Вініченко О.М. Дефініція контролю, як наукової категорії / 

О.М. Вініченко // Агросвіт. – 2014. – № 23. – С. 25–31. 

85. Вініченко О.М. Засади створення системи динамічного контролю 

соціально-економічного розвитку підприємств / О.М. Вініченко // Зовнішні та 

внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи : 

зб. Тез наук. Робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції 

для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 22–23 серпня 2014 р.). – 

К. : Нова економіка, 2014. – С. 58–60 (0,12 друк. Арк.). 

86. Вініченко О.М. Класифікація і системний аналіз видів контролю / 

Вініченко О.М. // Вісник Одеського національного університету. – 2014. – 

Т. 19. – Вип. 3/2. – С. 35–38. 

87. Вініченко О.М. Контроль договорів сервітуту як фактора ризику 

діяльності підприємства / О.М. Вініченко // Європейський вектор 

економічного розвитку. – 2014. – № 2 (17). – С. 43–50. 

88. Вініченко О.М. Контроль діяльності підприємства. 

Транспарентність та принципи здійснення / О.М. Вініченко // Економіка і 

держава. – 2014. – № 11. – С. 41–45. 

89. Вініченко О.М. Контроль соціально-економічного розвитку, як 

основа соціальної відповідальності підприємства / Вініченко О.М. // 

Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: [монографія]: у 2 т. / за 

ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України ; Нац. Гірн. Ун-т. – 

Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – Т. 1. – С. 332–339. 

90. Вініченко О.М. Контроль як елемент соціально-економічного 

розвитку промислового підприємства: [монографія] / О.М. Вініченко 

Діпропетровськ: Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – 

 408 с. 



374 

91. Вініченко О.М. Методика оцінки соціально-економічного розвитку 

підприємства як елемент системи управління / О.М. Вініченко // Економіка та 

держава / Інститут підготовки кадрів державної служби занятості України. – 

2015. – № 4. – С. 93–97. 

92. Вініченко О.М. Методика формування інформаційного 

забезпечення системи контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства / Актуальні проблеми сучасної економіки:реалії сьогодення: 

Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 6–7 

березня 2015 року, м. Ужгород: Видавничий дім «Гельвитика», 2015. – 284 с. 

(102–104) (0,1 друк. Арк.). 

93. Вініченко О.М. Напрямки контролю договірної діяльності 

підприємства / О.М. Вініченко // Нормативні, управлінські та міжнародні 

аспекти соціально-економічного розвитку: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (Львів, 24–25 жовтня 2014 року) : у 3 ч. /  

ГО «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2014. – Ч. 2. –  

С. 88–90. 

94. Вініченко О.М. Проблеми функціонування та визначення напрямку 

розвиткупідприємств машинобудівної галузі [Електронний ресурс] / 

О.М. Вініченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – 

№ 5. – Режим доступу : http://global-national.in.ua 

95. Вініченко О.М. Систематизація моделей управління ефективністю 

підприємств / О.М. Вініченко // Стратегія економічного розвитку: держава, 

регіон, підприємство: [кол. Монографія]: у 2 т. / за заг. Ред. 

К. С. Шапошнікова [та ін.]. – Херсон : Гальветика, 2015. – Т. 2. –  

С. 229–238. 

96. Вініченко О.М. Складові інтегрального показника соціально-

економічного розвитку промислового підприємства / О.М. Вініченко // 

Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів 

національного господарства: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, 19–20 грудня 2014 р. : у 3 ч. / Буковинський державний 

http://global-national.in.ua/


375 

фінансово-економічний університет. – Чернівці : Гельветика, 2014. – Ч. 1. – 

С. 201–204 (0,12 друк. Арк.). 

97. Вініченко О.М. Сценарна типологізація контрольно-факторних карт 

за типом кластеризації підприємств / О.М. Вініченко // Європейський вектор 

економічного розвитку. – Дн-кий ун-т ім. А. Нобеля. – 2016. – № 1 (20). – 

C. 27–41. 

98. Вініченко О.М. Теоретичні аспекти ефективності системи контролю 

соціально-економічного розвитку підприємства / О.М. Вініченко // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 55–60. 

99. Вініченко О.М. Узагальнення методів контролю діяльності 

підприємства / О.М. Вініченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – 

№ 19. – С. 10–15. 

100. Вініченко О.М. Удосконалення механізму виміряння ефективності 

в управлінні ефективністю підприємств / О. М. Вініченко // Наукові засади 

ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення 

економіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30–31 

січня 2015 р. : у 2 ч. / Університет економіки і підприємництва. – 

Хмельницький: Гельветика, 2015. – Ч. 1. – С. 89–91 (0,12 друк. Арк.). 

101. Вініченко О.М. Характеристика, види та сутність розвитку 

підприємства / О. М. Вініченко // Агросвіт. – 2015. – № 15. – С. 49–58. 

102. Вініченко О.М. Цілі і завдання системи контролю соціально-

економічного розвитку підприємства / О. М. Вініченко // Науковий вісник 

Ужгородського університету. – 2015. – № 2 (46). – С. 171–176. 

103. Вінніченко І.І. Сутнісна характеристика розвитку підприємства 

соціально-економічної системи [Електронний ресурс] / І.І. Вінніченко // 

Економіка, фінанси, право. – 2012. – № 5. – С. 8–13. 

104. Владіміров С.В. Бенчмаркінг на сучасному 

підприємстві [Електронний ресурс] / Владіміров С.В., Максименко Ю.С. – 

Режим доступу : http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/ 

Economics/74600.doc.htm 



376 

105. Власова Е.В. Детерминированный факторный анализ 

экономического потенциала предприятия / Е.В. Власова, О.С. Лёшина, 

В.О. Акопян // Концепт. Современные научные исследования: актуальные 

теории и концепции. – 2015. – Вып. 2. – С. 26–30. 

106. Внешняя среда системы [Электронный ресурс] / Толковый словарь 

экономических терминов. – Режим доступа : http://www.bibliotekar.ru/biznes-

15/182.htm 

107. Внутрішній аудит в корпораціях: системний підхід до 

організації: [монографія] / І.М. Дмитренко, М.Е. Шухман; Донец. Нац. Ун-т 

економіки і управління ім.. М. Туган-Барановского. – Донецьк: доннует, 

2013. – 283 с.  

108. Возникновение и развитие школы психологии и человеческих 

отношений [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://studopedia.net/11_53616_vozniknovenie-i-razvitie-shkoli-psihologii-i-

chelovecheskih-otnosheniy.html 

109. Всемирная энциклопедия: Философия / глав. Науч. Ред. И сост. 

А. А. Грицанов. – М. : АСТ ; Мн. : Харвест, Современный литератор, 2001. – 

1312 с.  

110. Второв Е. Целеполагание – принципы постановки 

целей [Электронный ресурс] / Е. Второв. – Режим доступа : 

http://personaling.info/целеполагание/ 

111. Входы и выходы системы [Электронный ресурс] / 

Л. И. Лопатников // Экономико-математический словарь. Словарь 

современной экономической науки. – 5-е изд., перераб. И доп. – М. : Дело, 

2003. – 520 с. – Режим доступа : http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников 

/Входы%20и20выходы%20системы/ 

112. Габайдуллина Л.А. Контроль в системе бережливого 

производства / Л.А. Габайдуллина // Казанский экономический вестник. – 

2015. – № 2(16). – С. 19–24. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников


377 

113. Гаращук В. Доктрина контролю та нагляду у сфері організаційно 

управлінських відносин / В. Гаращук // Право України. – 2013. – № 12. – 

С. 175–191. 

114. Герасимчук Л.М., Бенчмаркінг на підприємстві в умовах 

глобалізації / Л.М. Герасимчук, Л.С. Паньковська // Вісник Хмельницького 

національного університету. – 2011. – № 3. – T. 3. – С. 99–103. 

115. Гистограмма. Семь инструментов качества [Электронный ресурс] / 

Менеджмент качества: Справочник по инструментам качества применяемых 

в контроле. – М., 2014. – Режим доступа : 

http://www.kpms.ru/Implement/Qms_Histogram.htm 

116. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : [від 

16.01.2003 № 436-IV] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

117. Гохан П.А. Слияние, поглощения и реструктуризация компаний : 

пер. С англ. / П.А. Гохан. – 3-е изд. М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 741 с. 

118. Гританс Я.М. Организационное проектирование и 

реструктуризация (реинжиниринг) предприятий и холдингов. 

Экономические, управленческие и правовые аспекты: практ. Руковод. По 

управленч. И финанс. Консультированию / Я.М. Гританс. – М. : Волтерс 

Клувер, 2008. – 224 с. 

119. Григор’єва Л. Базові стратегії як основа розвитку підприємства / 

Л. Григор’єва // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – 

Вип. 1 (8). – С. 116–124. 

120. Гринавцева Е.В. Особенности организации внутреннего контроля 

на предприятиях / Е. В. Гринавцева // Социально-экономические явления и 

процессы. – 2013. – № 9. – С. 32–35 

121. Грицанов А.А. Метод / А.А. Грицанов , В.Л. Абушенко // 

Всемирная энциклопедия: Философия / главн. Науч. Ред. И сост. 

А.А. Грицанов. – М. : АСТ ; Мн. : Харвест: Современный литератор, 2001. – 

С. 633–634. 



378 

122. Груздева С. Виды контроля в менеджменте, его методы и 

принципы [Электронный ресурс] / С. Груздева // FB.ru. – 2011. – 7 октября. – 

Режим доступа : http://fb.ru/article/4439/vidyi-kontrolya-v-menedjmente-ego-

metodyi-i-printsipyi 

123. Грушин Б.А. Развитие [Электронный ресурс] / Б. А. Грушин. – 

Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1013 

124. Грызенкова Ю.В. Стратегическое управление персоналом в 

страховой компании: проблемы, теория и практика: монография / 

Ю.В. Грызенкова, С.Г. Журавин, А.С. Соломатина. – М. : МАКСС Групп, 

2012. – 194 с. 

125. Гуцаленко Л.О. Державний фінансовий контроль: навчальний 

посібник / Гуцаленко Л.В., Дерій В. А., Коцупатрий М.М. – К. : Центр 

учбової літератури, 2009. – 424 с. 

126. Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. – спб. : Питер, 2002. –  

832 с. 

127. Денисова Е.И. Механизм реструктуризации как способ адаптации 

предприятий к изменениям внешней среды / Е.И. Денисова // Вестник ОГУ. – 

2008. – № 8 (90). – С. 81–86. 

128. Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы 

реструктуризации компании. Процесс, инструментарий, примеры из 

практики, ответы на вопросы : пер. С англ. / Д. Депамфилис. – М. : Олимп-

Бизнес, 2007. – 960 с. 

129. Державний контроль [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна 

енциклопедія. – Режим доступу : 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_контроль 

130. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / 

П.К. Германчук, І.Б. Стефанюк, Н.І. Рубан, В.Т. Александров, 

О.І. Назарчук. – К. : АВТ, 2004. – 424 с. 

131. Диаграмма Исикавы. Семь инструментов качества. [Электронный 

ресурс] // Менеджмент качества : справочник по инструментам качества 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_контроль


379 

применяемым в контроле. – М., 2014. – Режим доступа : 

http://www.kpms.ru/Implement/Qms_Ishikawa_Chart.htm 

132. Диаграмма Парето. Семь инструментов качества. [Электронный 

ресурс] // Менеджмент качества : справочник по инструментам качества 

применяемым в контроле. – М., 2014. – Режим доступа : 

http://www.kpms.ru/Implement/Qms_Pareto_Chart.htm 

133. Диаграмма разброса. Семь инструментов качества. [Электронный 

ресурс] // Менеджмент качества: справочник по инструментам качества 

применяемым в контроле. – М., 2014. – Режим доступа : 

http://www.kpms.ru/Implement/Qms_Scatter_Diagram.htm 

134. Динамическое равновесие [Электронный ресурс] // Экономико-

математический словарь. Словарь современной экономической науки / 

Л. И. Лопатников. – 5-е изд., перераб. И доп. – М. : Дело, 2003. – 520 с. – 

Режим доступа : http://slovar-lopatnikov.ru/slovar/d/dinamicheskoe-ravnovesie/ 

135. Динамические системы и их свойства [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://homehelper.in.ua/modelirovanie/dinamicheskie-sistemy-i-

ih-svoystva.html 

136. Динамическая система [Электронный ресурс] // Экономико-

математический словарь. Словарь современной экономической науки / 

Л. И. Лопатников. – 5-е изд., перераб. И доп.– М. : Дело, 2003. – 520 с. – 

Режим доступа : http://slovar-lopatnikov.ru/slovar/d/dinamicheskaya-sistema/ 

137. Дирей В. Понятие и значение экономического контроля для 

минимизации расходов и максимизации доходов предприятий / В. Дирей // 

Бухгалтерский учёт и аудит. – 2011. – № 2. – С. 49–56. 

138. Диференціація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://reshebnik.rv.ua/biznes/dyferentsiatsiya-tse-podil-i-rozsharuvannya-tsiloho-

na-rizni-formy/ 

139. Дифференциация [Электронный ресурс] // Словари и 

энциклопедии на Академике. – Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/161127/Дифференциация 



380 

140. Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навч. Посіб. / Л.В. Дікань. – К. : 

Центр навчальної літератури. – 2004. – 245 с. 

141. Дікань Л.В. Організація внутрішнього контролю в бюджетній 

установі: прикладний аспект питання / Л.В. Дікань, Є.В. Дейнеко // Бізнес-

інформ. – 2013. – № 10. – С. 296–301. 

142. Дмитрієв А.Г. Розробка кваліметричної моделі для оцінювання 

властивостей авіаційного озброєння тактичного винищувача / 

А. Г.Дмитрієв // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 3 (43). – 

 С. 35–38. 

143. Долгосрочная целевая программа «Реализация методики 

«Бережливое производство» в Республике Татарстан на 2012–2013 годы». – 

URL: http://prav.tatarstan.ru/rus/docs/post/post1.htm?Pub_ id=108258 

144. Долгошея Н.О. Теоретико-методичні підходи до трактування 

концепції розвитку сучасного агробізнесу на основі квантової теорії / 

Н.О. Долгошея, Н.О. Шура // Бізнес-інформ. – 2013. – № 1. –  

С. 103–106. 

145. Должанський А.М. Методика проведення факторного аналізу на 

поліграфічних підприємствах / А.М. Должанський // Науковий вісник. – 

2008. – Вип. 18.2. – С. 175–178. 

146. Донгак Б.В. Квалиметрическая модель количественной оценки 

гудвилла предприятия / Б.В. Донгак // Экономика, статистика и информатика. 

Вестник УМО. – М., 2011. – № 4. – С. 75–78. 

147. Донгак Б.В. Количественная оценка гудвилла предприятия на 

основе иерархической модели / Б.В. Донгак // Экономика, статистика и 

информатика. Вестник УМО. – М., 2011. – № 3. – С. 129– 

133. 

148. Дрёмова Н.Б. Исследование влияния социально-экономических 

факторов на развитие количественного потенциала регионального 

фармацевтического рынка / Н.Б. Дрёмова, Н.С. Бушина // Фундаментальные 

исследования. – 2014. – № 12-4. – С. 779–783. 



381 

149. Дрозд І.К. Класифікація економічного контролю та шляхи її 

вдосконалення / І.К. Дрозд // Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. – 2005. – № 75–76. – С. 103–108. 

150. Дрозд І.К. Система фінансово-економічного контролю в Україні: 

дис. ... Д-ра екон. Наук: 08.06.04 / І.К. Дрозд; Київський національний ун-т 

ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 448 с. 

151. Друри К. Управленческий и производственный учёт / К. Друри ; 

пер. С англ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с. 

152. Дубас А.О. Оцінка ефективності системи управління 

підприємствами житлово-комунальної сфери / А.О. Дубас // Економіка та 

держава. – 2012. – № 6. – С. 42–43. 

153. Дунда С.П. Теоретичні підходи до визначення поняття «розвиток 

підприємства» [Електронний ресурс] / С.П. Дунда. – Режим доступу : 

file:///C:/Users/Администратор/Downloads/380-1477-1-PB.pdf 

154. Дунченко Н.И. Квалиметрическое прогнозирование показателей 

при разработке инновационных продуктов / Н.И. Дунченко, И.Н. Игонина // 

Компетентность. – 2013. – № 8 (109). – С. 38–41. 

155. Духнич Ю. Концепция управления эффективностью: история 

эволюции и нюансы внедрения [Электронный ресурс] / Ю. Духнич // 

Библиотека управления. – 2014. – 11 марта. – Режим доступа : 

http://www.cfin.ru/management/controlling/performance.shtml#_gl1 

156. Еквіфінальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.marshal-group.com/ekvifinaljnostj-svoystvo.html 

157. Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах 

започаткованих реформ / Національний інститут стратегічних досліджень. – 

К. : НІСД, 2015. – 92 с. 

158. Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 1 / редкол. : С.В. Мочерний 

(відп. Ред.) [та ін.]. – К. : Академія, 2000. – 864 с. 

159. Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 3 / редкол. : С.В. Мочерний 

(відп. Ред.) [та ін.]. – К. : Академія, 2002. – 952 с.  

../../../../../../../../../../../Администратор/Downloads/380-1477-1-PB.pdf


382 

160. Єдинакт. С. Контроль як функція державного управління: сутність 

та класифікація / Т.С. Єдинак, О.В. Павлишен // Вісник Академії митної 

служби України. Сер. : Державне управління. – 2011. – № 1. –  

С. 12–18. 

161. Єфімова О.В. Системний підхід – основа управління діяльністю 

підприємств / О.В. Єфімова // Формування ринкових відносин в Україні. – 

2007. – № 2 (69). – С. 71–76. 

162. Жарина Н.А. Эффективный метод внутрифирменного 

планирования производства на основе количественной оценки качества 

продукции / Н.А. Жарина, Л.Р. Муллина // Теория и практика общественного 

развития. – 2013. – № 12. – С. 171–174. 

163. Жигун Л.А. Менеджмент : современные основы организации 

контроля на предприятии / Л.А. Жигун. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. –  

469 с. 

164. Журавльова І.В. Факторний аналіз функціонування 

інтелектуального капіталу підприємств машинобудування / 

І.В. Журавльова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5 (143). – 

С. 116–123. 

165. Забаріна Д.А. Принципи стратегічного управління 

трансформацією промислового підприємства / Д.А. Забаріна. –  

С. 242–249. 

166. Зайцева О.П. Корпоративный внутренний контроль: принципы, 

организация, интеграция подходов / О.П. Зайцева, Б.А. Аманжолова // 

Экономика и менеджмент. – 2011. – № 6. – С. 125–130. 

167. Закон пропорційності [Електронний ресурс] // Енциклопедія. – 

Режим доступу : http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/54-z/3698-zakon-

proportsijnosti.html 

168. Залуцький В.П. Місце лізингу у забезпеченні соціально-

економічного розвитку машинобудівних підприємств / В.П. Залуцький // 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 657 

http://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya


383 

: Менеджмент та підприємництво в Україні: Етапи становлення і проблеми 

розвитку. – С. 189–201. 

169. Зборовська О.М. Імплементація системного управління діяльністю 

підприємства / О.М.Зборовська // Збірник наукових праць. Економічні науки 

ПВНЗ "Буковинський університет". - Чернівці: Книги - ХХІ, 2014. –  

С. 66–73. 

170. Зворотний зв'язок [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна 

енциклопедія. – Режим доступу : 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Зворотний_зв'язок 

171. Іваніцька Н.Б. Складові соціального розвитку машинобудівних 

підприємств / Н.Б. Іваницька // Вісник Національного університету 

«Львівська політехніка». – 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в 

Україні : Етапи становлення і проблеми розвитку . – С. 222–226. 

172. Іванчук К.О. Теоретичні підходи до визначення сутності категорії 

«розвиток підприємства» / К.О. Іванчук // Стратегія і механізми регулювання 

промислового розвитку . – 2012. – С. 231–239. 

173. Івашина О.Ф. Економічний розвиток: інституціональний погляд / 

О.Ф. Івашина // Економіка, фінанси, право. – 2009. – № 2. – С. 11–14. 

174. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через 

розуміння суб’єкта господарювання і його середовища [Електронний ресурс] 

/ МСА 315. – 2012. – Режим доступу : 

http://www.apu.com.ua/files/temp/Audit_2012_1.pdf 

175. Инвариантность [Электронный ресурс] // TOLKSLOVAR.RU. 

Общий толковый словарь русского языка. – Режим доступа : 

http://tolkslovar.ru/ 

176. Инвариантность [Электронный ресурс] // Физическая 

энциклопедия. – Режим доступа : http://enc-dic.com/enc_physics/Invariantnost-

817.html 

177. Інтерпретація типів управлінської поведінки [Електронний 

ресурс] / Студопедія. – Режим доступу : http://studopedia.org/6-104775.html 



384 

178. Исаева И.Е. Сущность, цели и задачи внутреннего контроля на 

предприятии / И.Е. Исаева // Экономика и современный менеджмент: теория 

и практика : сб. Ст. По материалам XXXII Междунар. Науч.-практ. Конф. 

№ 12 (32). – Новосибирск : сибак, 2013. – 246 с. 

179. Использование мультипликативности системы для достижения 

быстрых результатов [Электронный ресурс] // Технология управления 

предприятием / САМ. – М., 2010–2013. – Режим доступа : 

http://www.mosresult.ru/Data/Princ/princ-9.html 

180. Исследование систем управления [Электронный ресурс] / 

Московская финансово-юридическая академия // studfiles [сайт]. – Режим 

доступа : http://www.studfiles.ru/preview/846271/ 

181. История менеджмента. Вклад социальных наук в развитие 

научного менеджмента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/201/H8.htm 

182. Іщенко Н.А. Факторний аналіз формування прибутку 

підприємства [Електронний ресурс] / Н.А. Іщенко // Наукові праці КНТУ. – 

2010. – Вип. 17. – Режим доступу : 

http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/33.pdf 

183. Калиниченко М.П. Гармонізація соціально-трудових відносин у 

системі маркетингового управління підприємством / М.П. Калиниченко // 

Економіка та управління підприємствами. – 2013. – № 11–12 (1). – С. 54–57. 

184. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратеги к 

действию: [пер. С англ.] / Р. Каплан, Д. Нортон – М.: Олимп-Бизнес. – 2005. – 

412 с. 

185. Касюк Е.А. Внутренний корпоративный контроль: принципы и 

интеграция подходов к организации / Е.А. Касюк // Вестник Омского 

университета. Серия «Экономика». – 2014. – № 3. – С. 38–44. 

186. Катценбах Д. Командный подход. Создание высокоэффективной 

организации / Д. Катценбах, Д. Смит. – Москва : Альпина Паблишер, 2013. – 

376 с. 

http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=84


385 

187. Каузальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://znaimo.com.ua/Каузальність 

188. Кемп Р. Легальний промислове шпигунство: Бенчмаркінг бізнес-

процесів: технології пошуку та впровадження кращих методів роботи ваших 

конкурентів: пров. З англ. / Р. Кемп; під ред. О.Б. Максимової. - 

Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2004. – 416 с.  

189. Ким Л.И. Стратегический управленческий учёт : Монография / 

Л.И. Ким. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 202 с. 

190. Кириченко О.О. АВС-аналіз постачальників ТОВ 

"Стальконструкція" / О.О. Кириченко // Управління розвитком. – 2014. – 

№ 8. – С. 74–77. 

191. Кіндрацька Г.І. стратегічний менеджмент : навч. Посіб. / 

Г.І. Кіндрацька. – К. : Знання 2006. – 366 с. 

192. Класифікація організаційних форм і видів господарського 

контролю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lektsiopedia.org/ukr/lek-3125.html 

193. Класифікація фінансового контролю [Електронний ресурс] // 

Фінансове право. – Режим доступу : 

http://pidruchniki.com/18060203/pravo/klasifikatsiya_finansovogo_kontrolyu 

194. Классификация базовых стратегий [Электронный ресурс] // Блог 

Молодого аналитика. – 2010. – 7 сентября. – Режим доступа : 

http://humeur.ru/page/klassifikacija-bazovyh-strategij 

195. Клементьєва О.Ю. АВС аналіз в управлінні прибутком 

підприємств ресторанного бізнесу  / О.Ю. Клементьєва // Формування 

ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 183–187. 

196. Ковалев Е. А. Классификация экономических рисков организации 

для целей управления [Электронный ресурс] / Е. А. Ковалев. – Режим 

доступа : 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/55991/1/Ковалев_Классификация%20эко

номических%20рисков.pdf 



386 

197. Коврижных О.Е. Анализ и управление материальными запасами 

предприятия на основе экономико-математических методов [Электронный 

ресурс]: // Проблемы современной экономики. – 2014. – Вып. 17. – Режим 

доступа к ресурсу : https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-upravlenie-

materialnymi-zapasami-predpriyatiya-na-osnove-ekonomiko-matematicheskih-

metodov. – Название с экрана. 

198. Ковтун Т.В. Система внутрішнього контролю як невід’ємний елемент 

операційної системи підприємства / Т. В. Ковтун // Вісник Хмельницького 

національного університету. – 2009. – № 6. – T. 1 – С. 164–170. 

199. Крещенко О. В. Методологічні та методичні засади АВС-підходу 

як універсального механізму аналізу товарних запасів [Електронний ресурс] / 

О. В. Крещенко // Бізнес Інформ. – 2012. – № 12. – c. 253-258. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_12_63. – Назва з екрану. 

200. Когут Ю.О. Модель реінжинірингу бізнес-процесів підприємства / 

Ю.О. Когут // Бізнес-інформ. – 2011. – № 10. – С. 65–69. 

201. Колесов Р.В., Юрченко А.В. Система государственного 

финансового контроля РФ: проблемы и перспективы: Монография. – 

Ярославль: ЯФ МФЮА, 2013. – 100 с. 

202. Колесов О.С. Сучасні підходи до стратегічного управління 

управління розвитком підприємства в умовах господарювання / 

О.С. Колесов, А.В. Вацьківська // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – 

№ 2 (64). – С. 43–49. 

203. Количественная школа управления [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://vfmgiu-tourism.ru/osnovnye_etapy_razvitiya 

_menedjmenta_turizma_24/kolichestvennaya_shkola_upravleniya_31/index.html 

204. Контроль : конспект лекций (тема 14) [Электронный ресурс] // 

Менеджмент. – Режим доступа : http://u4isna5.ru/konspektlekcii/43-

lekciimenedger/232-menedgtem14-1 

205. Контроль [Электронный ресурс] // Студопедия. – Режим доступа : 

http://studopedia.ru/8_3599_kontrol.html 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-upravlenie-materialnymi-zapasami-predpriyatiya-na-osnove-ekonomiko-matematicheskih-metodov
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-upravlenie-materialnymi-zapasami-predpriyatiya-na-osnove-ekonomiko-matematicheskih-metodov
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-upravlenie-materialnymi-zapasami-predpriyatiya-na-osnove-ekonomiko-matematicheskih-metodov
http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_12_63
http://vfmgiu-tourism.ru/osnovnye_etapy_razvitiya


387 

206. Контрольные карты. Семь инструментов качества. [Электронный 

ресурс] // Менеджмент качества : справочник по инструментам качества 

применяемым в контроле. – М., 2014. – Режим доступа : 

http://www.kpms.ru/Implement/Qms_Control_Chart.htm 

207. Контрольный листок. Семь инструментов качества. [Электронный 

ресурс] // Менеджмент качества : справочник по инструментам качества 

применяемым в контроле. – М., 2014. – Режим доступа : 

http://www.kpms.ru/Implement/Qms_Check_sheet.htm 

208. Контрольный лист. Тотальное управление 

качеством. [Электронный ресурс] // Библиотека управления. – Режим доступа 

: http://www.cfin.ru/management/iso9000/tqm/controllist.shtml 

209. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового 

контролю на період до 2017 року [Електронний ресурс] : [cхвалено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р. № 158 (в 

редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. 

№ 1347-р)]. – Режим доступу : 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR050158.html 

210. Корабахіна А.Ю. Особливості застосування АВС-аналізу у процесі 

формування товарного асортименту сільськогосподарської 

продукції [Електронний ресурс] / А.Ю. Корабахіна // Вісник аграрної науки 

Причорномор'я. – 2014. – Вип. 3(2). – С. 75–82. 

211. Корсак В.І. «Піраміда соціального розвитку підприємства» – 

ефективний інструмент реалізації соціальної функції бізнесу на регіональному 

рівні / В.І. Корсак // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 70–72. 

212. Костенко С.А. Сравнительный анализ существующих технологий 

оценки эффективности предприятий / С.А. Костенко // Вопросы современной 

науки и практики / Университет им. В. И. Вернадского. – 2012. – № 42 (4). – 

С. 241–248. 

213. Костенко С.А. Технология применения методов многомерного 

шкалирования, регрессионного анализа и кластеризации с целью выявления 



388 

проблемности потенциальных заемщиков банка [Электронный ресурс] / 

С. А. Костенко // Научный журнал кубгау. – 2012. – № 76 (02). – Режим 

доступа : http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/65.pdf 

214. Костенко С.А. Технология применения многомерного 

шкалирования и кластерного анализа / С.А. Костенко // Фундаментальные 

исследования. – 2012. – № 11–4. – С. 927–930. 

215. Коупленд Т., Коллер Т., Мурин Д. Стоимость компаний: оценка и 

управление: [пер. С англ.] / Т. Коупенд, Т. Коллер, Д. Мурин. – М.:Олимп-

Бизнес. – 1999. – 576 с. 

216. Кошельник В.Н. Развитие предприятия: экономическая сущность и 

видовая классификация / В. Н. Кошельник // Журнал научных публикаций 

аспирантов и доктроантов. – 2014. – № 6 (96). – С. 38–42. 

217. Кравченкоо. С. Мука – Модель управления компанией. Учебный 

курс. Контроль [Электронный ресурс] / О. С. Кравченко. – Режим доступа : 

http://www.klubok.net/pageid672.html 

218. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль : учебник для вузов / 

Л. М. Крамаровский. – М. : Финансы, 1976. – 208 с. 

219. Крейчман Ф.С. Эффективное управление предприятием на основе 

демократизации собственности / Ф.С. Крейчман. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М. : ВШПП, 2009. – 488 с.  

220. Критический анализ развития буржуазных теорий 

управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://center-

yf.ru/data/Menedzheru/Kriticheskii-analiz-razvitiya-burzhuaznyh-teorii-

upravleniya.php 

221. Круш П.В.  Організація виробництва : підручник / П.В. Круш; за 

заг. Ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, В.О. Гулевич. – К. : Каравела. – 2010. – 

536 с. 

222. Кузик Н.П. Система внутрішнього контролю в акціонерному 

товаристві: автореф. Дис. ... Канд. Екон. Наук : 08.06.04 / Н.П. Кузик; Нац. 

Аграр. Ун-т. – К., 2004. – 19 с. 



389 

223. Кузнецова С.О. Обліково-інформаційне забезпечення АВС-аналізу 

на торговельних підприємствах / С.О. Кузнецова // Науковий 

вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. 

Економічні науки. – 2013. – Вип. 1. – С. 333–340. 

224. Кузьмин А.М. Метод «Диаграмма разброса» [Электронный ресурс] 

/ А. М. Кузьмин // Центр креативных технологий. – Режим доступа : 

http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0014/ 

225. Кулаковська Л.П. Основи аудиту : навч. Посіб. Для студ. Вищ. 

Навч. Закл. Освіти / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К. : Каравелла, 2008. – 

312 с. 

226. Кулик Г. Класифікаційна модель системи ризиків у митній службі 

України / Г. Кулик // Вісник Національної академії державного управління. – 

С. 91–98 http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2012-2-14.pdf 

227. Купова М.Ч. Социально-экономический мониторинг 

муниципальных образований в регионе [Электронный ресурс] / М.Ч. Купова, 

Д.М. Жамурзаева // Управление экономическими системами : электронный 

научный журнал. – 2012. – № 46 (10), т. 10. – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/journal/n/upravlenie-ekonomicheskimi-sistemami-

elektronnnyy-nauchnyy-zhurnal 

228. Кушхов А.П. Оценка эффективности функционирования 

муниципальных образований в системе социально-экономического 

мониторинга региона / А.П. Кушхов, Д.М. Жамурзаева // Terra Economicus. – 

2012. – № 3–2, т. 10. – С. 110–113. 

229. Леванюк А.Н. Казуальность. / А.Н. Леванюк // Всемирная 

энциклопедия: Философия / главн. Науч. Ред. И сост. А.А. Грицанов. – М. : 

АСТ; Мн. : Харвест : Современный литератор, 2001. – С. 476. 

230. Ландик В.И. Особенности бенчмаркинга крупных промышленных 

компаний : национальный аспект / В.И. Ландик // Проблемы развития 

внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций : 

региональный аспект. Сборник научных трудов. – 2008. – С. 906–911. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/upravlenie-ekonomicheskimi-sistemami-elektronnnyy-nauchnyy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/upravlenie-ekonomicheskimi-sistemami-elektronnnyy-nauchnyy-zhurnal


390 

231. Логвінова О.П. Застосування АВС-XYZ-аналізу для оцінювання 

логістичного ризику на підприємстві / О.П. Логвінова // Економічна стратегія 

і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 1 (1). – 

С. 286-294. 

232. Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний. 

Справочное пособие для специалистов и предпринимателей / И.И. Мазур, 

В.Д. Шапиро [и др.]. – М. : Высшая школа, 2000. – 587 с. 

233. Майз М.М. Оптимальная система [Электронный ресурс] / 

М.М. Майз // Большая советская энциклопедия. – Режим доступа : 

http://allencyclopedia.ru/54479 

234. Майоров А.А. Применение метода экспертных оценок при 

формировании ассортимента молочной продукции [Электронный ресурс]: 

А. А. Майоров, Н. М. Сурай // Технические науки. – 2014. – C. 77–81. – 

Режим доступа к ресурсу.: file:///C:/Users/Администратор/ 

Downloads/13_20.pdf. – Название с экрана. 

235. Макаренко М.В. Системы показателей, модели и подходы к оценке 

эффективности деятельности предприятия [Электронный ресурс] / 

М.В. Макаренко, И.И. Малова. – Режим доступа : 

http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/12_2008/04.pdf 

235. Македон В.В. Оцінка стратегій інноваційного розвитку 

машинобудівного підприємства на основі правила Парето і АВС-аналізу / 

В.В. Македон, Д.С. Рубець // Збірник наукових праць Черкаського 

державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. – 2012. – 

Вип. 32(1). – С. 95–99.  

237. Маленков Ю.А. О классификациях стратегий 

компаний [Электронный ресурс] / Ю.А. Маленков // Эмитент. Существенные 

факты, события, действия. Единое информационно-аналитическое 

обеспечение промышленности и предпринимательства Северо-Западного 

региона РФ. – 2006. – № 42 (173). – Режим доступа : 

http://www.cfin.ru/management/strategy/concepts/classification.shtml 



391 

238. Маняева В.А. Требования АВС-метода к реинжинирингу бизнес-

процессов коммерческой организации // вектор науки тольяттинского 

государственного университета. – 2011. – Вып. 4. – Режим доступа к 

ресурсу: https://cyberleninka.ru/article/n/trebovaniya-avs-metoda-k-

reinzhiniringu-biznes-protsessov-kommercheskoy-organizatsii. – Название с 

экрана. 

239. Маркова Л.А. Новая философская энциклопедия [Электронный 

ресурс] : в 4 т. / Л.А. Маркова; под ред. В. С. Стёпина. – М. : Мысль, 2001. – 

Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1013 

240. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента : учебник / 

Н.М. Мартыненко. – К .: Каравелла, 2008. – 496 с. 

241. Мартюшева П.В. Кластерный анализ как инструмент менеджмента 

качества для обработки социологических опросов на промышленном 

предприятии / П.В. Мартюшева, О.В. Стукач // Доклады тусура. – 2007. – № 1 

(15). – С. 71–76. 

242. Материал из Wikimedia Commons [Электронный ресурс] // 

Wikimedia Commons – Режим доступа : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CPM_cycle.jpg. 

243. Матієшин Н.М. Сутність та проблеми розвитку антикризового 

управління на підприємствах / Н.М. Матієшин // 70–та студентська науково–

технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент" : збірник тез 

доповідей / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. 401–403.  

244. Мета контролю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.frontmanagement.org/fomants-1581-1.html 

245. Мескон М. Основы менеджмента [Электронный ресурс] / 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1997. – 704 с.  

246. Механізм стабілізації й розвитку діяльності підприємств : 

монографія / Під ред. О.О. Шубіна, Л.В. Фролової. – Донецьк : Ноулідж 

(донецьке відділення), 2013. – 513 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/trebovaniya-avs-metoda-k-reinzhiniringu-biznes-protsessov-kommercheskoy-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/trebovaniya-avs-metoda-k-reinzhiniringu-biznes-protsessov-kommercheskoy-organizatsii


392 

247. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг [Електронний ресурс] // International 

Federation of Accountants (IFAC). – 2015. – Режим доступу : 

http://apu.com.ua/891-mizhnarodni-standarti-kontrolyu-yakosti-auditu-oglyadu-

inshogo-nadannya-vpevnenosti-ta-suputnikh-poslug-vidannya-2014-roku 

248. Множественность описания системы [Электронный ресурс] / 

Л.И. Лопатников // Экономико-математический словарь. Словарь 

современной экономической науки. – 5-е изд., перераб. И доп. – М. : Дело, 

2003. – 520 с. Режим доступа : http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/ 

Множественность%20описания%20системы/ 

249. Молвинский А. Как разработать систему ключевых показателей 

деятельности [Электронный ресурс] / А. Молвинский. – 2010. – 20 

сентября. – Режим доступа : http://www.gaap.ru/articles/kak_razrabotat_ 

sistemu_klyuchevykh_pokazateley_deyatelnosti/ 

250. Материал з сайту Монографія [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://old.niss.gov.ua/book/jalilo_mon/r1.htm 

251. Момот О.І. Реінжиніринг - один з шляхів по виходу українських 

підприємств із світової кризи [Електронний ресурс] / О.І. Момот, 

П.І. Самойлова. – Режим доступа : http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/jspui/ 

Bitstream/123456789/7896/1/Momot_Samoylov_Kharkiv.pdf 

252. Мочерний С. Екстенсивний шлях розвитку / С. Мочерний // 

Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 1 / редкол. : С.В. Мочерний (відп. 

Ред.) [та ін.]. – К. : Академія, 2000. – С. 493–494. 

253. Мочерний С. Мотивація трудова / С. Мочерний // Економічна 

енциклопедія : у 3 т. Т. 2 / редкол. : С.В. Мочерний (відп. Ред.) [та ін.]. – К. : 

Академія, 2001. – С. 493–494. 

254. Мочерний С. Принцип розвитку в економічному дослідженні / 

С. Мочерний // Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 3 / редкол. : 

С.В. Мочерний (відп. Ред.) [та ін.]. – К. : Академія, 2002. –  

С. 73–76. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/
http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/jspui/


393 

255. Мочерний С. Розвиток економічний / С. Мочерний // Економічна 

енциклопедія : у 3 т. Т. 3 / редкол. : С.В. Мочерний (відп. Ред.) [та ін.]. – К. : 

Академія, 2002. – С. 283. 

256. Мочерний С. Система / С. Мочерний // Економічна енциклопедія : 

у 3 т. Т. 3 / редкол. : С.В. Мочерний (відп. Ред.) [та ін.]. – К. : Академія, 

2002. – С. 361. 

257. Мочерний С. Соціальна відповідальність бізнесу / С. Мочерний // 

Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 3 / редкол. : С.В. Мочерний (відп. Ред.) [та 

ін.]. – К. : Академія, 2002. – С. 418–419. 

258. Мошек Г.Є. Менеджмент підприємства : підручник / Г.Є. Мошек, 

Л.А. Гомба, Л.П. Піддубна. – К. : Київ. Нац. Торг.-екон. Ун-т, 2002. –  

371 с. 

259. Муллахметов Х.Ш. Влияние культуры и философии организации 

на систему контроля / Х.Ш. Муллахметов // Власть. – 2012. – № 10. – С. 51–

54. 

260. Муллахметов Х.Ш. Корпоративный контроль. – Казань: Изд-во 

Казанского государственного университета, 2008. – 199 с. 

261. Муллахметов Х.Ш. Корпоративный контроль на промышленном 

предприятии: автореф. Дис. … канд. Екон. Наук : 08.00.05 / 

Х.Ш. Муллахметов; Казанский государственный финансово–экономический 

институт. – Казань, 2007. – 20 с. 

262. Муллахметов Х.Ш. Некоторые тенденции развития практики 

корпоративного контроля в России / Х.Ш. Муллахметов // Журнал для 

акционеров. – 2006. – № 7/8. – С. 45–48. 

263. Муллахметов Х.Ш. Организация управленческого контроля / 

Х. Муллахметов // Управление компанией. – 2005. – № 11. –  

С. 56–59. 

264. Муллахметов Х.Ш. Организация управленческого контроля на 

промышленном предприятии / Х.Ш. Муллахметов // Аудит и финансовый 

анализ. – 2007. – № 3. – С. – 276–280. 



394 

265. Муллахметов Х.Ш. Процесс организации стратегического 

контроля для успешного функционирования и развития организации / 

Х.Ш. Муллахметов // Экономика и управление : рос. Науч. Журн. – 2013. –  

№ 4. – С. 50–55. 

266. Муллахметов Х.Ш. Процессный подход к организации контроля 

бизнеса / Х.Ш. Муллахметов // Экономика и управление : рос. Науч. Журн. – 

2011. – № 8. – С. 53–57. 

267. Муллахметов Х.Ш. Управленческий контроль в современных 

условиях: подходы к формированию системы контроля / Х.Ш. Муллахметов 

// Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 

2015. – № 4 (14). – С. 49–57. 

268. Надёжность [Электронный ресурс] // Малая медицинская 

энциклопедия. – М. : Медицинская энциклопедия, 1991–96. – Режим доступа 

: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/19789/Надёжность 

269. Надтока Т.Б. Соціальний розвиток промислового підприємства та 

механізми його управління // Управлінські технології у рішенні сучасних 

проблем розвитку соціально-економічних систем : монографія / Т.Б. Надтока, 

Г.А. Какуніна, О.В. Мартякова та ін. / за заг. ред. О.В. Мартякової. – 

Донецьк : Вид-во доннту, 2011. – 744 с. –  

С. 564–569. 

270. Національна стратегія розвитку [Електронний ресурс] / 

Український форум [громадсько-політичне об’єднання] // Україна-2015: 

творити майбутнє. – Режим доступу : 

http://www.semynozhenko.net/content/files/Ukraine-2015small.pdf 

271. Недосекин А.О. Методологические основы моделирования 

финансовой деятельности с использованием нечётко множественных 

описаний [Электронный ресурс] : дис. … д-ра экон. Наук : спец. 08.00.13 – 

«Математические и инструментальные методы экономики» / Недосекин 

Алексей Олегович; Санкт-Петеребургский государственный университет 

экономики и финансов. – спб., 2003. – 280 с. – Режим доступа : 



395 

https://docviewer.yandex.ua/?Url=ya-serp%3A%2F%2Fwww.mirkin.ru%2F_ 

Docs%2Fdoctor005.pdf&name=doctor005.pdf&c=55e6b54a06d4 

272. Недосекин А.О. Простейшая комплексная оценка финансового 

состояния предприятия на основе нечетко-множественного 

подхода [Электронный ресурс] / А.О. Недосекин, О.Б. Максимов. – Режим 

доступа : http://l.120-bal.ru/bank/13573/index.html 

273. Немного о Six Sigma. Где и как появилась концепция Six 

Sigma? [Электронный ресурс] // Регистр систем менеджмента. – Режим 

доступа : http://www.rsm-cert.com/shest-sigm-Six-Sigm.90.html 

274. Непогодіна Н.І. Розвиток підприємства як соціально-економічна 

система в умовах конкурентоспроможності в Україні / Н.І. Непогодіна // 

Вісник севнту : зб. Наук. Праць. Вип. № 116/2011. Серія : Економіка і 

фінанси. – Севастополь. – 2011. – С. 121–125. 

275. Нестерова Е.И. Квалиметрические технологии в системах качества 

предприятий и организаций кинематографии / Е.И. Нестерова. – спб. : 

Политехника, 2007. – 168 с. 

276. Нили Э. Призма эффективности : Карта сбалансированных 

показателей для измерения успеха в бизнесе и управлении / Э. Нили, 

К. Адамс, М. Кеннерли. – М. : Баланс-Клуб, 2003. – 400 с. 

277. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М. : АСТ ; 

Мн. : Харвест, 2002. – 976 с.  

278. Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за 

видами економічної діяльності (річна інформація) [Електронний ресурс] / 

Держстат України, 1998-2016. – Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/arh_orp_rik_ 

u.html 

279. Объект [Электронный ресурс] / Экономико-математический 

словарь // Словари и энциклопедии на Академике. – Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/searchall.php?Sword=объект&from=xx&to=ru&did=&styp

e=0 

https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-serp%3A%2F%2Fwww.mirkin.ru%2F_


396 

280. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов; под ред. Д-ра 

филол. Наук, проф. Н.Ю. Шведовой. – 14-е изд., стереотип. – М. : Рус. Яз., 

1983. – 816 с.  

281. Олійник Є.В. Динаміка відтворювальних процесів як критерій 

розвитку підприємства [Електронний ресурс] / // Фінансово-економічний 

розвиток України в умовах євроінтеграції : зб. Матеріалів ІV Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції, 25 березня 2015 р. – Львів : ЛКА, 

2015. – С. 48–49. – Режим доступу : 

http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/instytuty/IEF/Docs/LCA_Z

birnyk_25-03-2015.pdf 

282. Организация как объект управления [Электронный ресурс] / 

Е. Н. Кучерова – Режим доступа : http://studopedia.net/10_22290_etapi-

razvitiya-strategicheskogo-upravleniya.html 

283. Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник. Вид. 3-тє, 

перероб. і доп. / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2006. –  

664 с. 

284. Открытость – свойство реальных систем [Электронный ресурс] // 

Биофайл : научно-информационный журнал. – Режим доступа : 

http://biofile.ru/bio/16989.html 

285. Откуда взялась фраза «Все течет, все меняется»? [Электронный 

ресурс] / Хочу всё знать [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.describe.ru/history/question_62.shtml 

286. Павлов А.Н. Методы обработки экспертной 

информации [Электронный ресурс]: А.Н. Павлов Б.В. Соколов / Учебно-

методическое пособие. – Санкт-Петербург. – 2005. – Режим доступа к 

ресурсу.: file:///C:/Users/Администратор/Downloads/Pavlovexpert.pdf 

287. Павлова Е.С. Сущность, принципы и методы 

внутрихозяйственного контроля / Е.С. Павлова // Вестник севгту. – 

Севастополь: Изд-во севнту, 2005. – Вып. 66: Экономика и финансы. – С. 82–

89. 

../../../../../../../../../../../Администратор/Downloads/Pavlovexpert.pdf


397 

288. Панов В.С. Автоматизация расчета коэффициента конкордации и 

выявления согласованности мнений экспертов [Электронный ресурс]: 

Панов В. С., Суслов А. Е. – Режим доступа к ресурсу.: 

file:///C:/Users/Администратор/Downloads/s3_081.pdf 

289. Пекарникова М.М. Обзор основных моделей оценки 

эффективности управления предприятием [Электронный ресурс]  / 

М. М. Пекарникова. – Режим доступа : http://hf-

guap.ru/historical/pekarnikova_1.html 

290. Перекрестова Л.В. Сущность и содержание контроля деятельности 

экономических субъектов / Л. В. Перекрестова, Е. В. Черненко // Вестник 

Астраханского государственного технического университета. – 2007. – № 2 

(37). – С. 204–209. 

291. Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької 

діяльності : навч. Посіб. / О.А. Петрик, В.Я. Савченко, Д.Є. Свідерський ; за 

заг. Ред. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2008. – 472 с. 

292. Петрик О.А. Аудит : методологія і організація [Текст] : 

монографія / О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2000. – 260 с.  

293. Пічугіна Т.С. Оцінки ефективності асортиментної політики 

підприємств роздрібної торгівлі на основі використання "АВС-аналізу" / 

Т.С. Пічугіна, І.А.  Гейченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку 

сфери торгівлі та послуг. – 2009. – Вип. 1 (1). – С. 542–551. 

294. Підкамінний І.М. Системні фактори впливу на інноваційний 

розвиток підприємства / І.М. Підкамінний, В.С. Ціпуринда // Ефективна 

економіка. – [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=480 

295. Пісьмаченко Л.М. Контроль в системі державного управління 

економікою: стан, проблеми та напрями вирішення / Л.М. Пісьмаченко // 

Економіка та держава. – 2006. – № 8. – С. 67–69. 

296. Планирование как функция менеджмента [Электронный 

ресурс] // Центр управления финансами. Center-YF [сайт]. – Режим 



398 

доступа : http://center-yf.ru/data/Menedzheru/Planirovanie-kak-funkciya-

menedzhmenta.php 

297. Планування соціального розвитку підприємства [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.paragononstate.com/planuvannya-

soczalnogo-rozvitku-pdprimstva.html 

298. Плугіна Ю.А. Інтелектуальний розвиток: сутність поняття / 

Ю.А. Плугіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – 

№ 36. – С. 193–196. 

299. Побережний Р.О. Основні напрямки розвитку підприємств 

машинобудування / Р.О. Побережний // Вісник національного технічного 

університету "ХПІ". – Харків, 2012. – № 13. – С. 90–100. 

300. Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю, 

тим кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському 

персоналу [Електронний ресурс] / МСА 265. – 2012. – Режим доступу : 

http://www.apu.com.ua/files/temp/Audit_2012_1.pdf 

301. Погорєлов Ю.С. Категорія розвитку та її експлейнарний базис / 

Ю.С. Погорєлов // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2012. – 

Вип. 27. – Т. 1. – С. 30–34. 

302. Погорєлов Ю.С. Розвиток підприємства: поняття та види / 

Ю.С. Погорєлов // Культура народов Причерноморья. Проблемы 

материальной культуры. – Экономические науки. – 2006. – №. 88. –  

С. 75–81. 

303. Положення про Департамент державної служби боротьби з 

економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ 

України [Електронний ресурс] : [затверджено Наказом МВС України 

03.09.2012 № 769]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1588-12#n21 

304. Попов Д. Эволюция показателей стратегии развития предприятия / 

Д. Попов // Управление компанией. – 2003. – №2 (21). –  

С. 66–76. 



399 

305. Предмет [Электронный ресурс] / Толковый словарь Дмитриева // 

Словари и энциклопедии на Академике. – Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/4055/предмет 

306. Прийма Л.Р. Розвиток підприємства: сутність поняття / 

Л.Р. Прийма; асист. І.Я. Кулиняк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – 

Вип. 22.10. – С. 236–241. 

307. Принцип исключений [Электронный ресурс] // Словарь терминов 

антикризисного управления. – Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/anticris/72906 

308. Принципы контроля [Электронный ресурс] // Энциклопедия 

менеджмента. – Режим доступа : http://www.pragmatist.ru/operativnoe-

upravlenie-i-kontrol/principy-kontrolya.html 

309. Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : Закон 

України [від 22.04.1993 № 3125-XII] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 

310. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні [Електронний ресурс] : Закон України [від 16.07.1999 № 996-XIV] / 

Верховна Рада України – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

311. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : 

Закон України [від 21.05.1997 № 280/97] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws 

312. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності [Електронний ресурс] : Закон України [від 

05.04.2007 № 877-V] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/877-16 

313. Програма соціально-економічного розвитку 2036 [Електронний 

ресурс] : Розвиток середнього класу / Громадська ініціатива. – Режим 

доступу : http://www.Middleclass.org.ua/programma-sozialno-economycheskogo-

razvitiya-ukrainyi-2030/ 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws


400 

314. Пропорциональность [Электронный ресурс] // Мой словарь. – 

Режим доступа : http://my-dictionary.ru/word/26529/proporcionalnost 

315. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, 

механізми, моделі : монографія / О.В. Раєвнєва. – Харків, 2006. – 496 с. 

316. Развитие [Электронный ресурс] : Большой Энциклопедический 

словарь. – 2000. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/250230/ 

РАЗВИТИЕ 

317. Развитие [Электронный ресурс] // Политика. Толковый словарь / 

Д. Андерхилл, С. Барретт, П. Бернелл, П. Бернем [и др.] ; общ. Ред. Д-р экон. 

Наук. И. М. Осадчая. – М. : ИНФРА-М : Весь Мир, 2001. – Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/4134/РАЗВИТИЕ 

318. Развитие [Электронный ресурс] // Политология. Словарь / 

В.Н. Коновалов; РГУ. – 2010. – Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/4134/РАЗВИТИЕ 

319. Развитие [Электронный ресурс] // Философский 

энциклопедический словарь. – 2010. – Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1013 

320. Развитие [Электронный ресурс] // Философия. Энциклопедический 

словарь / под ред. А.А. Ивина. – М. : Гардарики, 2004. – Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1013 

321. Редченко К. Показательное несогласие: balanced scorecard и tableau 

de bord [Электронный ресурс] / К. Редченко. – Режим доступа : 

http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_27/article_611/ 

322. Реструктуризация [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://center-yf.ru/data/ip/Restrukturizaciya.php 

323. Реструктуризация промышленного предприятия [Электронный 

ресурс] / Центр Управления Финансами. – Режим доступа : http://center-

yf.ru/data/Menedzheru/Restrukturizaciya-promyshlennogo-predpriyatiya.php 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1013


401 

324. Реструктуризация [Электронный ресурс] / Центр Управления 

Финансами. – Режим доступа : http://center-yf.ru/data/ip/Restrukturi- 

zaciya.php 

325. Робинс С.П. Менеджмент : пер. С англ. / С.П. Робинс, 

М. Коултер. – 6-е изд. – М. : Вильямс, 2002. – 880 с. 

326. Рогозян Л.Є. Ревізія та контроль : навч. Посіб. / Л.Є Рогозян, 

В.В. Вахлакова. – Алчевськ : дондту, 2008. – 209 с. 

327. Розвиток [Електронний ресурс] // Вікіпедії. Вільна енциклопедія. – 

Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Розвиток 

328. Романов Р. Координація як функція управління в 

менеджменті. [Електронний ресурс] / Р. Романов. – 2012. – 16 листопада. – 

Режим доступу : http://reshebnik.rv.ua/biznes/koordynatsiya-yak-funktsiya-

upravlinnya-v-menedzhmenti/ 

329. Ромашкина Т.А. Использование качественных методов научного 

исследования в библиотеке: практическое пособие для библиотекарей / 

Т.А. Ромашкина; Мин-во культуры Хабар. Края, КГБНУК «Дальневост. Гос. 

Науч. Б-ка».- Хабаровск: [ДВГНБ], 2013. – 49 с. 

330. Роскладка А.А. Формування номінальних значень показників 

процесу в умовах нечітко-стохастичної невизначеності / Роскладка А. А. // 

Актуальні проблеми економіки. – 2015. – N 8 (170) С.461–466. (SCOPUS) 

331. Рубцов С.В. Целевое управление в корпорациях. Управление 

изменениями : монография / С.В. Рубцов. – Москва, 2001. – 314 с. 

332. Рульєв В.А. Менеджмент [Електронний ресурс] / В.А. Рульєв , 

С.О. Гуткевич. – Режим доступу : 

http://pidruchniki.com/10310208/menedzhment/kontrol_sistemi_menedzhmentu 

333. Рыбак А.И. Метод определения интегрального показателя качества 

жизни населения / А. И. Рыбак, Г. C. Панафидин // Технологический аудит. – 

2014. – № 1/1 (15). – С. 35–39. 

334. Рябенков О.В. Технології контролінгу реалізації фінансової 

стратегії на підприємств [Електронний ресурс] / О.В. Рябенков // Науковий 



402 

вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні 

науки. – 2013. – № 4. – С. 136–140. 

335. Рязанцев В.И. Методика проведения согласования экспертных 

оценок полученных путём индивидуального анкетирования методом анализа 

иерархий [Электронный ресурс]: / Рязанцев В.И., Морозов А.В. // 

Инженерный вестник. – 2014. – №12. – Режим доступа к ресурсу.: 

file:///C:/Users/Администратор/Downloads/Morozov_A.pdf 

336. Савченко Р.А. Організація системи внутрішнього контролю на 

основі ризик-орієнтованого підходу / Р.А. Савченко // Проблеми теорії та 

методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2013. – 

Вип. 2 (26). – С. 296–302. 

337. Свистунова Т.О. Бенчмаркінг — ефективний інструмент стратегічного 

управління підприємством / Т.О. Свистунова // Молодіжний економічний 

дайджест [Електронний ресурс] : наук. Електр. Журн. / М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. Нац. Екон. Ун-т ім. Вадима Гетьмана», 

Наук. Студентське т-во ; редкол.: О.І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. 

Текст. Дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 3. – С. 63–67. – Режим доступу : 

http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/5962/1/63%20-%2067.pdf 

338. Свойства системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://studopedia.ru/3_83561_svoystva-sistemi.html 

339.  Свойства экономических систем [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://modeling.at.ua/publ/modelirovanie_ehkonomiki/svojstva_ 

Ehkonomicheskikh_sistem/11-1-0-76 

340. Семенов А.Г. Аналіз системи управління виробничою 

інфраструктурою промислового підприємства / А.Г. Семенов, А.В. Єлькін //  

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – 

№ 4 (85). – С. 75–81. 

341. Сергєєва О.С. Ризико-орієнтований підхід до управління 

Грошовими потоками банку / О.С. Сергеева // Вісник Одеського 

національного університету. – 2014. – Т. 19. – Вип. 1/2. – С. 134–136. 

http://studopedia.ru/3_83561_svoystva-sistemi.html
http://modeling.at.ua/publ/modelirovanie_ehkonomiki/svojstva_


403 

342. Серов В. Всё течет, всё меняется [Электронный ресурс] : 

Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / В. Серов [авт.-

сост.]. – Режим доступа : http://bibliotekar.ru/encslov/3/206.htm 

343. Силкин А.В. Дерево Дюпон и анализ отдачи от 

активов [Электронный ресурс] / А.В. Силкин. – Режим доступа : 

http://www.econfin.ru/archives/8530 

344. Силкин А.В. Формирование стратегии развития АБЗ на базе 

построения сбалансированной системы показателей [Электронный ресурс] / 

А.В. Силкин. – Режим доступа : http://rosdornii.ru/files/dorogi-i-mosti/9-8-

13/01.pdf 

345. Система сбалансированных показателей Мейселя [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://studme.org/1134012414933/finansy/sistema_ 

Sbalansirovannyh_pokazateley_meyselya 

346. Система сбалансированных показателей (ССП) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://humeur.ru/page/sistema-sbalansirovannyh-

pokazatelej-ssp 

347. Система [Электронный ресурс] : Инновационная деятельность. 

Термины инновационного менеджмента и смежных областей (от А до Я) : 

толковый словарь / отв. ред. В.И. Суслов. – 2-е изд., доп. – Новосибирск : 

Сибирское науч. Изд-во, 2008. – Режим доступа : 

http://innovative_activities.academic.ru/512/Система 

348. Система управления, закономерности и принципы 

управления [Электронный ресурс] / Центр Управления Финансами. Center-

YF. – Режим доступа : http://center-yf.ru/data/Menedzheru/Sistema-upravleniya-

zakonomernosti-i-principy-upravleniya.php 

349. Сметанко О.В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в 

акціонерних товариствах України: Монографія / О.В. Сметанко – К. : КНЕУ, 

2013 – 436 с. 

350. Сметанко О.В. Удосконалення методики планування внутрішнього 

аудиту із застосуванням карти-ризиків за показниками вартісно-орієнтованої 

http://studme.org/1134012414933/finansy/sistema_


404 

системи управління акціонерним товариством / О.В. Сметанко // Облік і 

фінанси. – 2014. – № 2 (64). – С. 144–154. 

351. Совершенствование управления предприятием и развитие 

организаций [Электронный ресурс] / Прогрессивный менеджмент 

: [официальный портал компании]. – Режим доступа : http://www.progressive-

management.com.ua/home 

352. Современные концепции и модели управления 

качеством [Электронный ресурс] / Портал дистанционного консультирования 

малого предпринимательства. – Режим доступа : http://www.dist-

cons.ru/modules/qualmanage/section2.html 

353. Современные подходы к управлению [Электронный ресурс]. –

Режим доступа : http://www.grandars.ru/college/biznes/podhody-k-

upravleniyu.html 

354. Соколова Л.В. Використання методів кластерного аналізу у 

практичній діяльності підприємств / Л.В. Соколова, Г.М. Верясова, 

О.Є. Соколов // Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка». – 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: 

етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 240–246. 

355. Сохарева Н.А. Распределение и анализ накладных расходов 

методом ABC / Сохарева Н.А., Мокеева Е.В., Закорецкая О.С. // Управление 

экономическими системами: электроннный научный журнал. – 2013. – 

Вып. 53. – Режим доступа к ресурсу: 

https://cyberleninka.ru/article/n/raspredelenie-i-analiz-nakladnyh-rashodov-

metodom-abc. – Название с экрана. 

356. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її 

регіонів : національна доповідь / за ред. Акад. НАН України Е.М. Лібанової, 

акад. НАН України М.А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 

776 с. 

357. Спирина В. С. Постановка задачи управления объектами 

коммерческой недвижимости с учетом потребительских 

http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html
http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section2.html
https://cyberleninka.ru/article/n/raspredelenie-i-analiz-nakladnyh-rashodov-metodom-abc
https://cyberleninka.ru/article/n/raspredelenie-i-analiz-nakladnyh-rashodov-metodom-abc


405 

предпочтений [Электронный ресурс]: XII Всероссийское совещание по 

проблемам управления ВСПУ-2014, Москва, 16-19 июня 2014 г. – с. 5449-

5458. – режим доступа к ресурсу: 

file:///C:/Users/Администратор/Downloads/похибка_1.pdf 

358. Статистические методы анализа и управления 

качеством. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.metrologie.ru/qualitymanagement-stat26.htm 

359. Статистичний щорічник України за 2013 рік / за ред. 

О.Г. Осауленка ; Державна служба статистики України. – 2014. – 533 с. 

360. Статистичний щорічник України за 2014 рік / за ред. І.М. Жук; 

Державна служба статистики України. – 2015. – 585 с. 

361. Статические и динамические свойства динамических 

систем [Электронный ресурс] // Теория систем и системный анализ (тсиса) : 

курс лекций. – Режим доступа : http://e-educ.ru/tsisa12.html 

362. Страпчук С. І. Використання авс-хyz-аналізу в дослідженнях 

ефективності маркетингової товарної політики сільськогосподарських 

підприємств / С. І. Страпчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – 

Вип. 22.11. – С. 369–375. 

363. Стратегическое развитие предприятия. Расширение деятельности, 

диверсификация, вертикальное и горизонтальное развитие [Электронный 

ресурс] / Информационный портал малого и среднего бизнеса республики 

Коми. – Режим доступа : http://www.mbrk.ru/temp/old/help/help9_ 

3.html 

364. Стратегія підприємства : підручник / [Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, 

Т.М. Чечетова-Терашвілі, О.В. Ревенко]. – Харків : ІНЖЕК, 2009. –  

560 с. 

365. Стратификация. Семь инструментов качества [Электронный 

ресурс] // Менеджмент качества: справочник по инструментам качества, 

применяемым в контроле. – М., 2014. – Режим доступа : 

http://www.kpms.ru/Implement/Qms_Stratification.htm 



406 

366. Стратифікація [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна 

енциклопедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Стратифікація 

367. Структура системы [Электронный ресурс] // Словарь Лопатникова: 

общеэкономический и экономико-математический объяснительный 

словарь. – Режим доступа : http://slovar-lopatnikov.ru/slovar/s/struktura-sistemy/ 

368. Структура системы [Электронный ресурс] / Л.И. Лопатников // 

Экономико-математический словарь. Словарь современной экономической 

науки. – 5-е изд., перераб. И доп. – М. : Дело, 2003. – 520  с. – Режим доступа 

: http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Структура% 20системы/ 

369. Субсидиарность [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная 

энциклопедия. – Режим доступа : http://www.boldachev.com/text/temporalnost/ 

370. Субсидиарность [Электронный ресурс] / Политология. Словарь // 

Словари и энциклопедии на Академике. – Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/4253/СУБСИДИАРНОСТЬ. 

371. Сутність соціально-економічних систем [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://skaz.com.ua/geograf/4473/index.html 

372. Суть системного подхода [Электронный ресурс] / Центр 

Управления Финансами. – Режим доступа : http://center-

yf.ru/data/Marketologu/Sut-sistemnogo-podhoda.php 

373. Сухарський В.С. Менеджмент: теорія, методологія, практика : 

монографія / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2002. – 416 с. 

374. Сушинський О.І. Інститут відповідальності у здійсненні 

контрольної влади / О.І. Сушинський // Вісник Української Академії 

державного управління при Президентові України. – 2002. – № 3, липень. – 

С. 39–48. 

375. Сущность и задачи контроля [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://psyera.ru/sushchnost-i-zadachi-kontrolya-2223.htm 

375. Сущность и направления использования АВС-анализа / 

Деревянко А.А., Рябова Т.В. // Современные тенденции в экономике и 

управлении: новый взгляд. – 2014. – Вып. 24. – Режим доступа к ресурсу: 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Структура%25
http://center-yf.ru/data/Marketologu/Sut-sistemnogo-podhoda.php
http://center-yf.ru/data/Marketologu/Sut-sistemnogo-podhoda.php


407 

https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-napravleniya-ispolzovaniya-avs-

analiza. – Название с экрана. 

377. Тактическая цель [Электронный ресурс] / Менеджмент, маркетинг, 

торговля // Энциклопедии и словари. – Режим доступа : http://enc-

dic.com/marketing/Takticheskaja-cel-1983.html 

378. Таранюк Л.М. Методологія реінжинірингу бізнес-процесів 

промислових підприємств / Л.М. Таранюк // Механізм регулювання 

економіки. – 2011. – № 1. – С. 111–119. 

379. Татарникова С.Н. [Предисловие редактора к книге А. Файоля 

«Общее и промышленное управление»] [Электронный ресурс] / 

С.Н. Татарникова. – Режим доступа : http://gtmarket.ru/laboratory/basis 

/5783 

380. Ташбаев Ы. Национальная премия качества имени Малкольма 

Болдриджа (Malcolm Baldridge National Quality Award) [Электронный ресурс] 

/ Ы. Ташбаев. – Режим доступа : 

http://www.logistics.ru/management/news/nacionalnaya-premiya-kachestva-imeni-

malkolma-boldridzha-malcolm-baldridge-national 

381. Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. Ч. II. Основы 

научного управления [Электронный ресурс] / Ф. Тейлор. – Режим доступа : 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3631/3634 

382. Темпоральность [Электронный ресурс] : доклад, прочитанный на 

Российском междисциплинарном семинаре по темпорологии (Биологический 

факультет МГУ, 20 октября 2009). – Режим доступа : 

http://www.boldachev.com/text/temporalnost/ 

383. Теория управления: Учебник. Изд. 3-е, доп. и перераб. / под общ. 

Ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина. – М.: Изд-во РАГС, 2008. –  

560 с. 

384. Технология [Электронный ресурс] / Финансовый словарь // 

Словари и энциклопедии на Академике. – Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30425/Технология 

https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-napravleniya-ispolzovaniya-avs-analiza
https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-napravleniya-ispolzovaniya-avs-analiza


408 

385. Тищенко А. Н. Моделирование запасов собственного изготовления 

для ремонтов оборудования металлургических корпораций / А. Н. Тищенко, 

А. В. Манченко // Економіка пром-сті. – 2006. – № 2. – С. 175–183. 

386. Тодаро М.П. Экономическое развитие / М.П. Тодаро; пер. С англ. – 

М.: ЮНИТИ, 1997. – 671 с. 

387. Томашик Л.С. Оцінка трансформаційних змін в економіці 

України [Електронний ресурс] / Л.С. Томашик // Фінансово-економічний 

розвиток України в умовах євроінтеграції : зб. Матеріалів ІV Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції, 25 березня 2015 р. – Львів : ЛКА, 

2015. – С. 24–26. – Режим доступу : http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www. 

Lac.lviv.ua/data/instytuty/IEF/Docs/LCA_Zbirnyk_25-03-2015.pdf 

388. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки 

и реализации стратегии / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд: пер. С англ. Под 

ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 

576 с. 

389. Трусова А.Ю. Многомерное шкалирование структуры общества / 

А.Ю. Трусова // Вестник самгу. – 2008. – № 7 (66)б. – С. 63–71. 

390. Тютюнник Ю.М. Формування та факторний аналіз фінансових 

результатів діяльності сільськогосподарських підприємств / 

Ю.М. Тютюнник // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – 

№ 1. – С. 117–121. 

391. Тюха І.В. Соціально-економічний розвиток підприємства: сутність 

та видові прояви [Електронний ресурс] / І.В. Тюха // Ефективна економіка. – 

2012. – № 6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka. 

com.ua 

392. Тяпкина М.Ф. Квалиметрическая модель оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия / Тяпкина М. Ф., Ильина Е. А. // Достижения 

науки и техники АПК. – 2013. – Выпуск № 9. – С. 11-13. 

393. Уллубієва К.К. Шляхи удосконалення методики внутрішнього 

контролю розрахунків за податком на додану вартість на основі ризик-

http://www.lac.lviv.ua/
http://cyberleninka.ru/journal/n/dostizheniya-nauki-i-tehniki-apk
http://cyberleninka.ru/journal/n/dostizheniya-nauki-i-tehniki-apk


409 

орієнтованого підходу / К.К. Уллубієва // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. – 2014. – Вип. 6, ч. 5. – С. 201–204. 

394. Управление развитием предприятия : актуальные концепты и 

механизмы изменений : монография / Под общ. Ред. А.А. Бакунова. – 

Донецк : Каштан, 2015. – 332 с. 

395. Управление рисками организаций. Интегрированная 

модель [Электронный ресурс] : Краткое изложение. Концептуальные 

основы. – Режим доступа : http://www.coso.org/documents/coso_ 

ERM_executivesummary_Russian.pdf 

396. Управление стоимостью компании [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://msd.com.ua/upravlenie-effektivnostyu-biznesa/upravlenie-

stoimostyu-kompanii/ 

397. Управління [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна 

енциклопедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Управління 

398. Управление эффективностью программ в государственном секторе 

экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.sas.com/offices/europe/russia/whitepapers/Cokis_Perf_Mgmnt_White_

Paper.pdf 

399. Управление эффективностью организации [Электронный ресурс] // 

Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5_%

FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC%FE_%EE%F0%E3

%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%F

C%FE_%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8 

400. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник / Б.Ф. Усач. – 7-ме вид., 

перероб. І доп. – К. : Знання-Прес, 2008. – 263 с. 

401. Устойчивость системы [Электронный ресурс] // Словарь 

Лопатникова. Общеэкономический и экономико-математический 

объяснительный словарь. – Режим доступа : http://slovar-

lopatnikov.ru/slovar/u/ustojchivost-sistemy/ 

http://www.sas/


410 

402. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: учебник. / 

Р.А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 672 с. 

403. Федорук А.П Зарубіжний досвід державного внутрішнього 

фінансового контролю / А.П Федорук // Економіка та держава. – 2013. – 

№ 5. – С. 127–130. 

404. Федосеев А. Открывая новые горизонты управления бизнесом: 

Система Сбалансированных Показателей. Ч. 2 [Электронный ресурс] / 

А. Федосеев, И. Котельников. – Режим доступа : 

http://reftrend.ru/1086166.html 

405. Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості 

України / Л.І. Федулова // Економіка України. – 2013. – № 4 (617). – С. 15–23. 

406. Фещур Р.В. Бенчмаркінг як ефективний засіб зниження витрат 

виробництва / Р.В. Фещур, Н.Р. Яворська, Т.В. Меренюк // Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 605 : 

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 

розвитку. – С. 43–49. 

407. Фещур Р.В. Методика оцінювання стратегії розвитку підприємств / 

Р.В. Фещур, І.Б. Олексів, Н.Р. Яворська // Восточно-Европейский журнал 

передовых технологий. – 2011. – № 10 (49), т. 1. – С. 37–39. 

408. Фещур Р.В. Управління соціально-економічним розвитком 

машинобудівних підприємств / Р.В. Фещур , М.Р. Тимощук // Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 657 : 

Менеджмент та підприємництво в Україні: Етапи становлення і проблеми 

розвитку. – С. 117–123.  

409. Филатова Т. А. Оптимизационно-квалиметрическая модель 

закупок в сервисной организации / Филатова Т. А. // Проблемы современной 

экономики. – 2012. – N 4 (44). –  С. 240–245. 

410.  Философская Энциклопедия [Электронный ресурс] : в 5 т. / под 

ред. Ф. В. Константинова. – М. : Советская энциклопедия, 1960–1970. – 

Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1013 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vostochno-evropeyskiy-zhurnal-peredovyh-tehnologiy
http://cyberleninka.ru/journal/n/vostochno-evropeyskiy-zhurnal-peredovyh-tehnologiy
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=3022
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=3022


411 

411. Философский энциклопедический словарь / глав. Ред. : 

Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М. : Советская 

энциклопедия, 1989. – 1068 с. 

412. Финансовый анализ для менеджеров [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://studme.org/1424121814936/finansy/kontseptsiya_ 

upravleniya_tselyam_management_objectives_mvo 

413. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. М.: 

Наука, 1978. – 352 с. 

414. Флейтлих О. Система управления эффективностью 

[Электронный ресурс] / О. Флейтлих // Деловой квартал : [блог журнала]. – 

2007. – 6 июня. – Режим доступа : http://selfmost.ru/article/sistemyi-

upravleniya-effektivnostyu 

415. Фоміна О. Інноваційні системи управлінського обліку / 

О. Фоміна // Вісник КНТЕУ. – 2014. – № 1. – С. 73–82. 

416. Функции менеджмента [Электронный ресурс] // Центр 

Управления Финансами. – Режим доступа : http://center-

yf.ru/data/Menedzheru/Funkcii-menedzhmenta.php#2 

417. Функция и принципы контроля [Электронный ресурс] // 

Экономический портал. – Режим доступа : http://allendy.ru/teoruprav/137-

funkc-i-princip-control.html 

418. Хайдаров К.А. Динамические системы [Электронный ресурс] / 

К.А. Хайдаров // Основы компьютерного моделирования : курс лекций. – 

Режим доступа : http://bourabai.ru/cm/dynamic_systems.htm 

419. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства / В.І. Хомяков. – 2-ге 

вид., перероб. І доп. – К. : Кондор, 2005. – 434 с. 

420. Хьюберт К. Универсальная система показателей 

деятельности [Электронный ресурс] / К. Хьюберт. – Режим доступа : 

http://robotlibrary.com/book/587-universalnaya-sistema-pokazatelej-

deyatelnosti-xyuber1t-k/5-gpava-2-universalnaya-sistema-pokazatelej-

deyatelnosti.html 

http://studme.org/1424121814936/finansy/kontseptsiya_upravleniya_tselyam_management_objectives_mvo
http://studme.org/1424121814936/finansy/kontseptsiya_upravleniya_tselyam_management_objectives_mvo
http://selfmost.ru/article/sistemyi-upravleniya-effektiv
http://selfmost.ru/article/sistemyi-upravleniya-effektiv


412 

421. Целеполагание [Электронный ресурс] // Центр Управления 

Финансами. – Режим доступа : http://center-yf.ru/data/Menedzheru 

/Celepolaganie.php 

422. Цель системы [Электронный ресурс] // Инновационная 

деятельность. Термины инновационного менеджмента и смежных областей 

(от А до Я) : толковый словарь / отв. ред. В.И. Суслов. – 2-е изд., доп. – 

Новосибирск: Сибир. Науч. Изд-тво, 2008. – Режим доступа : 

http://innovative_activities.academic.ru/649/Цель_системы 

423. Череп А.В. Ефективність як економічна категорія / А.В. Череп // 

 Ефективна економіка. – 2013. – № 1. -[Електронне видання]. – Режим 

доступу : http://  www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=1727 

424. Черненький В.П. Економічний розвиток підприємства: сутність та 

види / В.П. Черненький // Формування ринкової економіки. – 2010. – № 23. – 

С. 116–126. 

425. Чернов В. Г. Методологія оцінювання інноваційного розвитку з 

використанням нейро-нечіткого моделювання / Чернов В.Г. Дорохов О.В. // 

Економіка розвитку. – 2015. – № 3 (75). – С. 88–95. 

426. Чернов С.С. Классификация стратегий организации от теории к 

практике [Электронный ресурс] / С.С. Чернов, П.В. Хвостенко. – Режим 

доступа : http://www.e-rej.ru/Articles/2007/Chernov_Khvostenko.pdf 

427. Черных А.В. Механизм устойчивого развития предприятия в 

период активной инвестиционной деятельности: Автореф. Дис... Канд. Екон. 

Наук: 08.00.05. – Белгород: Белгородский государственный технический 

университет, 2006. – 20 с. 

428. Чечуліна О. Управління ризиками як компонента системи 

внутрішнього контролю державних установ / О. Чечуліна // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – С. 40–42. 

429. Чувикова В.В. Контроллинг как система совершенствования 

бухгалтерского учета для упраления : дис. ... Экон. Наук / В.В.  Чувикова. – 

М., 1999. – 182 с. 

http://center-yf.ru/data/Menedzheru


413 

430. Чумак Л.Ф. Сучасні тенденції розвитку 

підприємств [Електронний ресурс] / Л.Ф. Чумак // Вісник 

Дніпропетровського університету. – Режим доступу : 

http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201264/chumak.html 

431. Шарапов О.Д. Економічна кібернетика [Електронний ресурс]: 

Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Навч. Посібник. – К.: 

КНЕУ, 2004. – 231 с. – Режим доступу до ресурсу.: 

http://buklib.net/books/22350/ 

432. Шевченко Р.І. Застосування АВС-аналізу для формування 

інформаційного фільтру другого порядку підсистеми збору та контролю 

стану об’єктів моніторингу надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс] / 

Р. І. Шевченко // Збірник наукових праць Харківського університету 

Повітряних Сил. – 2015. – Вип. 2. – С. 166–175. 

433. Шевчук О.А. Трансформація змісту державного фінансового 

контролю / О.А. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 7. – 

С. 194–204. 

434. Шегда А. Організація / А. Шегда // Економічна енциклопедія : у 

3 т. Т. 2 / редкол. : С.В. Мочерний (відп. Ред.) [та ін.]. – К. : Академія, 

2001. – С. 644–646. 

435. Шершньова З.Є. Стратегічне управління / З.Є. Шершньова, 

С.В. Оборська. – К. : КНЕУ, 1999. – 384 с. 

436. Шматько Н.М. Сутність соціального розвитку підприємства / 

Шматько Н.М., Пантелєєв М.С. // Технический прогресс и эффективность 

производства : сб. Науч. Трудов. – 2012. – № 16. – С. 69–73. 

437. Школы научного управления [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://studopedia.net/11_53615_shkoli-nauchnogo-upravleniya. 

html 

438. Школа человеческих отношений [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://vfmgiu-tourism.ru/osnovnye_etapy_razvitiya_menedjmenta_ 

Turizma_24/shkola_chelovecheskih_otnoshenii_30/index.html 

http://vfmgiu-tourism.ru/osnovnye_etapy_razvitiya_


414 

439. Школа человеческих отношений. Практическая 

психология [Электронный ресурс] / под ред. Д-ра психол. Наук, проф., 

акад. БПА М. К. Тутушкиной. – 4-е изд., перераб., доп. – спб. : Дидактика 

Плюс, 2001. – Режим доступа : http://www.bibliotekar.ru/psihologia-

3/187.htm 

440. Шмиголь Н.М. Контроль та оцінка потенціалу загальної 

фінансової стратегії підприємства / Н.М. Шмиголь // Актуальні проблеми 

розвитку економіки регіону. – 2011. – Вип. 7 (2). – С. 200–204. 

441. Шмилович М.З. Стратификация (расслоение, группирование 

данных) – борьба с управленческим хаосом [Электронный ресурс] / 

М.З. Шмилович. – Режим доступа : 

http://www.ippnou.ru/article.php?Idarticle=008675. 

442. Шталь Т. Теоретичні основи формування стратегії підприємства 

/ Т. Шталь // Економічний аналіз. – 2008. – Вип. 2 (18). – С. 299–303. 

443. Шухман М.Е. Ризик-орієнтований підхід до планування робіт з 

внутрішнього аудиту корпорацій [Електронний ресурс] / М.Е. Шухман // 

Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

М. Туган-Барановського. – Режим доступу : 

http://www.stattionline.org.ua/ekonom/60/8237-rizik-oriyentovanij-pidxid-do-

planuvannya-robit-z-vnutrishnogo-auditu-korporacij.html 

444. Щёкин Г.В. Теория социального управления: Монография / 

Г.В. Щёкин. – К.: МАУП, 1996. – 408 с. 

445. Щербакова О. Методы оценки и управления стоимостью 

компании, основанные на концепции экономической добавленной 

стоимости / О. Щербакова // Финансовый менеджмент. – 2003. – № 3. – 

С. 27–35.  

446. Эквифинальность [Электронный ресурс] / Л. И. Лопатников // 

Экономико-математический словарь. Словарь современной экономической 

науки. – 5-е изд., перераб. И доп. – М. : Дело, 2003. – 520 с. – Режим 

доступа : http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Эквифинальность/  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673076
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673076


415 

447. Элемент системы [Электронный ресурс] науки / 

Л.И. Лопатников // Экономико-математический словарь. Словарь 

современной экономической. – 5-е изд., перераб. И доп. – М. : Дело, 

2003. – 520 с. – Режим доступа : 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Элемент%20системы/  

448. Эмерджентные свойства [Электронный ресурс] // Словарь 

Лопатникова. Общеэкономический и экономико-математический 

объяснительный словарь. – Режим доступа : http://slovar-

lopatnikov.ru/slovar/ei/emerdzhentnye-svojstva/ 

449. Энтони Р. Учёт: ситуации и примеры : пер. С англ. / Р. Энтони, 

Дж. Рис ; под ред. И с предисл. А. М. Петрачкова. – 2-е изд., стереотип. – 

М. : Финансы и статистика, 2001. – 560 с. 

450. Эриксон М. Обзор управления: руководство и оценка 

организаций по разработке с целью согласования с бизнес-

стратегией [Электронный ресурс] / М. Эриксон. – Режим доступа : 

http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/ericsson/ 

451. Эффективность по Парето [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/effektivnost 

-pareto.html#a1 

452. Эффективность [Электронный ресурс] / Л.И. Лопатников // 

Экономико-математический словарь. Словарь современной экономической 

науки. – 5-е изд., перераб. И доп: – М. : Дело, 2003. – 520 с. – Режим 

доступа : https://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Эффективность/  

453. Эффективность управления [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://bmanager.ru/articles/effektivnost-upravleniya.html 

454. Эффективность управления [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://infomanagement.ru/lekciya/Effectivnost_upravleniya 

455. Эффективность управления [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://studopedia.net/2_66990_effektivnost-upravleniya. 

html 

http://slovar-lopatnikov.ru/slovar/ei/emerdzhentnye-svojstva/
http://slovar-lopatnikov.ru/slovar/ei/emerdzhentnye-svojstva/
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/effektivnost


416 

456. Юдин Э.Г. Развитие [Электронный ресурс] / Э.Г. Юдин // 

Философский энциклопедический словарь / глав. Ред.: Л.Ф.  Ильичёв, 

П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. – М. : Советская энциклопедия, 

1983. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/ 

1013 

457. Юрій С.І. Казначейська система [Електронний ресурс] / 

С.І. Юрій. – Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/613/75/ 

458. Юсов В.С. Применение кластерного анализа для оценки 

экономических показателей сельскохозяйственных предприятий / 

В.С. Юсов, О.А. Блинов // Экономические и социально-гуманитарные 

науки. – 2013. – С. 82–84. 

459. Юшкевич О.О. Систематизація поглядів до теорії розвитку 

підприємства як відкритої системи / О.О. Юшкевич // Вісник ЖДТУ. – 

2011. – № 2 (56). – С. 179–183. 

460. Ягнюк І.М. Застосування сценарного підходу для прогнозування 

тенденцій розвитку підприємства / І.М. Ягнюк // Теоретичні і 

методологічні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. – 

Вип. 1, т. 2. – С. 80–83. 

461. Ямпoльcкaя Д. Контроль как функция управления [Электронный 

ресурс] Центр креативных технологий / Д. Ямпoльcкaя, M. Зoниc. – Режим 

доступа : http://www.inventech.ru/lib/management/management-0032/ 

462. Ямпoльcкaя Д. Процессный, системный и ситуационный подходы 

к управлению [Электронный ресурс] / Д. Ямпoльcкaя, M. Зoниc. –Режим 

доступа : http://www.inventech.ru/lib/management/management-0009/ 

463. Янаева М.В. Методы прогнозирования в информационной системе 

экологического мониторинга [Электронный ресурс] / М.В. Янаева, 

А.Г. Мурлин, В.А. Мурлина // Научный журнал кубгау. – 2012. – № 84 (10). – 

Режим доступа : https://docviewer.yandex.ua/?Url=http%3A%2 

F%2Fej.kubagro.ru%2F2012%2F10%2Fpdf%2F34.pdf&name=34.pdf&lang=ru&

c=570b84b96466 

https://docviewer.yandex.ua/?Url=http%3A%252


417 

464. Янковець Т.М. Теоретичні аспекти розвитку підприємств у 

сучасних умовах / Т.М. Янковець, Ю.А. Нагорна // Вісник КНУТД. – 

2015. – № 2 (85). – С. 108–113. 

465. Яровенко Г.М. Організація внутрішнього контролю в системі 

управління фінансовими потоками підприємств: автореф. Дис. … канд. 

Екон. Наук : 08.00.09 / Г.М. Яровенко; Державна академія статистики, 

обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2008. – 21 с. 

466.  Cattell R. B. The scree test for the number of factors / R.B. Cattell // 

Multivariate Behavioral Research. – 1966. – № 1. – P. 245–276. 

467. Compliance officer [Electronic resource] : [Комитет организаций – 

спонсоров Комиссии Тредвея (COSO)]. – Access mode: 

http://www.complianceofficer.ru/COSO.php 

468. Diego Pavanello. Statistical functions and relevant correlation 

coefficients of clearness index [J] / Pavanello Diego, Zaaiman Willem, Colli 

Alessandra // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. – 2015. – 

№ 130. – P. 126–133. 

469. Harman Harry H. Modern Factor Analysis / Harry H. Harman. – Third 

ed. – Chicago : University of Chicago Press, 1976/ – 487 p. 

470. Henri Fayol. Administration Industrielleet Générale, 1916 [Анри 

Файоль. Общее и промышленное управление / пер. на рус. Б. В. Бабина-

Кореня] [Электронный ресурс]. – М., 1923 // Центр гуманитарных 

технологий. – Режим доступа : http://gtmarket.ru/laboratory/basis/ 

5783 

471. Just in Time: Менеджмент качества [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.kpms.ru/General_info/Just_in_Time.htm 

472. Kaiser H.F. The application of electronic computers to factor analysis / 

H.F. Kaiser // Educational and Psychological Measurement. – 1960. – № 20. – P. 

141–151. 

473. Kim J.O. Introduction to factor analysis: What it is and how to do it / J. 

O. Kim, C. W. Mueller. – Beverly Hills; CA : Sage, 1978a. 



418 

474.  Kim J.O. Factor analysis: Statistical methods and practical issues / J. 

O. Kim, C. W. Mueller. – Beverly Hills ; CA : Sage, 1978b. 

475. Miao-Yu Tsai. Comparison of concordance correlation coefficient 

via variance components, generalized estimating equations and weighted 

approaches with model selection [J] / Tsai Miao-Yu // Computational Statistics 

& Data Analysis. – 2015. – № 82. – P. 47–58. 

476. O'Rourke N. A step-by-step approach to using the SAS system for 

univariate and multivariate statistics / N. O'Rourke, L. Hatcher, 

E.J. Stepanski. – Cary, second ed. – NC : SAS Institute Inc. Wiley-SAS, 2005. – 

550 p. 

477. Performance Prism (Призма эффективности) [Электронный 

ресурс] // HR-Portal (Словарь по экономике). – Режим доступа : http://hr-

portal.ru/varticle/performance-prism-prizma-effektivnosti 

478. Research on Correlation analysis of industry electricity quantity / 

Wang Yongjun, Yao Gang, He Yanying // International Conference on 

Information Technology and Management Innovation (ICITMI 2015). – P. 911–

925. 

479. Rummel R.J. Applied factor analysis / R.J. Rummel. – Evanston : 

Northwestern University Press, 1970. – 617 p. 

480. Rusbult C.E. Commitment and satisfaction in romantic associations:  

A test of the investment model / C.E. Rusbult // Journal of Experimental Social 

Psychology. – 1980. – № 16. – P. 172–186. 

481. SMIDA [Електронний ресурс]: Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України. – Режим доступу : 

http://smida.gov.ua/ 

482. Spector P.E. Summated rating scale construction: An introduction / 

P.E. Spector. – Newbury Park, CA : Sage, 1992. – 74 p. 

483. Stevens J. Applied multivariate statistics for the social sciences / 

J. Stevens. – Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 1986. –  

708 p. 



419 

484. Vinichenko О. Evaluation criteria of internal control effectiveness of 

enterprises / Olena Vinichenko // Social Educational Project of Improving 

Knowledge in Economics. - Osthofen, Deutschland; Poitiers, France; Los 

Angeles, USA – L´ Association 1901 “SEPIKE” – 2014. - Ausgabe 6 рр. 196-

201. 

485. Vinichenko O.M. The two-prism model of enterprise performance 

management / O.M. Vinichenko // Проблеми економіки. – 2015. – № 2. – 

С. 126–132.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



420 

ДОДАТОК А 

 

 

 

 

 



421 

ДОДАТОК Б 

 

 

 

 



422 

ДОДАТОК В 

 

 



423 

ДОДАТОК Д 

 

 

 



424 

ДОДАТОК Е 

 

 

 



425 

ДОДАТОК Ж 

 

 

 



426 

ДОДАТОК З 

 

 

 



427 

ДОДАТОК И 

 

Таблиця И.1 

Принципи контролю 

Принцип Характеристика принципу 
1 2 

Всеосяжність Моніторинг внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на 

роботу підприємства 

Централізація Фактичну інформацію, необхідну для контролю, повинні 

готувати незацікавлені особи 

Відокремленість Інформація для контролю повинна бути підготовлена 

незацікавленою особою 

Гнучкість 

(адаптивність) 

Здатність пристосовуватися до змін на підприємстві у режимі 

реального часу 

Своєчасність Усувати порушення та помилки треба до того, як вони 

завдадуть підприємству великої шкоди 

Стратегічна 

спрямованість 

Орієнтованість на основні напрями розвитку підприємства 

Економічність Витрати на здійснення контролю не повинні перевищувати 

вигоди від його здійснення 

Випереджальність Контроль повинен бути спрямований на запобігання кризовим 

ситуаціям 

Індивідуальність Контроль повинен бути спрямований на конкретний об’єкт, 

процес, явище 

Виключення Система контролю спрацьовує лише за умови значного 

відхилення від стандартів і правил 

Визначеність Методи контролю повинні відповідати об’єкту контролю і бути 

зрозумілими для робітників підприємства 

Орієнтованість на 

людський фактор 

Контроль повинен бути об’єктивний і неупереджений 

Помірність Контроль не повинен бути тотальним та заважати роботі 

підприємства 

Простота Контролювати головні напрями діяльності підприємств, але 

постійно та ефективно 

Орієнтація на 

результат 

Контролювати треба результат виконання роботи, а не шлях її 

здійснення 

Відповідність справі Контроль повинен здійснюватися таким чином, щоб була 

можливість порівнювати фактичний стан із запланованим 

Плановість Головні атрибути контролю (порядок, строки, обсяг) повинні 

бути запланованими 

Системність Контролю підлягають усі сторони підконтрольного об’єкта 

Регулярність Контроль здійснюється постійно, безперервно, відповідно до 

характеру і властивості діяльності 

Законність Контролери повинні діяти відповідно до норм законів 

Об’єктивність Проведення контролю і подання його результатів має бути 

правдиве, повне й неупереджене 
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Продовження таблиці И.1 

1 2 
Незалежність Відсутність силового, матеріального та морального впливу на 

суб’єкт контролю 

Конкретність Необхідно здійснювати перевірку конкретних явищ і подій 

Гласність Результати контролю доводяться до відома відповідних 

зацікавлених або законодавчо обумовлених осіб 

Ефективність та 

дієвість 

Своєчасне виявлення порушень та оперативне забезпечення їх 

виправлення 

Науковість Здійснення контролю має базуватися на досягненнях науки і 

техніки та передового досвіду 

Повнота Детальне вивчення всіх фактів, що стосуються об’єкта 

контролю 

Результативність Підбір стандартів контролю, які адекватно відображають 

предмет контролю 

Точність Не можна орієнтуватися на приблизні дані, минулий досвід, 

традиції, стереотипи, здогадки, змішані факти і висновки 

Санкціонованість Затвердження усіх фактів господарської діяльності 

відповідними посадовими особами 

Взаємодія і 

координація 

Створення умов, які сприяють взаємодії працівників різних 

рівнів управління 

Взаємодія між 

правами і 

відповідальністю 

Забезпечення відповідності між повноваженнями і 

відповідальністю внутрішнього контролю 

Відповідність 

контролюючої та 

контрольованої 

систем 

Ступінь складності системи контролю повинен відповідати 

ступеню складності бізнесу 

Належність Адміністрація або власники підприємств установлюють 

належну систему внутрішнього контролю і забезпечують її 

функціонування 

Динамічність Перманентне приведення у відповідність мети та спонукальних 

мотивів контрольної діяльності 

Саморегуляція Коригування системи внутрішнього контролю та підтримання 

її оптимальних параметрів відповідно до змін функціонування 

на макрорівні та мікрорівні 

Розмежування 

повноважень та 

компетенцій 

Розмежування повноважень органів, що забезпечують 

господарську діяльність та діяльність контролю визначається 

внутрішніми стандартами підприємства 

Комплексність 

характеру 

Спрямованість контролю за об’єктами, напрямами та рівнями 

діяльності відповідно до ступеня ризику 

Взаємодія органів 

контролю 

Взаємодія контролюючих органів забезпечує системність 

контролю 

Своєчасність 

інформування 

Своєчасне доведення до відома власників та адміністрації 

необхідної інформації 

Розподіл контрольних 

повноважень 

Розмежування функцій ініціювання та виконання контролю 

між суб’єктами 

Органічна єдність 

контролю в процесах 

управління 

Убудованість контролюючої функції в технологічні 

автоматизовані процеси 
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Продовження таблиці И.1 

1 2 
Процесний підхід до 

контролю  

Дослідження процесів, які відбуваються в економічних 

системах (з використанням інформаційних технологій). 

Гуманізм Врахування особливостей поведінки людей у контрольних 

ситуаціях 

Використання усіх 

етапів контролю 

Збір інформації, порівняння з нормативними показниками, 

коригуючий вплив 

Прийняття 

учасниками 

контрольного процесу 

Прихильність працівників стандартам контролю, мотивація 

контролю 

Баланс об’єктивних і 

суб’єктивних даних 

Використання поряд з кількісними показниками якісних 

показників 

Зрозумілість Зменшення помилок за рахунок зрозумілої для користувачів 

системи контролю 

Розумні критерії Застосування адекватних критеріїв з метою забезпечення 

підвищення продуктивності праці 

Використання 

багатьох критеріїв 

Об’єктивність оцінки, запобігання маніпуляціям 

Коригуючі заходи  Виявлення проблеми та забезпечення її вирішення 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [6; 8; 88; 122; 126; 140; 150; 166; 185; 

222; 245; 307; 308; 325; 332; 383; 417]) 

 

Таблиця И.2 

Класифікація методів, методичних приймів та способів контролю 

Метод контролю Сутність методу контролю 

1 2 
Фактична перевірка Перевірка якісного стану та кількісного вираження об’єктів 

Документальна 

перевірка 

Перевірка інформаційних джерел, які знайшли своє вираження 

в документах та загальних записах 

Підтвердження Одержання пояснення або відповіді у письмовій формі від 

об’єкта господарювання, що підлягає контролю, або третіх 

осіб з метою засвідчення точності окремої інформації 

Спостереження Візуальний огляд з метою отримання загальної 

характеристики або інформації 

Обстеження Ретельне особисте дослідження об’єкта контролю 

Опитування Отримання усної або письмової відповіді на запитання 

контролера з метою отримання інформації 

Перевірка механічної 

точності 

Перевірка правильності підрахунків у документах, облікових 

регістрах, звітності 

Аналітичні тести Порівняння показників в абсолютних та відносних одиницях 

Сканування Безперервний перегляд окремого масиву інформації 

Спеціальна перевірка Перевірка з залученням фахівців з вузької спеціалізації 

(технологів, інженерів, тощо) з метою отримання доказів 

фактів порушень та відхилень 
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Продовження таблиці И.2 

1 2 
Зустрічна перевірка Порівняння відображення здійснених господарських операцій 

у суб’єкта господарювання та його контрагентів 

Суцільна перевірка Підлягає дослідженню увесь масив інформації стосовно 

господарських операцій, що відбулися у суб’єкта 

господарювання за період який підлягає перевірці 

Вибіркова перевірка Підлягає дослідженню менш ніж 100% масиву інформації 

стосовно господарських операцій, що відбулися у суб’єкта 

господарювання за період який підлягає перевірці. Вибірка 

повинна бути репрезентативною, тобто характерною для мети 

контролю 

Аналітична перевірка Оцінка фінансових показників шляхом визначення 

залежностей між ними 

Комбінована перевірка Поєднання у межах однієї перевірки трьох вищевказаних 

методичних прийомів організації контролю, тобто суцільного, 

вибіркового, аналітичного 

Аналіз Дослідження шляхом уявного або практичного розподілу 

предмету дослідження на складові об’єкти 

Синтез Дослідження шляхом встановлення в’язків та поєднання 

об’єктів контролю, розподілених у процесі аналізу 

Індукція Дослідження та шлях формування висновків від окремих 

елементів до загального об’єкта контролю 

Дедукція Дослідження та шлях формування висновків від загального 

об’єкту контролю до окремих його елементів 

Аналогія Формування висновків на основі подібності об’єкта контролю 

з іншими дослідженими об’єктами 

Моделювання Зміна об’єкта дослідження на його аналог, модель тощо 

(стандарти, нормативи, тарифи) 

Абстрагування Перехід від окремих об’єктів контролю до загальних понять. 

Тобто формування висновків щодо об’єкта контролю шляхом 

дослідження окремих його елементів 

Конкретизація Формування висновків шляхом дослідження кожного 

окремого елемента об’єкта контролю 

Системний аналіз Дослідження об’єкта контролю як систему факторів, що 

впливають на його функціонування 

Функціонально-

вартісний аналіз 

Оцінка економічної ефективності технологічних процесів, 

тобто дослідження складних систем у процесі їх 

функціонування 

Інвентаризація Спосіб перевірки фактичної наявності, стану та умов 

збереження товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо 

Контрольний запуск 

сировини і матеріалів у 

виробництво 

Прийом контролю за допомогою якого можливо з’ясувати 

фактичне використання сировини та матеріалів на 

виготовлення одиниці продукції, відходи виробництва, 

продуктивність обладнання 

Експертиза Дослідження об’єкта контролю фахівцями, які мають 

спеціальні знання, з метою визначення якості, вірогідності та 

необхідності проведеної господарської операції 

Лабораторний аналіз Дослідження якості виробничих запасів та готової продукції 
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Метод контрольного 

обміру 

Порівняння фактично виконаного обсягу робіт з обсягом робіт 

передбаченим кошторисом, нормативною і технологічною 

документацією 

Аналіз щоденної або 

поопераційної зміни 

залишків 

Встановлення фактів перекручення інформації щодо залишків 

товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо, внаслідок 

хронологічного аналізу господарських операцій 

Перевірка виконання 

прийнятих рішень 

Дослідження відповідності роботи персоналу підприємства 

нормативно-законодавчим актам та внутрішнім стандартам 

Письмові пояснення Записи посадових та матеріально відповідальних осіб щодо 

процесів та явищ, які відбуваються на підприємстві з метою 

виявлення причин допущених порушень та винних осіб 

Технологічний 

контроль 

Перевірка інженерної і технічної підготовки виробництва, 

якості продукції та відповідності її технічним умовам. 

(Різновидом цього методу контролю є контрольний запуск 

сировини та матеріалів у виробництво). 

Хіміко-технологічний 

контроль 

Перевірка якості сировини, матеріалів, а також якісних 

характеристик виробів 

Службове 

розслідування 

Контроль дотримання посадовими особами, а також іншими 

робітниками підприємства нормативно-законодавчих  

актів 

Експеримент Науково поставлене дослідження в відповідності до мети 

контролю щодо перевірки планових показників і фактичних 

результатів 

Групування недоліків Узагальнення недоліків за одноманітними ознаками 

Документування 

результатів 

проміжного контролю 

Засіб оформлення результатів контролю на проміжних стадіях 

перевірки 

Аналітичне групування Засіб групування за однорідними ознаками, тобто складання 

таблиць будь-яких факторів 

Слідчо-юридичне 

обґрунтування 

Засіб визначення матеріального збитку та збір його доказів 

Систематичне 

викладення недоліків у 

акті 

Узагальнення результатів відповідно до вимог діловодства 

Прийняття рішення за 

результатами 

контролю 

Забезпечення функціонування суб’єкта господарювання у 

заданих параметрах, шляхом розробки приказів, 

розпоряджень, інструкцій, тощо 

Контроль за 

здійсненням рішень 

Забезпечення стану суб’єкта господарювання у відповідності з 

управлінськими рішеннями 

Інформаційне 

моделювання 

Сукупність інформації у вигляді моделі з метою отримання 

інформації про його стан у визначених ситуаціях для 

регулювання відхилень від планових показників 

Камеральна перевірка Перевірка документів за місцем знаходження контрольної 

структури без дослідження суб’єкта господарювання 

Нормативно-правове 

регулювання 

Дослідження відповідності діяльності суб’єкта 

господарювання нормативно-законодавчим актам. Виявлення 

порушень 
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Економіко-

математичні методи 

Засіб для визначення впливу факторів на результати 

господарської діяльності з метою її оптимізації 

Статистичні 

розрахунки 

Засіб визначення таких величин та якісних характеристик яких 

нема в економічній інформації підприємства 

Нормативна перевірка 

документів 

Порівняння фактичних витрат на одиницю продукції з 

нормативними або плановими 

Техніко-економічний 

розрахунок 

Визначення вірогідності обсягів планових і фактичних витрат 

на виконання окремих робіт або виробництва будь-якої 

продукції, тобто підтвердження норм, тарифів, розцінок 

Економічна оцінка 

господарських 

операцій 

Дослідження з метою встановлення доцільності і 

раціональності окремих господарських операцій та загалом 

ефективності функціонування об’єкта контролю 

Лабораторний аналіз Дослідження якості виробничих запасів та готової продукції 

Хронометраж робочого 

часу 

Визначення фактичних затрат праці на виконання окремих 

господарських операцій 

Аналіз фінансового 

стану 

Ретельне дослідження звітності підприємства з метою оцінки 

його стану 

Моніторинг Постійний контроль, спостереження, оцінка і прогноз змін 

фінансового стану підприємства та іншого 

Нагляд Спостереження за суб’єктами економічної діяльності з метою 

охорони, контролю, стосовно виконання відповідних умов 

Обстеження особисте ознайомлення з предметом дослідження 

Ревізія Взаємопов’язаний комплекс перевірок суб’єктів 

господарювання державною фінансовою службою 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [29; 125; 130; 194; 225; 250; 400]) 

 

Таблиця И.3 

Класифікація видів контролю 

Ознака Вид контролю 

1 2 
Суб’єкт Зовнішній – суб’єкти контролю є сторонньою організацією щодо 

структури, яка підлягає контролю. 

Внутрішній – контроль здійснюється або замовляється органами, 

яким підпорядкована структура, що підлягає контролю, на правах 

власності (внутрішньосистемний або внутрішньогосподарський) 

Час проведення Попередній – здійснюється до виконання господарської операції з 

метою запобігання помилок. 

Поточний – здійснюється в процесі виконання господарських 

операцій з метою своєчасного виявлення порушень і відхилень. 

Подальший – здійснюється після закінчення господарських операцій 

за певний звітний період з метою визначення їх економічної 

доцільності, законності та правильності 

Періодичність Безперервний – здійснюється постійно протягом усього часу 

діяльності підприємства. 

Дискретний – здійснюється в окремі зазначені проміжки часу 
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Форма 

проведення 

Стандартизація – контроль за дотриманням суб’єктом 

господарювання відповідних норм і правил щодо організації та 

ведення господарської діяльності і відображення результатів своєї 

праці у відповідних законодавчо установлених формах (первинних 

документах, звітах, деклараціях, розрахунках тощо). 

Ідентифікація – контроль закріплення за суб’єктом господарювання 

належних йому реквізитів (код, назва тощо). 

Ліцензування – контроль права на здійснення окремих видів 

діяльності. 

Експертиза – дослідження справ, питань, явищ з метою їх 

правильної оцінки. 

Аудит – перевірка вірогідності фінансової звітності підприємства. 

Тематична перевірка – дослідження окремих сторін діяльності 

підприємства. 

Ревізія – дослідження фактичної наявності, стану зберігання та 

ефективності використання ресурсів підприємства. 

Моніторинг – постійне спостереження, оцінка та прогноз змін 

об’єкта контролю. 

Слідство – встановлення суми збитків та винних осіб при заподіянні 

шкоди 

Повнота 

охоплення 

Суцільний – охоплює увесь об’єкт контролю за часом і повнотою 

обстеження в періоді, що підлягає перевірці. 

Вибірковий – охоплює окремі елементи об’єкта контролю, за певні 

проміжки часу та періоду, що підлягає перевірці 

Ініціатива 

здійснення 

Обов’язковий – необхідність контролю зазначена нормативно-

законодавчими актами. 

Ініціативний – необхідність контролю визначається підприємством 

самостійно 

Інформаційне 

забезпечення 

Документальний – встановлення суті, достовірності і юридичної 

обґрунтованості господарської операції. 

Фактичний – встановлення реального стану об’єкта контролю 

Призначення 

часу 

Плановий – здійснюється відповідно до розробленого плану 

контролю. 

Раптовий – здійснюється у випадку необхідності контрольних дій 

Місце 

проведення 

Інспектування на місцях – дослідження за місцем об’єкта контролю. 

Дистанційний – дослідження за місцем знаходження суб’єкта 

контролю 

Характер 

контрольної 

діяльності 

Стратегічний – контроль ефективності використання ресурсів з 

метою досягнення суб’єктом господарювання довгострокової 

кінцевої мети діяльності. 

Тактичний – контроль досягнення окремих завдань на найближче 

майбутнє 

Призначення 

суб’єкта 

контролю 

Загальний – дія контролю поширюється на всі суб’єкти 

господарювання. 

Спеціалізований – дія контролю поширюється на окремі напрями 

діяльності суб’єктів господарювання 

Напрям мети Оцінюючий – контроль оцінки отриманого результату. 

Коригуючий – контроль коригування планів або відхилень від планів 
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Напрям дії Діагностичний – визначення больових точок суб’єктів 

господарювання шляхом виявлення відхилень від заздалегідь 

визначених вимірників, еталонів. 

Терапевтичний – вживання коригуючих заходів, щодо виявлених 

відхилень 

Предмет Всебічний – контроль усіх процесів та явищ, що відбуваються у 

суб’єкта господарювання в цілому. 

Функціональний – контроль окремих підрозділів чи функцій 

суб’єкта господарювання 

Джерело 

фінансування 

Суб’єкт перевірки – джерелом фінансування виступає держава або 

сама контролююча структура (якщо суб’єкт контролю державна чи 

муніципальна структура). 

Суб’єкт господарювання, що перевіряється, – контроль здійснюється 

за рахунок суб’єкта господарювання, що перевіряється. 

Треті особи – джерелом фінансування виступає власник або інші 

особи, які мають на меті отримати достовірну інформацію щодо 

суб’єкта господарювання  

Функціональні 

сфери 

Адміністративний – виконання структурними підрозділами суб’єктів 

господарювання своїх функцій, персоналом – обов’язків. 

Економічний – контроль за наявністю, використанням та 

збереженням ресурсів суб’єктів господарювання. 

Фінансовий – контроль за дотриманням планів, бюджетів, 

кошторисів, розрахунків та сплатою податків, доходами і витратами 

суб’єкта господарювання. 

Виробничий – контроль за дотриманням термінів виконання робіт, 

використанням потужностей. 

Соціальний – контроль дотримання трудової дисципліни, правових 

норм, соціальних нормативів. 

Технічний – контроль за якістю товарів та послуг. 

Технологічний – контроль дотримання технологій виробництва та 

ефективності технологічних процесів. 

Маркетинговий – контроль дослідження ринків збуту та 

конкурентного середовища. 

Інженерний – контроль роботи обладнання, використання 

комунікацій, проведення ремонтних робіт. 

Правовий – контроль дотримання вимог нормативно-законодавчих 

актів суб’єктом господарювання, необхідності та правомірності 

перевірки суб’єкта господарювання державними правоохоронними 

та контролюючими органами 

Структурний 

(відповідність 

структурних 

елементів 

призначенню) 

Бюрократичний – визначається формальною та механічною 

структурною побудовою. Забезпечує жорстку ієрархію, суворі 

правила і стандарти діяльності з метою підпорядкованості підлеглих. 

Клановий – визначається груповими нормами і розвинутою 

корпоративною культурою, що базується на самоконтролі з метою 

забезпечення відданості співробітників підприємству 

За кількістю 

контрольованих 

параметрів 

Одиничний – спостереження здійснюється за одним параметром. 

Множинний – спостереження здійснюється за багатьма параметрами 
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Стратегічний 

(відповідність 

стратегії 

підприємства 

досягненню 

мети) 

Централізований – чіткий контроль за основними стратегічними 

рішеннями, підконтрольність і відповідальність перед головним 

офісом, розгорнуті звіти. 

Децентралізований – відсутність тотального контролю з боку 

головного офісу, гнучка система взаємовідносин між головним 

офісом та підрозділами, м’які вимоги до звітів 

Призначення Лінійний – визначає взаємозв’язок «начальник – підлеглий», 

спрямований на контроль за виконанням підлеглими рішень 

керівництва. 

Функціональний – об’єктом контролю є конкретні функції, за якими 

контролюються показники підприємства. 

Операційний – здійснює забезпечення процесу виробництва та збуту 

відповідно до розробленої виробничої програми та встановлених 

календарних термінів 

Залежність від 

поточної 

діяльності 

Спрямований – здійснюється упродовж діяльності, дії, операції 

(супроводжує цілеспрямовану дію від початку до кінця). 

Фільтруючий – віднесений до певної дати у ході здійснення 

господарської операції 

Час здійснення Пасивний – здійснюється після закінчення будь-якого процесу. 

Активний – здійснюється під час всього процесу 

За метою Фільтруючий – відділяє придатне від непридатного. 

Коригуючий – виправляє ситуацію 

За інтенсивністю Нормальний. 

Посилений 

За місцем 

здійснення 

Летучий – суб’єкт і об’єкт розподілені у просторі. 

Стаціонарний – виконавець сам слідкує за своєю роботою 

Під час 

впровадження 

бережного 

виробництва 

Організаційний контроль – моніторинг, аналіз і затвердження 

пріоритетів в реалізації проекту. 

Законодавчий контроль – розробка і прийняття нормативних 

правових актів. 

Індикативний контроль – встановлення і моніторинг цільових 

показників і завдань. 

Фінансово-економічний контроль – фінансове забезпечення заходів. 

Науковий супровід – аналіз ефективності реалізації заходів. 

Інформаційний контроль – інформування громадськості та 

пропаганда можливостей та переваг застосування сучасних методів 

організації, управління і технологій ощадливого виробництва як 

стиля господарювання і способу життя 

За характером 

розвитку 

Статичний – стабільна система контролю, що характеризує 

упорядкований стан суб’єкта господарювання у заздалегідь 

зазначений час. 

Динамічний – контроль, що характеризує суб’єкт господарювання у 

розвитку та постійно здійснюється відповідно до виявлених переваг 

та недоліків функціонування суб’єкта господарювання з 

урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів впливу 

Примітка. Джерело : (набуло подальшого розвитку на основі [129; 130; 143; 149; 

204; 225; 240; 383; 400; 417]) 
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ДОДАТОК К 

 

 

Таблиця К.1 

Класифікація систем 

Ознака Види систем 

1 2 
Залежно від умов 

створення 

Природні – системи створенні без втручання людини. 

Штучні – системи створені людиною. 

Залежно від ступеню 

взаємодії з 

зовнішнім 

середовищем 

Відкриті – системи, що здійснюють активний обмін ресурсами 

на вході і на виході. 

Закриті – системи, що мають із зовнішнім середовищем 

односторонній зв’язок вхід чи вихід (часи). 

Ізольовані - системи, які не взаємодіють із зовнішнім 

середовищем, бо не мають ні входу ні виходу (хімічна реакція). 

Відповідно до 

фізичної форми 

Фізичні – системи, до яких належить сукупність об’єктів, що 

мають речову форму та взаємодіють між собою (територія 

підприємства). 

Абстрактні – системи які є символічним відображенням зв’язків 

чи процесів, що відбуваються у фізичних моделях і визначають 

їх поведінку (моделі процесів). 

Моделі Фізичні – зовнішньої подібності (устаткування). 

Абстрактно-схематичні – графіки, схеми. 

Абстрактно-математичні – відображають в системі чи її окремій 

частині зв’язки чи числові залежності (функціональна  

система). 

В залежності від 

складності 

Прості – системи, які мають у своєму складі невелику кількість 

елементів взаємодія між якими дозволяє виконувати елементарні 

функції системи. 

Складні – системи, які мають у своєму складі необмежену 

кількість підсистем або елементів взаємодія між якими дозволяє 

виконувати різноманітні функції любого ступеню складності. 

Залежно від 

взаємодії 

Централізовані – системи, що мають провідний елемент 

відповідно до змін в якому виникають зміни усіх інших 

елементів, їх поведінки та системи в цілому (адміністрація). 

Децентралізовані – система, яка складається з окремих 

рівнозначних елементів, зміни в кожному з яких не впливають 

на зміни в інших, що з’єднані послідовно або паралельно 

(групова робота). 

За зміною у часі Динамічні – системи поведінка яких в цілому та їх окремих 

елементів змінюється з часом. Така система взаємодіє з іншими 

системами завдяки чому системи мають розвиток, тобто вони 

перетворюються на системи, що розвиваються. 

Статичні – системи поведінка яких в цілому та їх окремих 

елементів не змінюється з часом. Така система не взаємодіє з 

іншими системами. 
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Продовження таблиці К.1 

1 2 

В залежності від 

впливу факторів 

Нечіткі – системи поведінка яких визначається якісно, а не 

кількісно. 

Стохастичні – системи поведінка яких у часі залежить від 

випадкових впливів як внутрішнього так і зовнішнього середовища. 

Детерміновані – системи, які повинні мати на вході додаткові 

керуючі пристрої, та пристрої для обліку зовнішніх і внутрішніх 

факторів впливу. Поведінка таких систем залежить від характеру її 

входу та попереднього стану. 

В залежності від 

регулювання 

Зворотні – системи, які мають зворотній зв'язок, тобто параметри 

яких на «виході» впливають на «вхід». 

Регульовані (кібернетичні) – системи параметри роботи яких 

задаються і утримаються спеціальними керуючими пристроями 

відповідно до мети її функціонування. 

Стабільні – системи параметри функціонування яких зберігаються 

на певному рівні (автомобіль). 

Відповідно до 

взаємодії з зовнішнім 

середовищем 

Сполучені – системи, що стають оптимальними в конкретний час 

відповідно до зовнішнього середовища, шляхом адаптації до нього і 

функціонують відповідно до його вимог або пов’язаних з ним 

систем (результат задоволення споживачів). 

В залежності від 

ступеня свободи 

Відносно самостійні – системи, які функціонують самостійно. 

Тобто юридично або фізично незалежні. 

Несамостійні – системи (частіше підсистеми), як є складовою 

частиною більш глобальної системи. 

Види систем Космічні – сонячна система. 

Біологічні – живі організми. 

Технічні – системи, що складаються із визначеної кількості деталей 

і механізмів. Тобто це вироби, які виконують задані функції 

Соціально-економічні – системи які складаються із економічних, 

виробничо-технічних и соціальних структур (місто, організація) 

Виробничі (складові соціально-економічних) – системи які 

складаються із функціональних і виробничих підрозділів, які 

випускають продукцію чи здійснюють послуги виробничого 

характеру (підприємство). 

Екосистема – сукупність факторів природного середовища, які 

забезпечують життєдіяльність. 

Логічні – сукупність факторів, які визначають послідовність 

мислення при здійснені аналізу якось явища або процесу. 

В залежності від 

рівня спеціалізації 

Комплексні – системи, що працюють в залежності від життєвого 

циклу об’єкту або які виконують увесь необхідний комплекс 

функцій (підприємство с повним виробничим циклом). 

Спеціалізовані – системи, що працюють на одній стадії життєвого 

циклу об’єкту або які виконують одну спеціалізовану функцію. 

В залежності від 

тривалості 

функціонування 

Короткострокові – системи, які функціонують короткий проміжок 

часу або разові. 

Дискретні – системи, які функціонують визначений проміжок часу. 

Довгострокові – які функціонують невизначений, необмежений 

проміжок часу. 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [54; 402]) 
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Таблиця К.2 

Моделі оцінки ефективності підприємства на основі  

Фінансово-орієнтованої концепції управління 

Назва моделі Сутність Недоліки 

Модель Дюпона  

(DuPont Model) 

на основі показника ROА 

(рентабельність активів) 

[47; 50; 215; 235; 343; 344; 

412] 

 

Спрямована на оцінку 

доходності інвестицій, 

зроблених в активи 

підприємства  

Не враховує такі фактори, 

як спосіб інвестування, за 

рахунок якого капіталу це 

відбувається, залученого чи 

акціонерного, 

довгостроковий чи 

короткостроковий 

залучений капітал 

Розширена версія Моделі 

Дюпона  

(DuPont Model) 

на основі показника ROE 

(рентабельність власного 

капіталу) [47; 50; 215; 235; 

343; 344; 412] 

Базується на концепції, 

відповідно до якої головна 

роль менеджменту полягає у 

збільшенні добробуту 

акціонерів 

Не враховує ступінь ризику 

рішень що приймаються. 

Наявність протиріч між 

стратегічними завданнями 

підприємства та поточними 

фінансовими результатами 

Система управління на 

основі показника EVA 

(EVA-based management) 

[124; 189; 396; 412; 445] 

Спрямовує діяльність 

підприємства на збільшення 

його вартості. Визначає 

підрозділи підприємства, які 

створюють додану вартість. 

Допомагає управляти 

грошовими потоками 

Залежність винагороди від 

показника EVA, що 

призводить до прийняття 

рішень, спрямованих на 

короткострокові вигоди. 

Система показників 

складається тільки з 

фінансових показників 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [47; 50; 124; 189; 215; 235; 343; 344; 

396; 412; 445]) 

 

Таблиця К.3 

Система управління ефективністю підприємства «Панель управління» 

(Тableau de bord) 

Назва моделі Сутність Недоліки 

Панель управління  

(Тableau de bord) 

[33; 50; 289; 304; 321; 344; 

412] 

Управління підприємством 

через систему причинно-

наслідкових зв’язків 

фінансових і нефінансових 

показників. Забезпечує 

керівництво підприємства 

інформацією про кожний 

структурний підрозділ 

Не приділяє увагу 

зовнішнім факторам, що 

впливають на діяльність 

підприємства. 

Жорстка прив’язка до 

структури підприємства. 

Відсутність гнучкості при 

зміні цілей 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [33; 50; 289; 304; 321; 344; 412]) 
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Таблиця К.4 

Системи управління ефективністю підприємства на основі концепції 

управління за цілями 

Назва моделі Сутність Недоліки 

Модель управління за 

цілями (MBO – 

Management by Objectives) 

П. Друкера  

[33; 124; 412; 414] 

Розробка чіткої ієрархії 

цілей усередині 

підприємства та доведення 

цілей до підлеглих. 

Діяльність працівників 

оцінюється відповідно до 

результату, що досягнуто 

Модель управління 

базується на формалізації 

завдань і не пристосована 

до сучасного динамічного 

бізнес-середовища 

 

Goal-технологія А. Літягіна 

[124; 412; 414] 

Призначена для створення:  

– системи постановки 

завдань і контролю за 

результативністю персоналу, 

що базується на визначенні 

індивідуальних цілей для 

працівників; 

– системи оплати праці для 

персоналу, що залежить від 

результату кожного 

окремого працівника у 

певний період 

Показники жорстко 

пов’язані з оплатою праці і 

системою розрахунку 

фонду оплати праці 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [33; 124; 412; 414]) 

 

Таблиця К.5 

Системи управління ефективністю, основою яких є концепція 

глобального управління якістю 

Назва моделі Сутність Недоліки 

1 2 3 

Загальна модель якості 

(Total Quality Model) 

[33; 189; 352] 

Системність якості (розробка, 

підтримка та вдосконалення 

якості на кожному етапі 

виробництва) спрямована на 

досягнення довгострокового 

успіху шляхом задоволення 

споживача, що забезпечує 

вигоди для підприємства і 

суспільства 

Досить обмежене 

розуміння керівниками 

різних рівнів управління 

взаємозв’язку якості 

продукції з ефективністю 

діяльності підприємства. 

Розуміння вдосконалення 

якості як разового заходу, 

а не системного процесу 

Система «Шість сигма» 

(SS) [273; 414] 

Удосконалення бізнесу шляхом 

пошуку та виключення причин 

помилок або дефектів у бізнес-

процесах, зосередження уваги 

на критично важливих для 

споживача вихідних 

параметрах 

Ефективна, але досить 

трудомістка 
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Продовження таблиці К.5 

1 2 3 

Модель досконалості 

Європейського фонду 

управління якістю (EFQM) 

[352; 414] 

Регулювання політики, цілей 

та стратегії відповідно до 

змін інтересів. Реалізація 

стратегії підприємства через 

ланку взаємопов’язаних 

процесів шляхом їх 

постійного вдосконалення 

Під досягненням 

результатів розуміють 

постійне вдосконалення 

підприємства, що не 

завжди є найбажанішим 

результатом 

Національна премія якості 

імені Малкольма 

Болдріджа (MBNQAP) 

[380; 414] 

Підштовхує підприємства до 

пошуку шляхів досягнення 

досконалості та одночасно 

підвищує якість і розвиток 

економіки країни загалом 

Критерії оцінок 

підприємства залежать від 

його ділових результатів і 

недостатньо відображають 

досягнутий рівень якості 

Модель оцінки 

ефективності діяльності і 

зростання (ЕР2М) 

(Effective Progress and 

Performance Measurement)  

К. Адамсона та 

П. Робертсона [33; 289; 

412] 

Забезпечення впровадження 

стратегії підприємства, 

формування корпоративної 

культури, спрямованої на 

нескінчений розвиток 

Складність розробки і 

сприйняття персоналом, 

потребує високої 

лояльності і кваліфікації 

від усіх працівників 

підприємства 

Піраміда ефективності 

К. Мак-Найра, Р. Лінча і 

К. Кросса [33; 124; 289; 

412] 

Зв'язок орієнтованої на 

споживачів корпоративної 

стратегії з фінансовими і 

нефінансовими показниками 

Традиційна управлінська 

інформація виходить 

тільки з верхнього рівня 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [33; 124; 273; 289; 304; 352; 380; 412; 414])  

 

Таблиця К.6 

Системи управління ефективністю підприємства на основі системи 

збалансованих показників 

Назва моделі Сутність Недоліки 
1 2 3 

Система збалансованих 

показників BSC 

(Balanced Scorecard 

System) 

(Р. Каплан та Д. Нортон) 

[33; 184; 189; 289; 304; 

344; 346; 412; 414] 

Система стратегічних цілей і 

показників досягнення цих 

цілей, що визначає 

максимально прозору 

картину життєдіяльності 

підприємства. 

Встановлює причино-

наслідкові зв’язки між 

стратегічними цілями, 

параметрами, що їх 

відображають, та факторами, 

спрямованими на отримання 

запланованих результатів  

Не має чіткого 

встановлення рівнів 

відповідальності, 

перспектив бізнесу, 

часу і показників 
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Продовження таблиці К.6 

1 2 3 

Модель BSC-Мейсела 

(Л. Мейсел) 

[33; 118; 289; 345; 412] 

Відрізняється від BSC 

наявністю окремої 

перспективи «людські 

ресурси». Підкреслюється 

важливість оцінки не тільки 

процесів і систем, а й 

працівників підприємства 

Не досить повно 

відображає усі групи 

зацікавлених сторін, що 

взаємодіють з 

підприємством 

Універсальна система 

показників (TPS) 

(Р. К. Хьюберт) 

[16; 33; 420] 

Систематичний процес 

безперервного, послідовного 

і регулярного вдосконалення, 

розвитку, навчання, що 

спрямовані на стійке 

зростання результатів 

діяльності підприємства і 

працівників 

Цікава, але досить складна 

для підприємств, що 

функціонують на 

пострадянському просторі 

Система збалансованих 

показників  

(А. Федосєєв та 

І. Котельников) 

[235, 344; 404] 

Система позбавлена усіх 

неформалізованих 

показників, які є у класичній 

BSC, тобто тих показників, 

які неможливо віднести до 

кількісних 

Наявність тільки кількісних 

показників зменшує 

можливості системи 

управління ефективністю 

підприємства 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [16; 33; 118; 124; 184; 189; 289; 304; 

344; 345; 346; 404; 412; 414; 420]) 

 

 

Таблиця К.7 

Система управління на основі концепції задоволення зацікавлених 

сторін 

Назва моделі Сутність Недоліки 

Модель «Стейкхолдер» 

«Призма ефективності» 

(Performance Prism). Нілі, 

К. Адамса, М. Кеннерлі [249; 

276; 304; 412; 477] 

Має цілісну спрямованість. Її 

фундаментальною основою є 

поняття «вигода зацікавлених 

сторін». Дозволяє застосування 

нефінансових критеріїв разом з 

фінансовими 

Відсутня чітка 

структура та 

зв’язки між 

показниками 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [249; 276; 304; 412; 477]) 
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ДОДАТОК Л 

 

 

Таблиця Л.1 

Властивості динамічних систем 

Автор Ознака Властивості 

1 2 3 

К.А. Хайдаров, 

[418] 

– – стійкість; 

– цілеспрямованість; 

– стан; 

– структура; 

– організація; 

– складність; 

– динамічність; 

– поведінка; 

– стан динамічної рівноваги 

Сайт Home 

Helper, 

[135] 

– – цілісність; 

– взаємодія з зовнішнім середовищем; 

– структура; 

– нескінченність пізнання; 

– ієрархічність; 

– елемент; 

– стан; 

– безперервність функціонування; 

– розвиток; 

– складність; 

– гомеостатичність; 

– цілеспрямованість; 

– керованість; 

– відносна автономність; 

– адаптивність; 

– інерційність; 

– стійкість; 

– динамічна рівновага 

П.В. Круш, 

В.І. Подвігіна, 

В.О. Гулевіч, 

[221 с. 38–39] 

Сутнісні – первинність; 

– неаддитивність 

Домінантні – цілеспрямованість; 

– складність; 

– жорсткість; 

– вертикальна цілісність; 

– відокремленість; 

– ієрархічність; 

– емержентність; 

– мультиплікативність 

Зв’язків системи з 

зовнішнім 

середовищем 

– взаємозалежність; 

– самостійність; 

– відкритість; 

– сумісність 
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 Параметрів 

функціонування і 

розвитку 

– безперервність; 

– альтернативність; 

– синергічність; 

– інерційність; 

– адаптивність; 

– організованість 

Р.А. Фатхутдінов, 

[402] 

Сутність і складність 

системи 

– первинність цілого; 

– неаддитивность; 

– розмірність; 

– складність структури; 

– жорсткість; 

– вертикальна цілісність; 

– горизонтальна відокремленість; 

– ієрархічність; 

– множинність опису 

Зв'язок системи з 

зовнішнім 

середовищем 

– взаємозалежність системи і зовнішнього 

середовища; 

– ступень самостійності; 

– відкритість; 

– сумісність 

Методологію 

цілепокладання 

системи 

– цілеспрямованість; 

– спадковість; 

– пріоритет якості; 

– пріоритет цілей системи більш високого 

рівня; 

– надійність; 

– оптимальність; 

– інформаційна невизначеність; 

– емерджентність; 

– мультиплікативність 

Параметри 

функціонування і 

розвитку системи 

– безперервність функціонування  

і розвитку; 

– альтернативність шляхів функціонування і 

розвитку; 

– сінергичність; 

– інерційність; 

– адаптивність; 

– організованість; 

– рівень стандартизації; 

– інноваційний характер розвитку 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [135; 221 с. 38–39; 402; 418]) 
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Таблиця Л.2 

Властивості систем 

Властивість 
системи Сутність властивості 

1 2 
Цілісність  Властивість, що визначає існування системи як єдиного цілого, 

де її окремі елементи функціонують спільно, що в сукупності 
визначає процес функціонування єдиної системи. Тобто вплив на 
один чи декілька елементів системи викликає реакцію зміни 
інших елементів, що визначає динамічну цілісність [135; 361] 

Взаємодія з 

зовнішнім 

середовищем 

Це еволюція системи під впливом зовнішнього середовища. 
Система реагує на вплив зовнішнього середовища так здійснює 
розвиток під цим впливом. При цьому система зберігає свою 
якісну визначеність та властивості, які забезпечують її відносну 
стійкість та адаптивність що відрізняють її від інших систем 
[135; 402] 

Структура Це засіб визначення її внутрішньої організації або сукупність 
зв’язків між елементами системи. Дослідження динамічних 
систем потребує їх декомпозиції на елементи та введення 
необхідних для вирішення визначеної задачі відносин і зв’язків 
між ними. Внутрішні властивості системи є основою 
декомпозиції її на елементи та зв’язки. Процес розвитку системи 
базується на динамічності структури, що еволюціонує у часі і 
просторі [135]. 
Кожна система має внутрішню упорядковану організаційну 
структуру, яка має дві іманентні складові частини. Під 
структурою розуміють форму упорядкованості елементів 
системи, сукупність взаємопов’язаних ланок, що утворюють 
систему незалежно від її елементів і цілей [383]. Структуру 
системи можливо розглядати у часі і просторі. Розташування 
елементів системи по території це просторова структура. А 
послідовність змін стану елементів у часі це часова структура 
[221] 

Нескінченність 

пізнання 

Це властивість, що визначає неможливість повного дослідження 
системи, кінцевого визначення її якісних і кількісних 
характеристик. Тобто наявність можливості представлення 
системи множеною структурних і функціональних варіантів, що 
представляють різні аспекти системи [135] 

Ієрархічність Визначає можливість кожного елемента системи при її 
декомпозиції розглядатися як цілісна система, що має свої 
елементи, які теж можуть бути представлені як системи. Тобто, 
будь-яка система є елементом більш глобальної системи [135; 
402] 

Елемент Це найменша ланка в структурі системи внутрішній стан якої на 
даному етапі дослідження не розглядається, тобто елемент 
визначається тільки цілісними характеристиками [135; 447] 

Стан Стан системи визначається станом її елементів. Можливо 
припустити, що кількість станів визначається кількістю варіантів 
сполучень всіх станів елементів, але взаємодія складових 
призводить до лімітованої кількості сполучень. Зміна стану 
елемента відбувається у неявній, безперервній або 
стрибкоподібній формі. Стан динамічної системи визначає, що 
динамічна система може бути представлена як система, що 
визначає динаміку будь-якого процесу, тобто процес переходу з 
одного стану в інший. Фазовий простір системи являє собою 
сукупність всіх можливих станів динамічної системи. 
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 Таким чином, динамічна система характеризується своїм 

початковим станом та законом відповідно до якого ця система 
переходить з початкового стану в інший [135; 418] 
В залежності від тривалості функціонування динамічні системи 
бувають дискретними (каскадами) та безперервними (потоками). 
Поведінка дискретної системи, тобто траєкторія системи у 
фазовому просторі, описується послідовністю станів. Стан 
безперервної системи визначено для кожного моменту часу на 
речовій або комплексній вісі [418] 

Безперервність 

функціонування 

Безперервність функціонування системи обумовлена 
безперервністю процесів, у тому числі соціально-економічних, 
що відбуваються у суспільстві. Тобто система існує поки в ній 
відбуваються процеси, що не можуть бути перервані, бо система 
перестане функціонувати. Безперервні зміни, що викликані 
функціонуванням системи приводять до її розвитку [135] 

Розвиток Це ускладнення системи за рахунок збільшення її внутрішнього 
різноманіття, що обумовлено безперервним процесом 
виникнення і вирішення протиріч. Життєдіяльність будь-якої 
складної системи визначається постійними змінами фаз 
функціонування та розвитку. Еволюція системи виражається в 
безперервній функціональній і структурній перебудові її самої, її 
підсистем та елементів [135] 
Динамічність системи обумовлена її життєвим циклом який 
складається з таких основних фаз як виникнення, ріст, розвиток, 
стабілізація, деградація, ліквідація або стимул до змін [135] 

Складність Як вже зазначалось системи бувають прості та складні. Прості 
системи є можливість описати з достатньою точністю, бо вони 
не мають великої кількості взаємозалежних елементів, які 
впливають один на одного. Складні системи, навпаки, 
складаються з великої кількості взаємозалежних елементів, які 
взаємодіють між собою. Динамічні системи слід відносити до 
складних систем. Складні системи мають нові властивості у 
порівнянні з властивостями окремих елементів системи. 
Поводження таких систем характеризуються високим рівнем 
невизначеності [431] 

Гомеостатичність Гомеостатичність системи визначає властивість системи до 
самозбереження, самостійного підтримання певного рівня 
діяльності заданих або природних параметрів [62; 135] 

Цілеспрямованість Це існування визначених цілей системи та бажання їх досягти. 
Зміна цілі системи обумовлює її розвиток [135] 

Керованість Це організація цілеспрямованого функціонування системи та її 
елементів. Протягом життєвого циклу система реагує на вплив 
зовнішнього і внутрішнього середовища та вирішує протиріччя, 
що виникають, тобто здійснюється цілеспрямоване керування 
системою. Система змінює свою структуру, цілі, елементи - що 
визначає її самоорганізацію і, як наслідок, здатність системи до 
саморозвитку. Самоорганізація забезпечує якісну унікальність 
системи в процесі еволюції [135] 
Функціональна керованість системи забезпечує будь-який 
вихідний сигнал відповідним вибором вхідного [135] 

Відносна 

автономність 

Відносна автономність системи проявляється у тому, що під 
впливом дії зворотного зв’язку кожна складова вихідного 
сигналу може бути змінена за рахунок зміни вхідного сигналу. У 
цьому випадку інші складові залишаються без змін [135] 
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Адаптивність  Адаптивність системи визначається двома видами адаптації 

(пасивною і активною). Пасивна адаптація – це внутрішня 
властивість системи, що забезпечує можливість саморегуляції. 
Активна адаптація – це механізм керування системою і 
організація її ефективного функціонування [135] 

Інерційність  Інерційність системи обумовлена фактом запізнюванням в 
системі та її реакцією на вплив і керуючи дії [135] 

Стійкість  Здатність системи підтримувати своє функціонування, тобто 
збереження системою її базової структури та основних функцій, 
що виконуються, у визначеному проміжку часу за умови 
відносно невеликих і різноманітних зовнішніх та внутрішніх 
впливах. Стійкість є внутрішньою властивістю системи, а не 
результатом зовнішнього впливу. Розвиток таких систем 
відображає такі зміни її структурної організації, які призводять 
до більш ефективного виконання системою своїх основних 
функцій. Якісна перебудова систем аналізується в теорії 
катастроф, що розглядається як гілка загальної теорії динамічних 
систем [401; 418] 
Система є нестійкісною за початковими параметрами, якщо в 
початкових умовах існує можливість різкої зміни визначеної 
траєкторії малою похибкою. І навпаки, якщо в початкових 
умовах похибка пригнічується системою автоматично, то 
система є асимптотично стійкою. У цьому випадку розрізняють 
глобальну стійкість, яка характеризується тим, що властивість 
стійкості, для даного дослідження, виконується для будь-якої 
траєкторії системи та локальну стійкість, коли властивість 
стійкості має відношення тільки до траєкторій, що знаходяться 
близь траєкторії рівноваги [401] 

Динамічна рівновага Процес, який забезпечує розвиток керуючої системи таким 
чином, що навколишнє середовища не в змозі вплинути на 
відхилення від зазначеної траєкторії таким чином щоб 
перевищити допустиму величину. В економіці це значить, що 
система переходить з одного урівноваженого стану в другий 
таким чином, щоб ця рівновага не порушувалася ні в одному з 
перехідних моментів [134] 

Первинність В першу чергу, система існує як єдине ціле, а це вже потім 
зумовлює існування її окремих компонентів [221] 

Неаддитивність Неаддитивність це властивість системи, яка забезпечує 
неможливість зведення властивостей системи до суми 
властивостей компонентів, що складають систему та 
неможливість визначення властивостей системи з властивостей її 
елементів. Кожний елемент системи розглядається тільки у 
зв’язку з іншими її елементами. Сумісне функціонування 
взаємопов’язаних елементів системи визначає такі нові її 
властивості яких не було у її елементів [402] 

Жорсткість Жорсткість системи визначають такі ознаки як ступень зміни 
параметрів системи за заданий період, ступень впливу на 
функціонування системи об’єктивних законів і закономірностей, 
ступень свободи системи, тощо [402] 

Вертикальна 

цілісність 

Вертикальна цілісність визначається кількістю рівнів ієрархії 
зміни у яких впливають на всю систему; ступенем взаємозв’язку 
рівнів ієрархії; ступенем впливу суб’єкта управління на об’єкт; 
ступенем самостійності підсистеми систем [402] 
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Продовження таблиці Л.2 

1 2 
Горизонтальна 

відокремленість 

Горизонтальна відокремленість визначає зв'язок між 
підсистемами одного рівня, їх залежність та інтегрованість по 
горизонталі. Ця властивість характеризує ізольованість системи 
(підсистеми) від взаємодії з іншими системами (підсистемами) та 
визначає границі і ступень відокремленість від інших систем 
(підсистем) [338; 402] 

Емерджентність Емерджентність позначає те, що мета або функції елементів 
системи не завжди співпадають з метою або функціями системи. 
При цьому функціонування усіх елементів системи спрямовано на 
досягнення загальної мети. Одночасно взаємопов’язане 
функціонування різноманітних елементів системи визначає якісно 
нові функціональні властивості цілого, що не співпадає з 
властивостями його елементів. Це свідчить про неможливість 
рівноваги властивостей системи та суми властивостей її елементів 
[135; 361; 402; 448] 

Мультиплікативніст

ь 

Під мультиплікативністю розуміють те, що керуючий вплив або 
стихійні процеси призводять до помноження ефектів 
функціонування елементів системи. Але мультиплікативність має 
і зворотну сторону – негативну мультиплікативність, яку ще 
називають ефектом метелика. Тобто, помилка може призвести до 
деструктивних процесів, хаосу, самознищенню [179] 

Ступень 

самостійності 

Ступень самостійності системи визначається кількісним зв’язком 
системи з зовнішнім середовищем, тобто яка кількість зв’язків 
системи з зовнішнім середовищем, в середньому, перепадає на 
один її елемент [402] 

Відкритість Відкритість забезпечує можливість підтримувати визначений стан 
системи за рахунок надходження с зовні або виходу назовні 
інформації чи ресурсів, тобто здійснювати інтенсивний обмін, 
причому, як правило, в кожній точці системи [284; 402] 

Сумісність Сумісність показує ступень відповідності параметрів системи 
умовам та вимогам навколишнього середовища [221] 

Альтернативність Альтернативність шляхів функціонування та розвитку визначає 
наявність різноманітних напрямів розвитку системи, які залежать 
від можливості обрання способу досягнення поставленої мети, 
залежність шляху досягнення мети від параметрів управління і 
функціонування [180] 

Синергічність Односпрямованість дій компонентів збільшує ефективність 
функціонування системи. Тобто ефект функціонування системи на 
основі взаємодії компонентів більший ніж сума ефектів від 
окремого функціонування цих компонентів [221] 

Організованість Ця властивість характеризується наявністю певної організації, що 
проявляється у знижені ступеня невизначеності (ентропії).  
Ентропія визначає кількісну міру безладдя у системі. Ця 
властивість характеризує співвідношення дезорганізованості та 
організованості складних систем різноманітної природи. 
Прогресивний розвиток системи зменшує ентропію. Якщо 
ентропія збільшується, то це свідчить що в системі здійснюються 
процеси руйнування, деструкції, тобто система рухається у 
сторону невизначеності та хаосу [383. с. 108]. 
Для функціонування підприємства як системи необхідно багато 
елементів кожному з яких притаманні окремі характеристики, 
певна спрямованість дій, пропорційне співвідношення, умови. 
Стан та зміни елементів системи повинні бути керованими, бо 
хаотичність не приведе до запланованого результату.  
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Продовження таблиці Л.2 

1 2 
 Таким чином, необхідні організаційні зв’язки без яких елементи 

системи не створять єдиного цілого із цілеспрямованим 
вектором дій, розвитку та перестануть існувати як система. Отже 
організація створює систему, яка потім, в наслідок своєї 
діяльності, сама створює новий результат. Таким чином 
організація стає необхіднім елементом для функціонування 
системи і набуває усіх ознак властивих системі [221] 

Розмірність Розмірність відображає число елементів та зв’язків системи [402] 

Множинність опису Множинність опису визначається складністю системи, що 
унеможливлює пізнання усіх її властивостей і параметрів. З 
метою адекватного пізнання системи необхідна побудова 
різноманітних моделей, пов’язаних між собою та націлених на 
однакову мету дослідження, кожна з яких описує лише 
визначений аспект системи [248; 402] 

Поліструктурність Поліструктурність системи забезпечується взаємним 
переплетенням різноякісних підсистем, що створюють декілька 
пов’язаних між собою ієрархічних структур, наприклад 
соціальних [367] 

Спадковість Спадковість визначає закономірність передачі домінантних і 
рецесивних ознак на окремих етапах розвитку від минулого 
стану покоління вдосконалення системи до нового, майбутнього 
[63] 

Пріоритет якості Пріоритет якості забезпечує перевагу тих систем, які з усіх 
факторів функціонування і розвитку віддають перевагу якості 
об’єктів чи підсистем [63] 

Пріоритет цілей 

системи більш 

високого рівня 

Пріоритет цілей системи більш високого рівня визначає 
першочерговість досягнення цілей системи більш вишнього 
рівня [15] 

Надійність Властивість системи або її елементів, що забезпечує 
безперебійне виконання функцій які притаманні системі [268] 

Оптимальність Оптимальність забезпечує найкраще використання потенціалу 
системи, характеризує ступень задоволення вимог системи. 
Найкраще функціонування системи характеризується критерієм 
оптимальності (цільовою функцією). Критерій оптимальності 
являє собою величину, що залежить від змін у часі або просторі і 
змін параметрів системи та визначає ефективність досягнення 
мети управління. Оптимальне функціонування складних систем 
досягається при використанні адаптивних систем управління, які 
мають змогу в процесі функціонування автоматично змінювати 
алгоритм управління, свої характеристики або структуру з 
метою збереження незмінним критерію оптимальності під час 
змін параметрів системи та умов її роботи [233] 

Інформаційна 

невизначеність 

Інформаційна невизначеність системи обумовлена випадковим, 
імовірнісним характером середовища фактори якого впливають 
на функціонування системи і досягнення визначеної мети [24] 

Рівень 
стандартизації 

Рівень стандартизації забезпечує сумісність системи з іншими 
системами та їх взаємозамінність [402] 

Інноваційний 

характер розвитку 

Інноваційний характер розвитку – це єдиний шлях розвитку 
підприємств. Він є основною умовою економії ресурсів, 
підвищення конкурентоспроможності, тощо. Він передбачає 
застосування ноу-хау, впровадження патентів [54] 

Примітка. Джерело : (сформовано автором за [15; 24; 54; 62; 63; 134; 135; 179; 180; 

221; 233; 248; 268; 284; 338; 339; 361; 367; 383; 401; 402; 418; 431; 447; 448]) 
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Таблиця Л.3 

Результати перевірки адекватності моделей парних кореляційно-регресійних залежностей  

між економічними показниками 

Валовий внутрішній 

продукт (у 

фактичних цінах), 

млрд грн (X) 

Валовий внутрішній 

продукт у розрахунку 

на одну особу, грн (Y) 

 

 

 

Y = – 2123,  + 23,767 × X 

 

)Y,(r X  = 0,99477  

F = 474,17 > Fk = 6,61 

t = 21,7752 > tk = 2,57 

Валовий внутрішній 

продукт у розрахунку 

на одну особу, грн (X) 

Валовий внутрішній 

продукт (у фактичних 

цінах), млрд грн (Y) 

 

Y = 101,64 + 0,04164 × X 

)Y,(r X  = 0,99477  

F = 474,16 > Fk = 6,61 

t = 21,77 > tk = 2,57 
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Валовий внутрішній 

продукт  

(у фактичних цінах), 

млрд гр (X) 

Доходи населення, 

млрд грн (Y) 

 

Y = – 123,1  + 1,0706 × X 

r = 0,99046 > rk  = 0,85 

F = 258,34 > Fk = 6,61 

t = 16,07 > tk = 2,57 

Валовий внутрішній 

продукт  

(у фактичних цінах), 

млрд грн (X) 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг),  

млн грн (Y) 

 

Y = 53703,93  + 880,13 × X 

)Y,(r X  = 0,98095  

F = 127,52 > Fk = 6,61 

t = 11,29 > tk = 2,57 
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Валовий внутрішній 

продукт (у фактичних 

цінах), млрд грн (X) 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг) 

Переробна 

промисловість, 

 млн грн (Y) 

 

Y = 214187,93  + 436,60 × X 

)Y,(r X  = 0,94053  

F = 38,33 > Fk = 6,61 

t = 6,19 > tk = 2,57 

Валовий внутрішній 

продукт у розрахунку 

на одну особу, грн (X) 

Доходи населення, 

млрд грн (Y) 

 

Y = – 9,990  + ,04443 × X 

)Y,(r X  = 0,98193  

F = 134,64 > Fk = 6,61 

t = 11,60 > tk = 2,57 
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Валовий внутрішній 

продукт у розрахунку 

на одну особу, грн (X) 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг),  

млн грн (Y) 

 

Y = 145009,97  + 36,578 × X 

)Y,(r X  = 0,97406  

F = 92,66 > Fk = 6,61 

t = 9,61 > tk = 2,57 

Валовий внутрішній 

продукт у розрахунку 

на одну особу, грн (X) 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг) 

Переробна 

промисловість, 

 млн грн (Y) 

 

Y = 2584363,17  + 18,185 × X 

)Y,(r X  = 0,93598  

F = 35,34 > Fk = 6,61 

t = 5,94 > tk = 2,57 
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Доходи населення, 

млрд грн (X) 

Валовий внутрішній 

продукт (у фактичних 

цінах), млрд грн (Y) 

 

Y = 136,84  + 0 ,91628 × X 

)Y,(r X  = 0,99046  

F = 258,34 > Fk = 6,61 

t = 16,07 > tk = 2,57 

r = ,99046 

Доходи населення, 

млрд грн (X) 

Валовий внутрішній 

продукт у розрахунку 

на одну особу, грн (Y) 

 

 Y = 1220,3  + 21,704 × X 

)Y,(r X  = 0,96193  

F = 134,64 > Fk = 6,61 

t = 11,60 > tk = 2,57 
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Доходи населення, 

млрд грн (X) 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг),  

млн грн (Y) 

 

Y = 195648,25  + 789,03 × X 

)Y,(r X  = 0,90331  

F = 46,90 > Fk = 6,61 

t = 6,8 > tk = 2,57 

Доходи населення, 

млрд грн (X) 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг) 

Переробна 

промисловість, 

 млн грн (Y) 

 

Y = 295232  + 382,85 × X 

)Y,(r X  = 0,89150  

F = 19,36 > Fk = 6,61 

t = 4,4 > tk = 2,57  
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Обсяги реалізованої 

промислової 

продукції (робіт, 

послуг),  

млн грн (X) 

Валовий внутрішній 

продукт (у фактичних 

цінах), млрд грн (Y) 

 

Y = – 10,85  + 0,00109 × X 

)Y,(r X  = 0,98095  

F = 127,52 > Fk = 6,61 

t =11,29 > tk = 2,57  

Обсяги реалізованої 

промислової 

продукції (робіт, 

послуг), 

 млн грн (X) 

Валовий внутрішній 

продукт у розрахунку 

на одну особу, грн (Y) 

 

Y = – 2326,  + 0,02594 × X 

)Y,(r X  = 0,97406  

F = 92,66 > Fk = 6,61 

t = 9,62 > tk = 2,57  
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Обсяги реалізованої 

промислової 

продукції (робіт, 

послуг),  

млн грн (X) 

Доходи населення, 

млрд грн (Y) 

 

Y = – 105,1  + 0,00115 × X 

)Y,(r X  = 0,95061  

F = 46,90 > Fk = 6,61 

t = 6,84 > tk = 2,57 

Обсяги реалізованої 

промислової 

продукції (робіт, 

послуг),  

млн грн (X) 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг) 

Переробна 

промисловість, 

 млн грн (Y) 

 

Y = 170376,20  + 0,51074 × X 

)Y,(r X  = 0,98716  

F = 190,92 > Fk = 6,61 

t = 13,81 > tk = 2,57  
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Обсяги реалізованої 

промислової 

продукції (робіт, 

послуг) Переробна 

промисловість, 

 млн грн (X) 

Валовий внутрішній 

продукт (у фактичних 

цінах), млрд грн (Y) 

 

Y = – 287,6  + ,00203 × X 

)Y,(r X  = 0,94053  

F = 38,33 > Fk = 6,61 

t = 6,1911 > tk = 2,57 

Обсяги реалізованої 

промислової 

продукції (робіт, 

послуг) Переробна 

промисловість, 

 млн грн (X) 

Валовий внутрішній 

продукт у розрахунку 

на одну особу, грн (Y) 

 

Y = – 8973,  + 0,04817 × X 

)Y,(r X  = 0,93598  

F = 35,34 > Fk = 6,61 

t = 5,9451 > tk = 2,57  
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Переробна 

промисловість, 

 млн грн (X) 

Доходи населення, 

млрд грн (Y) 

 

Y = – 359,3  + 0,00208 × X 

)Y,(r X  = 0,89150 

F = 19,36 > Fk = 6,61 

t = 4,4005 > tk = 2,57 

Переробна 

промисловість,  

млн грн (X) 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг), 

 млн грн (Y) 

 

Y = – 295207,16  + 1,9080 × X 

)Y,(r X  = 0,98716  

F = 190,92 > Fk = 6,61 

t = 13,81 > tk = 2,57 
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Валовий внутрішній 

продукт у розрахунку 

на одну особу, грн (X) 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг), 

млн грн (Y) 

 

Y = 145056  + 36,578 × X 

)Y,(r X  = 0,97406  

F = 92,66 > Fk = 6,61 

t = 9,65 > tk = 2,57 

Валовий внутрішній 

продукт у розрахунку 

на одну особу, грн (X) 

Переробна 

промисловість, 

 млн грн (Y) 

 

Y = 258363  + 18,185 × X 

)Y,(r X  = 0,93598  

F = 190,92 > Fk = 6,61 

t = 13,81 > tk = 2,57 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця Л.4 

Результати перевірки адекватності моделей парних кореляційно-регресійних залежностей  

між соціальними показниками 

Кількість постійного 

населення (на кінець 

року), млн (X) 

Кількість зайнятих, 

тис. (Y) 

 

 

Y = – 17143  + 822,82 × X  

)Y,(r X  = 0,96638  

F = 474,17 > Fk = 6,61 

t = 21,7752 > tk = 2,57 

Природний приріст, 

скорочення (–) 

населення, тис. (X) 

Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата, грн (Y) 

 

Y = 5463,3  + 15,683 × X 

)Y,(r X  = 0,81202   

F = 474,16 > Fk = 6,61 

t = 21,77 > tk = 2,57 
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Кількість зайнятих, 

тис. (X) 

Кількість постійного 

населення (на кінець 

року), млн (Y) 

 

Y = 22,391 + 0,00113 × X  

)Y,(r X  = 0,96638  

F = 258,34 > Fk = 6,61 

t = 16,07 > tk = 2,57 

Кількість зайнятих, 

тис. (X) 

Рівень безробіття (за 

методологією МОП), 

відсотків (Y) 

 

Y = 24,969 – 0,009 × X 

)Y,(r X  = – 0,8048  

F = 127,52 > Fk = 6,61 

t = 11,29 > tk = 2,57 
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Кількість безробітних 

(за методологією 

МОП), тис. (X) 

Рівень безробіття (за 

методологією МОП), 

відсотків (Y) 

 

Y = – 0,9432 + 0,00516 × X 

)Y,(r X  = 0,93795  

F = 38,33 > Fk = 6,61 

t = 6,19 > tk = 2,57 

 

Рівень безробіття (за 

методологією МОП), 

відсотків (X) 

Кількість зайнятих, 

тис. (Y) 

 

Y = 26088,0 – 761,4 × X 

)Y,(r X  = – 0,8048  

F = 134,64 > Fk = 6,61 

t = 11,60 > tk = 2,57 
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Рівень безробіття (за 

методологією МОП), 

відсотків (X) 

Кількість безробітних (за 

методологією МОП), 

тис. (Y) 

 

Y = 366,75 + 170,58 × X 

)Y,(r X  = 0,937956  

F = 92,66 > Fk = 6,61 

t = 9,61 > tk = 2,57 

Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата, грн (X) 

Природний приріст, 

скорочення (–) (Y) 

 

Y = – 291,4 + 0,04204 × X 

)Y,(r X  = 0,81202  

F = 35,34 > Fk = 6,61 

t = 5,94 > tk = 2,57 

Примітка. Джерело : [розроблено автором]
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Таблиця Л.5 

Результати перевірки адекватності моделей парних кореляційно-регресійних залежностей  

між економічними і соціальними показниками 
Природний приріст, 

скорочення (–) 

населення, тис. чол. (X) 

Доходи населення, 

млрд грн (Y) 

 

Y = 2570,3 + 7,3707 × X 

 

)Y,(r X = 0,85760 

F = 13,90 > Fk = 6,61 

t = 3,72 > tk = 2,57 

Природний приріст, 

скорочення (–) 

населення, тис. чол. (X) 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг). 

Промисловість, млн грн 

(Y) 

 

Y = 2209234 + 5736,9 × X 

)Y,(r X  = 0,80420  

F = 9,15 > Fk = 6,61 

t = 3,02 > tk = 2,57 
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Кількість безробітних 

(за методологією 

МОП), тис. чол. (X) 

Капітальні інвестиції, 

млрд грн (Y) 

 

Y = 214187,93 + 436,60 × X 

)Y,(r X  = – 0,7639 

F = 7,01 > Fk = 6,61 

t = |– 2,64| > tk = 2,57 

Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата, грн (X) 

Валовий внутрішній 

продукт (у фактичних 

цінах), млрд грн (Y) 

 

Y = 205,41 + 0,40544 × X 

)Y,(r X  = 0,98488 

F = 161,62 > Fk = 6,61 

t = 12,71 > tk = 2,57 
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Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата, грн (X) 

Валовий внутрішній 

продукт у розрахунку на 

одну особу, грн (Y) 

 

Y = 2452,6 + 9,7530 × X 

)Y,(r X  = 0,99160 

F = 293,81 > Fk = 6,61 

t = 17,14 > tk = 2,57 

Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата, грн (X) 

Доходи населення, 

млрд грн (Y) 

 

Y = 83,015 + 0,43936 × X 

)Y,(r X  = 0,98736 

F = 193,98 > Fk = 6,61 

t = 13,92 > tk = 2,57 
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Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата, грн (X) 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг). 

Промисловість, млн грн 

(Y) 

 

Y = 259023 + 347,51 × X 

)Y,(r X  = 0,94086 

F = 38,56 > Fk = 6,61 

t = 6,21 > tk = 2,57 

Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата, грн (X) 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції 

(робіт, послуг). 

Переробна 

промисловість, млн грн 

(Y) 

 

Y = 324345 + 169,24 × X 

)Y,(r X  = 0,88562 

F = 18,18 > Fk = 6,61 

t = 4,26 > tk = 2,57 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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ДОДАТОК М 

 

Таблиця М.1 

Розпізнавання рівня показників оцінки стану і динаміки соціально-

економічного розвитку підприємств 

Рік 

Рівні 

значущості 

r11jky 

Рівень показника 

Граничний Низький Середній Високий 
Дуже 

високий 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАТ «Павлоградський завод автоматичних лiнiй i машин» 

2008 0,2500 0 0 1 0 0 

2009 0,2143 0 0 1 0 0 

2010 0,1786 0 0 1 0 0 

2011 0,1071 0 0 1 0 0 

2012 0,1429 0 0 1 0 0 

2013 0,0714 0 1 0 0 0 

2014 0,0357 0 1 0 0 0 

ВП Криворiзський завод з ремонту агрегатів «Промагрегат» 

ПАТ «Металургтрансремонт» 

2008 0,0357 0 0 0 1 0 

2009 0,0714 0 0 0 0 1 

2010 0,1786 0 0 0 0 1 

2011 0,1429 0 0 0 0 1 

2012 0,2143 0 0 0 0 1 

2013 0,2500 0 0 0 0 1 

2014 0,1071 0 0 0 0 1 

ВП Інгулецький завод з ремонту дизелів «Промдизель» ПАТ «Металургтрансремонт» 

2008 0,2143 0 0 0 0 1 

2009 0,1786 0 0 0 1 0 

2010 0,2500 0 0 0 0 1 

2011 0,1071 0 0 1 0 0 

2012 0,1429 0 0 0 1 0 

2013 0,0714 0 0 1 0 0 

2014 0,0357 0 1 0 0 0 

ВП Дніпропетровський завод з ремонту тепловозів «Промтепловоз» ПАТ «Металургтрансремонт» 

2008 0,0714 0 0 0 1 0 

2009 0,2143 0 0 0 0 1 

2010 0,2500 0 0 0 0 1 

2011 0,0357 0 0 0 1 0 

2012 0,1429 0 0 0 1 0 
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Продовження таблиці М.1 

1 2 3 4 5 6 7 

2013 0,1786 0 0 0 1 0 

2014 0,1071 0 0 0 1 0 

ПАТ «Дніпроважмаш» 

2008 0,1786 0 0 1 0 0 

2009 0,2500 0 0 1 0 0 

2010 0,2143 0 0 1 0 0 

2011 0,1071 0 1 0 0 0 

2012 0,1429 0 0 1 0 0 

2013 0,0357 0 1 0 0 0 

2014 0,0714 0 1 0 0 0 

Вузлові точки п’ятирівневого 

класифікатора 
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

 

Таблиця М.2 

Узагальнені результати виконання згортки p = 1 рівня  

за групою показників «Рентабельність» 

E&S1 
X12j1 X12j2 X12j3 X12j4 X12j5 X12j6 

(j = 1, 12) 

Загальна рентабельність 

(збитковість) капіталу, 

% 

X121k 

(k = 1, 6) 
0,19 0,15 0,60 0,20 0,78 0,35 

Чиста рентабельність 

(збитковість) капіталу, 

% 

X122k 

(k = 1, 6) 
0,23 0,19 0,71 0,15 0,74 0,48 

Загальна рентабельність 

(збитковість) власного 

капіталу, % 

X 123k 

(k = 1, 6) 
0,34 0,29 0,73 0,35 0,81 0,59 

Чиста рентабельність 

(збитковість) власного 

капіталу, % 

X124k 

(k = 1, 6) 
0,34 0,29 0,64 0,35 0,79 0,54 

Загальна рентабельність 

(збитковість) фондів, % 

X125k 

(k = 1, 6) 
0,19 0,15 0,66 0,15 0,55 0,39 

Чиста рентабельність 

(збитковість) фондів, % 

X 126k 

(k = 1, 6) 
0,19 0,15 0,66 0,15 0,81 0,35 

Собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

X127k 

(k = 1, 6) 
0,49 0,54 0,66 0,66 0,73 0,63 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.3 

Узагальнені результати виконання згортки p = 1 рівня  

за групою показників «Результати діяльності суб’єктів» 

E&S1 
X13j1 X13j2 X13j3 X13j4 X13j5 X13j6 

(j = 1, 12) 

Доход (виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

X131k 

(k = 1, 6) 
0,50 0,53 0,48 0,33 0,70 0,89 

Чистий доход (виручка) 

від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

X132k 

(k = 1, 6) 
0,50 0,49 0,48 0,28 0,66 0,86 

Операційні витрати, 

тис. грн 

X133k 

(k = 1, 6) 
0,63 0,50 0,47 0,19 0,69 0,83 

Валовий прибуток 

(збиток), тис. грн 

X134k 

(k = 1, 6) 
0,24 0,19 0,55 0,34 0,68 0,89 

Фінансові та 

інвестиційні доходи, 

тис. грн 

X135k 

(k = 1, 6) 
0,47 0,56 0,21 0,42 0,68 0,89 

Фінансові та 

інвестиційні витрати, 

тис. грн 

X136k 

(k = 1, 6) 
0,52 0,46 0,23 0,26 0,44 0,89 

Чистий прибуток 

(збиток), тис. грн 

X137k 

(k = 1, 6) 
0,24 0,26 0,49 0,35 0,66 0,73 

Адміністративні 

витрати, тис. грн 

X138k 

(k = 1, 6) 
0,66 0,50 0,48 0,46 0,66 0,86 

Витрати на збут, тис. грн 
X139k 

(k = 1, 6) 
0,81 0,39 0,15 0,25 0,50 0,75 

Інші операційні витрати, 

тис. грн 

X1310k 

(k = 1, 6) 
0,70 0,69 0,60 0,34 0,55 0,75 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.4 

Узагальнені результати виконання згортки p = 1 рівня за групою 

показників «Людські ресурси» 

E&S2 
X21j1 X21j2 X21j3 X21j4 X21j5 X21j6 

(j = 1, 12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість персоналу, 

чол. 

X211k 

(k = 1, 6) 
0,66 0,90 0,30 0,10 0,24 0,31 

Середня з/п, грн/рік 
X212k 

(k = 1, 6) 
0,39 0,81 0,51 0,67 0,54 0,77 

Продуктивність 

праці, тис. грн/рік на 

1 чол. 

X213k 

(k = 1, 6) 
0,23 0,46 0,30 0,89 0,88 0,90 
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Продовження таблиці М.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фонд оплати праці, 

тис. грн/рік 

X214k 

(k = 1, 6) 
0,49 0,88 0,35 0,29 0,30 0,50 

Заборгованість з 

оплати праці труда, 

тис. грн 

X215k 

(k = 1, 6) 
0,56 0,85 0,34 0,18 0,19 0,17 

Частка оплати праці 

у витратах, % 

X216k 

(k = 1, 6) 
0,68 0,62 0,74 0,49 0,84 0,92 

Сума внесків в 

соціальні фонди, 

тис. грн 

X217k 

(k = 1, 6) 
0,79 0,90 0,68 0,56 0,49 0,89 

Частка фахівців з 

середньою освітою у 

загальній кількості 

працюючих, % 

X218k 

(k = 1, 6) 
0,46 0,20 0,96 0,57 0,22 0,62 

Частка фахівців з 

вищою освітою у 

загальній кількості 

працюючих, % 

X219k 

(k = 1, 6) 
0,91 1,09 0,66 0,29 0,49 0,78 

Частка фахівців з 

середньою 

спеціальною освітою 

у загальній кількості 

працюючих, % 

X2110k 

(k = 1, 6) 
0,71 0,45 0,66 0,93 1,03 0,63 

Кількість прийнятого 

персоналу, чол. 

X2111k 

(k = 1, 6) 
0,20 0,73 0,23 0,10 0,19 0,30 

Кількість звільнених, 

чол. 

X2112k 

(k = 1, 6) 
0,38 0,44 0,32 0,14 0,31 0,33 

Сума грошових 

коштів на 

підвищення 

кваліфікації (курси, 

семінари), тис. грн 

X2113k 

(k = 1, 6) 
0,18 0,71 0,73 0,46 0,90 0,61 

Середній вік 

персоналу, рр. 

X2114k 

(k = 1, 6) 
0,50 0,32 0,73 0,98 0,77 1,00 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.5 

Узагальнені результати виконання згортки p = 1 рівня за групою 

показників «Управління і організаційна структура» 

E&S1 
X22j1 X22j2 X22j3 X22j4 X22j5 X22j6 

(j = 1, 12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ефективність 

системи 

документообігу, % 

X221k 

(k = 1, 6) 
0,66 0,90 0,30 0,10 0,24 0,31 
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Продовження таблиці М.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ефективність 

системи мотивації 

працівників, % 

X222k 

(k = 1, 6) 
0,39 0,81 0,51 0,67 0,54 0,77 

Відсоток 

відповідності 

виконання 

функціональних 

обов’язків посадовим 

інструкціям, % 

X223k 

(k = 1, 6) 
0,23 0,46 0,30 0,89 0,88 0,90 

Ефективність 

взаємодії між 

підрозділами 

підприємства, % 

X224k 

(k = 1, 6) 
0,49 0,88 0,35 0,29 0,30 0,50 

Адаптація до 

мінливих умов 

ринку, % 

X2125k 

(k = 1, 6) 
0,56 0,85 0,34 0,18 0,19 0,17 

Ефективність 

організаційної 

структури 

управління, % 

X226k 

(k = 1, 6) 
0,68 0,62 0,74 0,49 0,84 0,92 

Кількість 

структурних 

підрозділів (кіл. 

відділів), шт. 

X227k 

(k = 1, 6) 
0,79 0,90 0,68 0,56 0,49 0,89 

Рівень 

децентралізації 

управління, бали 

X228k 

(k = 1, 6) 
0,46 0,20 0,96 0,57 0,22 0,62 

Гнучкість системи 

управління, бали 

X228k 

(k = 1, 6) 
0,91 1,09 0,66 0,29 0,49 0,78 

Кількість 

нововведень з 

позитивним ефектом, 

шт. 

X2210k 

(k = 1, 6) 
0,71 0,45 0,66 0,93 1,03 0,63 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.6 

Узагальнені результати виконання згортки p = 1 рівня 

 за групою показників «Культура підприємства» 

E&S1 
X23j1 X23j2 X23j3 X23j4 X23j5 X23j6 

(j = 1, 12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наявність 

корпоративних 

традицій, бали 

X231k 

(k = 1, 6) 
0,50 0,53 0,48 0,33 0,70 0,89 

Рівень формальної 

організаційної 

структури, бали 

X232k 

(k = 1, 6) 
0,50 0,49 0,48 0,28 0,66 0,86 
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Продовження таблиці М.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рівень не 

формальної 

організаційної 

структури, бали 

X233k 

(k = 1, 6) 
0,63 0,50 0,47 0,19 0,69 0,83 

Наявність 

формальних джерел 

інформації, бали 

X234k 

(k = 1, 6) 
0,24 0,19 0,55 0,34 0,68 0,89 

Наявність 

неформальних 

джерел інформації, 

бали 

X235k 

(k = 1, 6) 
0,47 0,56 0,21 0,42 0,68 0,89 

Рівень 

конфліктності, бали 

X236k 

(k = 1, 6) 
0,52 0,46 0,23 0,26 0,44 0,89 

Авторитет 

керівництва, бали 

X237k 

(k = 1, 6) 
0,24 0,26 0,49 0,35 0,66 0,73 

Втрата і 

перетворення 

інформації, бали 

X238k 

(k = 1, 6) 
0,66 0,50 0,48 0,46 0,66 0,86 

Імідж підприємства 

(позитив), бали 

X239k 

(k = 1, 6) 
0,81 0,39 0,15 0,25 0,50 0,75 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.7 

Діагностика якісного стану отриманих інтегрованих показників  

за групою показників «Рентабельність» (згортка 1-го рівня) 

Показник П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Загальна рентабельність (збитковість) 

капіталу, % ОН ОН С ОН В Н 

Чиста рентабельність (збитковість) 

капіталу, % Н ОН В ОН В С 

Загальна рентабельність (збитковість) 

власного капіталу, % Н Н В Н ОВ С 

Чиста рентабельність (збитковість) 

власного капіталу, % Н Н В Н В С 

Загальна рентабельність (збитковість) 

фондів, % ОН ОН В ОН С Н 

Чиста рентабельність (збитковість) 

фондів, % ОН ОН В ОН ОВ Н 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг), тис. грн С С В В В В 

Примітка. Джерело : [сформовано автором] 
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Таблиця М.8 

Діагностика якісного стану отриманих інтегрованих показників за 

групою показників «Результати діяльності суб’єктів господарювання»  

(згортка 1-го рівня) 

Показник П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), тис. грн С С С Н В ОВ 

Чистий доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), 

тис. грн С С С Н В ОВ 

Операційні витрати, тис. грн В С С ОН В ОВ 

Валовий прибуток (збиток), тис. грн Н ОН С Н В ОВ 

Фінансові та інвестиційні доходи, 

тис. грн С С Н С В ОВ 

Фінансові та інвестиційні витрати, 

тис. грн С С Н Н С ОВ 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн Н Н С Н В В 

Адміністративні витрати, тис. грн В С С С В ОВ 

Витрати на збут, тис. грн ОВ Н ОН Н С В 

Інші операційні витрати, тис. грн В В С Н С В 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Таблиця М.9 

Діагностика якісного стану отриманих інтегрованих показників  

за групою показників «Людські ресурси» 

(згортка 1-го рівня) 

Показник П1 П2 П3 П4 П5 П6 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість персоналу, люд В ОВ Н ОН Н Н 

Середня з/п, грн/рік Н ОВ С В С ОВ 

Продуктивність праці,  

тис. грн/рік на 1 чол. Н С Н ОВ ОВ ОВ 

Фонд оплати праці, тис. грн/рік С ОВ Н Н Н С 

Заборгованість з оплати праці труда, 

тис. грн В ОВ Н ОН ОН ОН 

Частка оплати праці у витратах, % В В ОВ С ОВ ОВ 

Сума внесків в соціальні фонди, 

тис. грн ОВ ОВ В В С ОВ 

Частка фахівців з середньою 

освітою у загальній кількості 

працюючих, % С Н ОВ В Н В 

Частка фахівців з вищою освітою у 

загальній кількості працюючих, % ОВ ОВ В Н С ОВ 
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Продовження таблиці М.9 

1 2 3 4 5 6 7 
Частка фахівців з середньою 

спеціальною освітою у загальній 

кількості працюючих, % ОВ С В ОВ ОВ В 

Кількість прийнятого персоналу, 

чол. ОН ОВ Н ОН ОН Н 

Кількість звільнених, чол. Н Н Н ОН Н Н 

Сума грошових коштів на 

підвищення кваліфікації (курси, 

семінари), тис. грн ОН ОВ ОВ С ОВ В 

Середній вік персоналу, рр. С Н ОВ ОВ ОВ ОВ 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Таблиця М.10 

Діагностика якісного стану отриманих інтегрованих показників за 

групою показників «Управління і організаційна структура 

підприємства»  

(згортка 1-го рівня) 

Показник П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Ефективність системи 

документообігу, % В ОВ Н ОН Н Н 

Ефективність системи мотивації 

працівників, % Н ОВ С В С В 

Процент відповідності виконання 

функціональних обов’язків 

посадовим інструкціям, % Н С Н ОВ ОВ ОВ 

Ефективність взаємодії між 

підрозділами підприємства, % С ОВ Н Н Н С 

Адаптація до мінливих умов ринку, 

% С ОВ Н ОН ОН ОН 

Ефективність організаційної 

структури управління, % В В В С ОВ ОВ 

Кількість структурних підрозділів 

(кіл. відділів), шт. В ОВ В С С ОВ 

Рівень децентралізації управління, 

бали С Н ОВ С Н В 

Гнучкість системи управління, бали ОВ ОВ В Н С В 

Кількість нововведень з позитивним 

ефектом, шт. В С В ОВ ОВ В 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.11 

Діагностика якісного стану отриманих інтегрованих показників  

за групою показників «Культура підприємства» 

(згортка 1-го рівня) 

Показник П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Наявність корпоративних 

традицій,  

бали С В С С Н Н 

Рівень формальної 

організаційної структури, 

бали С ОВ В В ОВ В 

Рівень неформальної 

організаційної структури, 

бали В С В С В С 

Наявність формальних джерел 

інформації, бали В ОВ ОВ С Н С 

Наявність неформальних 

джерел інформації, бали В С ОН ОВ С С 

Рівень конфліктності, бали В Н Н С В С 

Авторитет керівництва, бали В В В Н В С 

Втрата і перетворення 

інформації, бали С С С С С Н 

Імідж підприємства (позитив), 

бали С В В В Н Н 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Таблиця М.12 

Рівень значущості показників групи «Коефіцієнти фінансової 

стійкості», проранжовані за підприємствами r11jk 

(згортка p = 2) 

r11jk 
X11j1 X11j2 X11j3 X11j4 X11j5 X11j6 

(j = 1, 12) 

1 2 3 4 5 6 7 

Коефіцієнт автономії 0,05 0,14 0,29 0,19 0,24 0,10 

Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 
0,29 0,19 0,05 0,14 0,10 0,24 

Коефіцієнт фінансування 0,05 0,10 0,29 0,24 0,24 0,14 

Коефіцієнт фінансового 

ризику 
0,29 0,24 0,10 0,14 0,10 0,19 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 
0,05 0,10 0,29 0,14 0,29 0,19 
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Продовження таблиці М.12 

1 2 3 4 5 6 7 
Коефіцієнт забезпеченості 

оборотних коштів 
0,05 0,10 0,29 0,19 0,24 0,14 

Коефіцієнт забезпеченості 

запасів 
0,05 0,14 0,24 0,14 0,29 0,19 

Коефіцієнт маневреності 

власних оборотних коштів 
0,10 0,05 0,19 0,19 0,29 0,24 

Коефіцієнт реальної 

вартості майна 
0,29 0,19 0,19 0,24 0,05 0,10 

Коефіцієнт реальної 

вартості основних засобів 

у майні 

0,24 0,19 0,14 0,29 0,05 0,10 

Коефіцієнт накопичення 

амортизації 
0,29 0,05 0,24 0,14 0,24 0,10 

Коефіцієнт 

співвідношення оборотних 

і необоротних активів 

0,05 0,14 0,19 0,10 0,29 0,24 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.13 

Розпізнавання рівня показників групи  

«Коефіцієнти фінансової стійкості» (згортка p = 2) 

E&S2 
Рівні значущості 

r11jk 

Рівень показника 

Граничний Низький Середній Високий 
Дуже 

високий 

1 2 3 4 5 6 7 
Коефіцієнт автономії 

X1111 0,0476 0 0 1 0 0 

X1112 0,1429 0 0 1 0 0 

X1113 0,2857 0 0 0 0 1 

X1114 0,1905 0 0 0 1 0 

X1115 0,2381 0 0 0 1 0 

X1116 0,0952 0 0 1 0 0 

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу 

X1121 0,2857 0 0 1 0 0 

X1122 0,1905 0 0 1 0 0 

X1123 0,0476 1 0 0 0 0 

X1124 0,1429 0 1 0 0 0 

X1125 0,0952 0 1 0 0 0 

X1126 0,2381 0 0 1 0 0 

Коефіцієнт фінансування 

X1131 0,0476 0 0 1 0 0 

X1132 0,0952 0 0 1 0 0 

X1133 0,2857 0 0 0 0 1 

X1134 0,2381 0 0 1 0 0 
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Продовження таблиці М.13 

1 2 3 4 5 6 7 
X1135 0,2381 0 0 1 0 0 

X1136 0,1429 0 0 1 0 0 

Коефіцієнт фінансового ризику 

X1141 0,2857 0 0 0 1 0 

X1142 0,2381 0 0 1 0 0 

X1143 0,0952 0 1 0 0 0 

X1144 0,1429 0 0 1 0 0 

X1145 0,0952 0 1 0 0 0 

X1146 0,1905 0 0 1 0 0 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 

X1151 0,0476 0 0 1 0 0 

X1152 0,0952 0 0 1 0 0 

X1153 0,2857 0 0 0 0 1 

X1154 0,1429 0 0 0 1 0 

X1155 0,2857 0 0 0 0 1 

X1156 0,1905 0 0 0 0 1 

Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів 

X1161 0,0476 1 0 0 0 0 

X1162 0,0952 0 0 1 0 0 

X1163 0,2857 0 0 0 0 1 

X1164 0,1905 0 0 0 1 0 

X1165 0,2381 0 0 0 1 0 

X1166 0,1429 0 0 1 0 0 

Коефіцієнт забезпеченості запасів 

X1171 0,0476 0 1 0 0 0 

X1172 0,1429 0 0 1 0 0 

X1173 0,2381 0 0 0 0 1 

X1174 0,1429 0 0 1 0 0 

X1175 0,2857 0 0 0 0 1 

X1176 0,1905 0 0 1 0 0 

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів 

X1181 0,0952 0 1 0 0 0 

X1182 0,0476 0 1 0 0 0 

X1183 0,1905 0 1 0 0 0 

X1184 0,1905 0 1 0 0 0 

X1185 0,2857 0 0 0 1 0 

X1186 0,2381 0 0 0 1 0 

Коефіцієнт реальної вартості майна 

X1191 0,2857 0 0 0 0 1 

X1192 0,1905 0 0 0 0 1 

X1193 0,1905 0 0 0 0 1 

X1194 0,2381 0 0 0 0 1 

X1195 0,0476 0 0 0 1 0 

X1196 0,0952 0 0 0 1 0 

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 

X11101 0,2381 0 0 0 0 1 
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Продовження таблиці М.13 

1 2 3 4 5 6 7 
X11102 0,1905 0 0 0 0 1 

X11103 0,1429 0 0 0 1 0 

X11104 0,2857 0 0 0 0 1 

X11105 0,0476 0 0 1 0 0 

X11106 0,0952 0 0 1 0 0 

Коефіцієнт накопичення амортизації 

X11111 0,2857 0 0 0 0 1 

X11112 0,0476 0 0 1 0 0 

X11113 0,2381 0 0 0 1 0 

X11114 0,1429 0 0 0 1 0 

X11115 0,2381 0 0 0 1 0 

X11116 0,0952 0 0 0 1 0 

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів 

X11121 0,0476 0 1 0 0 0 

X11122 0,1429 0 0 1 0 0 

X11123 0,1905 0 0 0 1 0 

X11124 0,0952 0 0 1 0 0 

X11125 0,2857 0 0 0 0 1 

X11126 0,2381 0 0 0 0 1 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.14 

Комплексний показник групи «Коефіцієнти фінансової стійкості»  

(згортка p = 2) 

Показники Граничний Низький Середній Високий 
Дуже 

високий 
E&S2 

1 2 3 4 5 6 7 

Коефіцієнт автономії 0,000 0,000 0,143 0,300 0,257 X111=0,700 

Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 
0,005 0,071 0,357 0,000 0,000 X112=0,433 

Коефіцієнт 

фінансування 
0,000 0,000 0,381 0,000 0,257 X113=0,638 

Коефіцієнт фінансового 

ризику 
0,000 0,057 0,286 0,200 0,000 X114=0,543 

Коефіцієнт 

маневреності власного 

капіталу 

0,000 0,000 0,071 0,100 0,686 X115=0,857 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

оборотних коштів 

0,005 0,000 0,119 0,300 0,257 X116=0,681 

Коефіцієнт 

забезпеченості запасів 
0,000 0,014 0,238 0,000 0,471 X117=0,724 
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Продовження таблиці М.14 

1 2 3 4 5 6 7 
Коефіцієнт 

маневреності власних 

оборотних коштів 

0,000 0,157 0,000 0,367 0,000 X118=0,524 

Коефіцієнт реальної 

вартості майна 
0,000 0,000 0,000 0,100 0,814 X119=0,914 

Коефіцієнт реальної 

вартості основних 

засобів у майні 

0,000 0,000 0,071 0,100 0,643 X1110=0,814 

Коефіцієнт накопичення 

амортизації 
0,000 0,000 0,024 0,500 0,257 X1111=0,781 

Коефіцієнт 

співвідношення 

оборотних і 

необоротних активів 

0,000 0,014 0,119 0,133 0,471 X1112=0,738 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.15 

Узагальнені результати виконання згортки p = 2 рівня блока 

економічних показників 

E&S2 
Коефіцієнти фінансової 

стійкості 

E&S2 

Показники рентабельності 

E&S2 

Результати діяльності 

суб’єктів господарювання 

X111 0,7 
X121 0,661905 

X131 0,652381 

X112 0,433333 
X122 0,519048 

X132 0,652381 

X113 0,638095 
X123 0,604762 

X133 0,680952 

X114 0,542857 
X124 0,547619 

X134 0,595238 

X115 0,857143 
X125 0,404762 

X135 0,652381 

X116 0,680952 
X126 0,410000 

X136 0,585714 

X117 0,72381 
X127 0,671429 

X137 0,547619 

X118 0,52381 
  

X138 0,733333 

X119 0,914286 
  

X139 0,595238 

X1110 0,814286 
  

X1310 0,633333 

X1111 0,780952 
  

X1311 0,652381 

X1112 0,738095 
  

 
 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.16 

Узагальнені результати виконання згортки p = 2 рівня блока 

соціальних показників 

E&S2 
Людські ресурси 

E&S2 

Управлінська і 

організаційна структура 

підприємства 

E&S2 

Культура підприємства 

X211 0,600000 X221 0,852381 X231 0,628571 

X212 0,738095 X222 0,595238 X232 0,72381 

X213 2,791429 X223 2,594286 X233 2,238571 

X214 0,557143 X224 0,414286 X234 0,747619 

X215 0,509524 X225 0,37619 X235 0,62381 

X216 0,833333 X226 0,738095 X236 0,642857 

X217 0,833333 X227 0,719048 X237 0,671429 

X218 0,671429 X228 0,490476 X238 0,661905 

X219 0,804762 X229 0,709524 X239 0,642857 

X2110 0,833333 X2210 0,738095   

X2111 0,414286     

X2112 0,290476     

X2113 0,795238     

X2114 0,833333     

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.17 

Діагностика якісного стану отриманих інтегрованих показників 

блока економічних показників (згортка p = 2 рівня) 

E&S2 E&S2 E&S2 

Коефіцієнти фінансової 

стійкості 
Показники рентабельності 

Результати діяльності суб’єктів 

господарювання 

X111 В X121 В X131 В 

X112 С X122 С X132 В 

X113 В X123 В X133 В 

X114 С X124 С X134 С 

X115 ОВ X125 С X135 В 

X116 В X126 С X136 С 

X117 В X127 В X137 С 

X118 С 
  

X138 В 

X119 ОВ 
  

X139 С 

X1110 ОВ 
  

X1310 В 

X1111 В 
  

X1311 В 

X1112 В 
    

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.18 

Діагностика якісного стану отриманих інтегрованих показників 

блока соціальних показників (згортка p = 2 рівня) 

E&S2 
Людські ресурси 

E&S2 

Управлінська і організаційна 

структура підприємства 

E&S2 

Культура підприємства 

X211 С X221 ОВ X231 В 

X212 В X222 С X232 В 

X213 ОВ X223 ОВ X233 ОВ 

X214 С X224 С X234 В 

X215 С X225 Н X235 В 

X216 ОВ X226 В X236 В 

X217 ОВ X227 В X237 В 

X218 В X228 С X238 В 

X219 ОВ X229 В X239 В 

X2110 ОВ X2210 В 
  

X2111 С 
    

X2112 Н 
    

X2113 В 
    

X2114 ОВ 
    

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

Таблиця М.19 

Розпізнавання рівня показників груп економічного блока 

(згортка p = 3 рівня) 

E&S3 
Рівні значущості 

r11j 
Граничний Низький Середній Високий 

Дуже 

високий 

1 2 3 4 5 6 7 

Коефіцієнти фінансової стійкості 

X111 0,076923 0 0 0 1 0 

X112 0,012821 0 0 1 0 0 

X113 0,051282 0 0 0 1 0 

X114 0,038462 0 0 1 0 0 

X115 0,141026 0 0 0 0 1 

X116 0,064103 0 0 0 1 0 

X117 0,089744 0 0 0 1 0 

X118 0,025641 0 0 1 0 0 

X119 0,153846 0 0 0 0 1 

X1110 0,128205 0 0 0 0 1 

X1111 0,115385 0 0 0 1 0 

X1112 0,102564 0 0 0 1 0 
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Продовження таблиці М.19 

1 2 3 4 5 6 7 

Показники рентабельності 

X121 0,214286 0 0 0 1 0 

X122 0,107143 0 0 1 0 0 

X123 0,178571 0 0 0 1 0 

X124 0,142857 0 0 1 0 0 

X125 0,035714 0 0 1 0 0 

X126 0,071429 0 0 1 0 0 

X127 0,25 0 0 0 1 0 

Результати діяльності суб’єктів 

X131 0,145455 0 0 0 1 0 

X132 0,145455 0 0 0 1 0 

X133 0,163636 0 0 0 1 0 

X134 0,072727 0 0 1 0 0 

X135 0,145455 0 0 0 1 0 

X136 0,036364 0 0 1 0 0 

X137 0,018182 0 0 1 0 0 

X138 0,181818 0 0 0 1 0 

X139 0,072727 0 0 1 0 0 

X1310 0,090909 0 0 0 1 0 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.20 

Розпізнавання рівня показників груп соціального блока 

(згортка p = 3 рівня) 

E&S3 

Рівні 

значущості 

r21j 

Граничний Низький Середній Високий 
Дуже 

високий 

1 2 3 4 5 6 7 

Людські ресурси 

X211 0,047619 0 1 0 0 0 

X212 0,066667 0 0 0 1 0 

X213 0,133333 0 0 0 0 1 

X214 0,038095 0 1 0 0 0 

X215 0,028571 0 1 0 0 0 

X216 0,12381 0 0 0 0 1 

X217 0,12381 0 0 0 0 1 

X218 0,057143 0 0 1 0 0 

X219 0,085714 0 0 0 0 1 

X2110 0,12381 0 0 0 0 1 

X2111 0,019048 0 1 0 0 0 

X2112 0,009524 1 0 0 0 0 
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Продовження таблиці М.20 

1 2 3 4 5 6 7 
X2113 0,07619 0 0 0 1 0 

X2114 0,12381 0 0 0 0 1 

Управління і організаційна структура підприємства 

X221 0,163636 0 0 0 0 1 

X222 0,072727 0 1 0 0 0 

X223 0,181818 0 0 0 0 1 

X224 0,036364 0 1 0 0 0 

X225 0,018182 0 0 0 0 0 

X226 0,145455 0 0 0 1 0 

X227 0,109091 0 0 0 1 0 

X228 0,054545 0 1 0 0 0 

X229 0,090909 0 0 0 1 0 

X2210 0,145455 0 0 0 1 0 

Культура підприємства 

X231 0,044444 0 0 1 0 0 

X232 0,155556 0 0 0 1 0 

X233 0,2 0 0 0 0 1 

X234 0,177778 0 0 0 1 0 

X235 0,022222 0 0 1 0 0 

X236 0,066667 0 0 1 0 0 

X237 0,133333 0 0 1 0 0 

X238 0,111111 0 0 1 0 0 

X239 0,088889 0 0 1 0 0 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.21 

Комплексний показник згортки 3-го рівня блока економічних 

показників 

Показник Граничний Низький Середній Високий 
Дуже 

високий E&S3 

Коефіцієнти 

фінансової 

стійкості 
0,000 0,000 0,038 0,350 0,381 X11=0,769231 

Показники 

рентабельності 
0,000 0,000 0,179 0,450 0,000 X12=0,62857143 

Результати 

діяльності 

суб’єктів 
0,000 0,000 0,100 0,611 0,000 X13=0,71090909 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.22 

Комплексний показник згортки 3-го рівня блока соціальних 

показників 

Показник Граничний Низький 
Середні

й 
Високий 

Дуже 

високий E&S3 

Людські ресурси 0,001 0,040 0,029 0,100 0,643 X21=0,81238 

Управлінська і 

організаційна 

структура 

підприємства 

0,000 0,049 0,000 0,344 0,311 X22=0,70364 

Культура 

підприємства 
0,000 0,000 0,233 0,233 0,180 X23=0,64667 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.23 

Діагностика якісного стану отриманих інтегрованих показників  

(згортка p = 3 рівня) 

Блок економічних 

показників 
E&S3 

Блок соціальних 

показників 
E&S3 

Коефіцієнти фінансової 

стійкості 
В Людські ресурси ОВ 

Показники рентабельності В 

Управлінська і 

організаційна структура 

підприємства 

В 

Результати діяльності 

суб’єктів 
В Культура підприємства С 

Примітка. Джерело : [сформовано автором] 

 

Таблиця М.24 

Визначення відносного рівня значущості кожної групи показників 

в економічному і соціальному блоках 

E&S4 

Блок 

економічних 

показників 

Рівні 

значущості 

r1i 

E&S4 
Блок соціальних 

показників 

Рівні 

значущості 

r2i 

X11 
Коефіцієнти 
фінансової 
стійкості 

0,3647871 X21 Людські ресурси 0,37563553 

X12 
Показники 

рентабельності 
0,2980832 X22 

Управлінська і 
організаційна структура 

підприємства 
0,3253533 

X13 
Результати 
діяльності 
суб’єктів 

0,3371296 X23 Культура підприємства 0,29901117 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.25 

Розпізнавання рівня показників груп економічного та соціального 

блоків (згортка p = 4 рівня) 

E&S1 
Рівні значущості 

r1i, r2i 
Граничний Низький Середній Високий 

Дуже 

високий 

Блок економічних показників 

X11 0,36478714 0 0 0 0 1 

X12 0,29808321 0 0 0 0 1 

X13 0,33712965 0 0 0 1 0 

Блок соціальних показників 

X21 0,37563553 0 0 0 0 1 

X22 0,3253533 0 0 0 1 0 

X23 0,29901117 0 0 1 0 0 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

 

Таблиця М.26 

Комплексний показник згортки 4-го рівня блоків економічних  

та соціальних показників 

Показники Граничний Низький Середній Високий 
Дуже 

високий 
E&S4 

Блок економічних 

показників 
0,000 0,000 0,000 0,23599 0,59658 X1=0,8326 

Блок соціальних 

показників 
0,000 0,000 0,14951 0,22775 0,33807 X2=0,7153 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

 

Таблиця М.27 

Діагностика якісного стану отриманих інтегрованих 

показників (згортка p = 4 рівня) 

Показники E&S4 Рівні значущості rg 

Блок економічних показників ОВ r1=0,667 

Блок соціальних показників В r2=0,333 

Примітка. Джерело : [сформовано автором] 
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Таблиця М.28 

Індикатори 

Показник  

Діапазон 

зміни 

значень 

Середнє 

значення 

Середньоквадратич- 

на похибка Ϭ 

Відносна 

середньоквадратична 

похибка V, % 

1 2 3 4 5 

Рентабельність 

Загальна рентабельність 

(збитковість) капіталу, % 
[– 27,98; 

20,7] 
– 2,0319 11,0304 – 542,86% 

Чиста рентабельність 

(збитковість) капіталу, % 
[– 27,98; 

14,46] 
– 3,1924 10,2155 – 320,00% 

Загальна рентабельність 

(збитковість) власного 

капіталу, % 

[– 713,47; 

27,11] 
– 33,3348 124,2107 -372,62% 

Чиста рентабельність 

(збитковість) власного 

капіталу, % 

[– 713,47; 

18,93] 
– 35,0281 123,6669 -353,05% 

Загальна рентабельність 

(збитковість) фондів, % 
[– 16,31; 

20,17] 
0,3752 9,1815 2446,83% 

Чиста рентабельність 

(збитковість) фондів, % 
[– 16,31; 

16,15] 
– 0,8317 8,1280 -977,31% 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг), тис. грн 

[1621; 

600793] 
68567,3171 151897,4455 221,53% 

Результати діяльності суб’єктів господарювання 

Доход (виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

[2190; 

919977] 
117498,9190 248871,5411 211,81% 

Чистий доход (виручка) 

від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

[1964; 

998543] 
132879,1905 278035,4430 209,24% 

Операційні витрати, 

тис. грн. 
[2375; 

961280] 
129584,1619 268328,4135 207,07% 

Валовий прибуток 

(збиток), тис. грн. 
[-9916,8; 

46396] 
3295,0286 10822,5369 328,45% 

Фінансові та інвестиційні 

доходи, тис. грн 
[0; 29211] 1288,2333 4667,8856 362,35% 

Фінансові та інвестиційні 

витрати, тис. грн 
[0; 45241] 3835,4714 10351,4864 269,89% 

Чистий прибуток 

(збиток), тис. грн 
[-9948,2; 

20185] 
38,1381 4734,9267 12415,22% 

Адміністративні витрати, 

тис. грн 
[592; 

124081] 
13621,5167 28510,0794 209,30% 

Витрати на збут, тис. грн [0; 108994] 11348,1690 26434,8369 232,94% 

Інші операційні витрати, 

тис. грн 
[89; 

189370] 
20396,7857 44641,2822 218,86% 

Людські ресурси 
Кількість персоналу 

(чол.) 
[55; 3770] 664,3571 1171,9647 176,41% 

Середня з/п,  

грн/рік 
[11123,9; 

63967,8] 
28599,7452 11823,9272 41,34% 

Продуктивність праці 

(вартість продукції в 

тис.  грн/рік на 1 чол.) 

[16,31; 

79498] 
27186,7674 28855,5977 106,14% 
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Продовження таблиці М.28 

1 2 3 4 5 
Фонд оплати праці  

(в тис. грн/рік) 
[990,8; 226126] 25901,6619 55832,8197 215,56% 

Заборгованість з оплати 

праці труда, тис. грн. 
[0; 31387] 2825,7381 6577,1399 232,76% 

Частка оплати праці у 

витратах, %. 
[18,19;28,24] 206,1160 1145,7465 555,87% 

Сума внесків в соціальні 

фонди, тис. грн 
[312,7; 68713] 9183,9571 18937,6355 206,20% 

Частка фахівців з 

середньою освітою у 

загальній кількості 

працюючих, % 

[1; 30] 22,3571 22,5608 100,91% 

Частка фахівців з вищою 

освітою у загальній 

кількості працюючих, % 

[13; 52] 41,6667 21,6868 52,05% 

Частка фахівців з 

середньою спеціальною 

освітою у загальній 

кількості працюючих, % 

[9; 79] 39,9762 20,5617 51,43% 

Кількість прийнятого 

персоналу (чол.) 
[2; 690] 51,4286 108,6975 211,36% 

Кількість звільнених 

(чол.) 
[0; 1065] 71,3571 161,4449 226,25% 

Сума грошових коштів 

на підвищення 

кваліфікації (курси, 

семінари), тис. грн 

[0; 10] 862,8096 2565,5903 297,35% 

Середній вік персоналу, 

рр. 
[27; 52] 40,3095 7,5608 18,76% 

Управління і організаційна структура підприємства 

Ефективність системи 

документообігу, % 
[50; 99] 74,4524 17,5285 23,54% 

Ефективність системи 

мотивації працівників, % 
[30; 100] 72,5476 16,7676 23,11% 

Процент відповідності 

виконання 

функціональних 

обов’язків посадовим 

інструкціям, % 

[30; 95] 81,2143 14,4132 17,75% 

Ефективність взаємодії 

між підрозділами 

підприємства, % 
[50; 90] 75,8810 10,9070 14,37% 

Адаптація до мінливих 

умов ринку, % 
[20; 95] 67,0952 18,5483 27,64% 

Ефективність 

організаційної структури 

управління, % 

[0; 99] 69,0000 26,9444 39,05% 

Кількість структурних 

підрозділів (кіл. відділів, 

шт.) 

[3; 22] 9,9762 5,8979 59,12% 

Рівень децентралізації 

управління, бали 
[0; 50] 26,3810 15,3421 58,16% 

Гнучкість системи 

управління, бали 
[0; 90] 59,7381 15,9971 26,78% 
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Продовження таблиці М.28 

1 2 3 4 5 

Кількість нововведень з 

позитивним ефектом, шт. 
[0; 2] 0,2857 0,5890 206,16% 

Культура підприємства 
Наявність 

корпоративних традицій, 

бали 

[40; 95] 68,5238 13,0553 19,05% 

Рівень формальної 

організаційної 

структури, бали 

[20; 90] 60,2381 19,2091 31,89% 

Рівень не формальної 

організаційної 

структури, бали 

[10; 55] 32,1429 12,6370 39,32% 

Наявність формальних 

джерел інформації, бали 
[50; 90] 71,0714 12,2812 17,28% 

Наявність неформальних 

джерел інформації,бали 
[10; 30] 16,6190 5,1730 31,13% 

Рівень конфліктності, 

бали 
[5; 90] 25,8810 22,1448 85,56% 

Авторитет керівництва, 

бали 
[50; 95] 71,9286 13,7968 19,18% 

Втрата і перетворення 

інформації, бали 
[10; 40] 21,9048 8,7934 40,14% 

Імідж підприємства 

(позитив), бали 
[60; 95] 73,3810 10,4561 14,25% 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.29 

Індикатори ненормативних значень коефіцієнтів  

кваліметричної моделі 1-го рівня згортки 

Показник 

Інтегральні значення 1-го рівня згортки 

Діапазон зміни 

значень 

Середнє 

значення 

Середньоквадратична 

похибка Ϭ 

Відносна 

середньоквадратична 

похибка V, % 

1 2 3 4 5 

Рентабельність 

Загальна рентабельність 

(збитковість) капіталу, % 
[0,15; 0,78] 0,378333 0,234763 62,05% 

Чиста рентабельність 

(збитковість) капіталу, % 
[0,15; 0,74] 0,416667 0,242189 58,13% 

Загальна рентабельність 

(збитковість) власного 

капіталу, % 

[0,29; 0,81] 0,518333 0,203012 39,17% 

Чиста рентабельність 

(збитковість) власного 

капіталу, % 

[0,29; 0,79] 0,491667 0,181238 36,86% 

Загальна рентабельність 

(збитковість) фондів, % 
[0,15; 0,66] 0,348333 0,201363 57,81% 

Чиста рентабельність 

(збитковість) фондів, % 
[0,15; 0,81] 0,385000 0,260112 67,56% 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг), тис. грн 

[0,49; 0,73] 0,618333 0,080295 12,99% 
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Продовження таблиці М.29 

1 2 3 4 5 

Результати діяльності суб’єктів господарювання 

Доход (виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

[0,33; 0,89] 0,571667 0,178645 31,25% 

Чистий доход (виручка) 

від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

[0,28; 0,86] 0,545000 0,178862 32,82% 

Операційні витрати, 

тис. грн. 
[0,19; 0,83] 0,551667 0,201198 36,47% 

Валовий прибуток 

(збиток), тис. грн. 
[0,19; 0,89] 0,481667 0,249761 51,85% 

Фінансові та інвестиційні 

доходи, тис. грн 
[0,21; 0,89] 0,538333 0,212400 39,46% 

Фінансові та інвестиційні 

витрати, тис. грн 
[0,23; 0,89] 0,466667 0,216615 46,42% 

Чистий прибуток (збиток), 

тис. грн 
[0,24; 0,73] 0,455000 0,188922 41,52% 

Адміністративні витрати, 

тис. грн 
[0,46; 0,86] 0,603333 0,140673 23,32% 

Витрати на збут, тис. грн [0,15; 0,81] 0,475000 0,242195 50,99% 

Інші операційні витрати, 

тис. грн 
[0,34; 0,75] 0,605000 0,135739 22,44% 

Людські ресурси 

Кількість персоналу (чол.) [0,1; 0,9] 0,418333 0,273643 65,41% 

Середня з/п, грн/рік [0,39; 0,81] 0,615000 0,148520 24,15% 

Продуктивність праці 

(вартість продукції в тис.  

грн/рік на 1 чол.) 

[0,23; 0,9] 0,610000 0,288212884 47,25% 

Фонд оплати праці  

(в тис. грн/рік) 
[0,29; 0,88] 0,468333 0,202106957 43,15% 

Заборгованість з оплати 

праці труда, тис. грн. 
[0,18; 0,85] 0,381667 0,249961108 65,49% 

Частка оплати праці у 

витратах, %. 
[0,49; 0,92] 0,741667 0,146789721 19,79% 

Сума внесків в соціальні 

фонди, тис. грн 
[0,49; 0,9] 0,720000 0,155777619 21,64% 

Частка фахівців з 

середньою освітою у 

загальній кількості 

працюючих, % 

[0,2; 0,96] 0,505000 0,258440838 51,18% 

Частка фахівців з вищою 

освітою у загальній 

кількості працюючих, % 

[0,29; 1,09] 0,703333 0,263417708 37,45% 

Частка фахівців з 

середньою спеціальною 

освітою у загальній 

кількості працюючих, % 

[0,45; 1,03] 0,735000 0,193024178 26,26% 

Кількість прийнятого 

персоналу (чол.) 
[0,1; 0,73] 0,291667 0,204728818 70,19% 

Кількість звільнених 

(чол.) 
[0,14; 0,44] 0,320000 0,091833182 28,70% 

Сума грошових коштів на 

підвищення кваліфікації 

(курси, семінари), тис. грн 
[0,18; 0,73] 0,495000 0,208706333 42,16% 

Середній вік персоналу, 

рр. 
[0,32; 1] 0,716667 0,243903442 34,03% 
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Продовження таблиці М.29 

1 2 3 4 5 

Управління і організаційна структура підприємства 

Ефективність системи 

документообігу, % 
[0,48; 1,08] 0,666667 0,218302 32,75% 

Ефективність системи 

мотивації працівників, % 
[0,75; 1,38] 0,918333 0,223563 24,34% 

Процент відповідності 

виконання 

функціональних 

обов’язків посадовим 

інструкціям, % 

[0,75; 1,1] 0,946667 0,114261 12,07% 

Ефективність взаємодії 

між підрозділами 

підприємства, % 
[0,6; 0,93] 0,793333 0,113235 14,27% 

Адаптація до мінливих 

умов ринку, % 
[0,62; 1,06] 0,818333 0,152907 18,69% 

Ефективність 

організаційної структури 

управління, % 
[0,38; 1,23] 0,890000 0,283196 31,82% 

Кількість структурних 

підрозділів (кіл. Відділів, 

шт.) 
[0,29; 0,93] 0,608333 0,201363 33,10% 

Рівень децентралізації 

управління, бали 
[0,18; 1,35] 0,763333 0,351410 46,04% 

Гнучкість системи 

управління, бали 
[0,45; 1,13] 0,718333 0,248624 34,61% 

Кількість нововведень з 

позитивним ефектом, шт. 
[0,18; 0,45] 0,313333 0,115566 36,88% 

Культура підприємства 

Наявність корпоративних 

традицій, бали 
[0,35; 0,8] 0,483333 0,153370 31,73% 

Рівень формальної 

організаційної структури, 

бали 
[0,43; 0,85] 0,730000 0,144338 19,77% 

Рівень не формальної 

організаційної структури, 

бали 
[0,41; 0,67] 0,551667 0,092451 16,76% 

Наявність формальних 

джерел інформації, бали 
[0,39; 0,96] 0,661667 0,206512 31,21% 

Наявність неформальних 

джерел інформації, бали 
[0,18; 0,88] 0,543333 0,233143 42,91% 

Рівень конфліктності, бали [0,26; 0,79] 0,538333 0,206351 38,33% 

Авторитет керівництва, 

бали 
[0,4; 0,77] 0,601667 0,141588 23,53% 

Втрата і перетворення 

інформації, бали 
[0,35; 0,57] 0,480000 0,076594 15,96% 

Імідж підприємства 

(позитив), бали 
[0,25; 0,72] 0,508333 0,183250 36,05% 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.30 

Довірчий інтервал для нормативних значень коефіцієнтів 

кваліметричної моделі 2-го рівня згортки 

Показник 

Точкова оцінка Wi 

(у нормативному 

вигляді) 

Гранична 

похибка Δ 

Нижня 

границя 

Wi – Δ 

Верхня 

границя 

Wi + Δ 

Довірчий інтервал  

  ii w;w  

1 2 3 4 5 6 

Рентабельність 

Загальна рентабельність 

(збитковість) капіталу, 

% 

0,2143 0,158 0,0563 0,3723 [0,0563; 0,3723] 

Чиста рентабельність 

(збитковість) капіталу, 

% 

0,1071 0,163 -0,0559 0,2701 [-0,0559; 0,2701] 

Загальна рентабельність 

(збитковість) власного 

капіталу, % 

0,1786 0,137 0,0416 0,3156 [0,0416; 0,3156] 

Чиста рентабельність 

(збитковість) власного  

капіталу, % 

0,1429 0,122 0,0209 0,2649 [0,0209; 0,2649] 

Загальна рентабельність 

(збитковість) фондів, % 
0,0357 0,136 -0,1003 0,1717 [-0,1003; 0,1717] 

Чиста рентабельність 

(збитковість) фондів, % 
0,0714 0,175 -0,1036 0,2464 [-0,1036; 0,2464] 

Собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг),  

тис. грн 

0,2500 0,054 0,1960 0,3040 [0,196; 0,304] 

Результати діяльності суб’єктів господарювання 

Доход (виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

0,14545 0,120 0,0255 0,2655 [0,0255; 0,2655] 

Чистий доход (виручка) 

від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

0,14545 0,120 0,0255 0,2655 [0,0255; 0,2655] 

Операційні витрати, 

тис. грн 
0,16364 0,136 0,0276 0,2996 [0,0276; 0,2996] 

Валовий прибуток 

(збиток), тис. грн 
0,07273 0,168 -0,0953 0,2407 [-0,0953; 0,2407] 

Фінансові та 

інвестиційні доходи, 

тис. грн 

0,14545 0,143 0,0025 0,2885 [0,0025; 0,2885] 

Фінансові та 

інвестиційні витрати, 

тис. грн 

0,03636 0,146 -0,1096 0,1824 [-0,1096; 0,1824] 

Чистий прибуток 

(збиток), тис. грн 
0,01818 0,127 -0,1088 0,1452 [-0,1088; 0,1452] 

Адміністративні 

витрати, тис. грн 
0,18182 0,095 0,0868 0,2768 [0,0868; 0,2768] 

Витрати на збут,  

тис. грн 
0,07273 0,163 -0,0903 0,2357 [-0,0903; 0,2357] 

Інші операційні витрати, 

тис. грн 
0,09091 0,091 -0,0001 0,1819 [-0,0001; 0,1819] 

Людські ресурси 

Кількість персоналу, 

чол. 
0,0476 0,184 -0,1364 0,2316 [-0,1364; 0,2316] 

Середня з/п, грн/рік 0,0667 0,100 -0,0333 0,1667 [-0,0333; 0,1667] 
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Продовження таблиці М.30 

1 2 3 4 5 6 

Продуктивність праці 

(вартість продукції в 

тис. грн/рік на 1 чол.) 
0,1333 0,194 -0,0607 0,3273 [-0,0607; 0,3273] 

Фонд оплати праці (в 

тис. грн/рік) 
0,0381 0,136 -0,0979 0,1741 [-0,0979; 0,1741] 

Заборгованість з оплати 

праці труда, тис. грн. 
0,0286 0,168 -0,1394 0,1966 [-0,1394; 0,1966] 

Частка оплати праці у 

витратах, %. 
0,1238 0,099 0,0248 0,2228 [0,0248; 0,2228] 

Сума внесків в соціальні 

фонди, тис. грн 
0,1238 0,105 0,0188 0,2288 [0,0188; 0,2288] 

Частка фахівців з 

середньою освітою у 

загальній кількості 

працюючих, % 

0,0571 0,174 -0,1169 0,2311 [-0,1169; 0,2311] 

Частка фахівців з вищою 

освітою у загальній 

кількості працюючих, % 
0,0857 0,177 -0,0913 0,2627 [-0,0913; 0,2627] 

Частка фахівців з 

середньою спеціальною 

освітою у загальній 

кількості працюючих, % 

0,0952 0,130 -0,0348 0,2252 [-0,0348; 0,2252] 

Кількість прийнятого 

персоналу (чол.) 
0,0190 0,138 -0,1190 0,1570 [-0,119; 0,157] 

Кількість звільнених 

(чол.) 
0,0095 0,062 -0,0525 0,0715 [-0,0525; 0,0715] 

Сума грошових коштів 

на підвищення 

кваліфікації (курси, 

семінари), тис. грн 

0,0762 0,141 -0,0648 0,2172 [-0,0648; 0,2172] 

Середній вік персоналу, 

рр. 
0,1238 0,164 -0,0402 0,2878 [-0,0402; 0,2878] 

Культура підприємства 

Наявність 

корпоративних традицій, 

бали 
0,0222 0,103 -0,0808 0,1252 [-0,0808; 0,1252] 

Рівень формальної 

організаційної 

структури, бали 
0,1556 0,097 0,0586 0,2526 [0,0586; 0,2526] 

Рівень не формальної 

організаційної 

структури, бали 
0,2000 0,062 0,1380 0,2620 [0,138; 0,262] 

Наявність формальних 

джерел інформації, бали 
0,1778 0,139 0,0388 0,3168 [0,0388; 0,3168] 

Наявність неформальних 

джерел інформації, бали 
0,0444 0,157 -0,1126 0,2014 [-0,1126; 0,2014] 

Рівень конфліктності, 

бали 
0,0667 0,139 -0,0723 0,2057 [-0,0723; 0,2057] 

Авторитет керівництва, 

бали 
0,1333 0,095 0,0383 0,2283 [0,0383; 0,2283] 

Втрата і перетворення 

інформації, бали 
0,1111 0,052 0,0591 0,1631 [0,0591; 0,1631] 

Імідж підприємства 

(позитив), бали 
0,0889 0,123 -0,0341 0,2119 [-0,0341; 0,2119] 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.31 

Нормативне значення індикатора за групою показників 

«Рентабельність» ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» 

gijX  gij  Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

– 2,03 11,03 

Загальна 
рентабельність 
(збитковість) 
капіталу, % 

0,201 0,137 – 0,469 – 0,379 – 1,416 – 1,575 – 2,155 

– 3,19 10,22 

Чиста 
рентабельність 
(збитковість) 
капіталу, % 

0,316 0,246 – 0,418 – 0,325 – 1,423 – 1,587 – 2,213 

– 33,33 124,21 

Загальна 
рентабельність 
(збитковість) 

власного капіталу, 
% 

0,271 0,261 0,147 0,147 – 0,250 – 0,879 – 2,831 

– 35,03 123,67 

Чиста 
рентабельність 
(збитковість) 

власного капіталу, 
%. 

0,284 0,273 0,157 0,155 – 0,240 – 0,869 – 2,830 

0,38 9,18 

Загальна 
рентабельність 
(збитковість) 

фондів, % 

– 0,028 – 0,079 – 0,589 – 0,514 – 1,154 – 1,389 – 1,817 

– 0,83 8,13 

Чиста 
рентабельність 
(збитковість) 

фондів, % 

0,105 0,046 – 0,539 – 0,456 – 1,161 – 1,421 – 1,904 

84217,69 180459,9 

Собівартість 
реалізованої 

продукції (товарів, 
робіт, послуг), 

тис. грн 

– 0,369 – 0,410 – 0,395 – 0,388 – 0,415 – 0,429 – 0,433 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.32 

Нормативне значення індикатора за групою показників 

«Результати діяльності» ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» 

gijX  gij  Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

117 498,92 248 871,54 

Доход (виручка) 

від реалізації 

продукції (товарів, 

робіт, послуг), 

 тис. грн 

– 0,384 – 0,429 – 0,416 – 0,416 – 0,449 – 0,457 – 0,463 

132 879,19 278 035,44 

Чистий доход 

(виручка) від 

реалізації 

продукції (товарів, 

робіт, послуг),  

тис. грн 

– 0,356 – 0,413 – 0,398 – 0,396 – 0,450 – 0,462 – 0,467 
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Продовження таблиці М.32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

129 584,16 268 328,41 

Операційні 

витрати,  

тис. грн 

– 0,358 – 0,416 – 0,388 – 0,388 – 0,428 – 0,438 – 0,435 

3 295,03 10 822,54 
Валовий прибуток 

(збиток), тис. грн 
– 0,275 – 0,307 – 0,597 – 0,558 – 0,937 – 1,013 – 1,221 

1 288,23 4 667,89 

Фінансові та 

інвестиційні 

доходи, тис. грн 

– 0,262 – 0,274 – 0,268 – 0,263 – 0,276 – 0,262 – 0,257 

3 835,47 10 351,49 

Фінансові та 

інвестиційні 

витрати, тис. грн 

– 0,341 – 0,352 – 0,368 – 0,369 – 0,371 – 0,370 – 0,359 

38,14 4 734,93 
Чистий прибуток 

(збиток), тис. грн 
– 0,005 – 0,068 – 0,699 – 0,605 – 1,460 – 1,615 – 2,109 

13 621,52 28 510,08 
Адміністративні 

витрати, тис. грн 
– 0,362 – 0,378 – 0,390 – 0,369 – 0,360 – 0,366 – 0,387 

11 348,17 26 434,84 
Витрати на збут, 

тис. грн 
– 0,418 – 0,420 – 0,415 – 0,415 – 0,429 – 0,420 – 0,424 

20 396,79 44 641,28 
Інші операційні 

витрати, тис. грн 
– 0,181 – 0,349 – 0,241 – 0,281 – 0,410 – 0,413 – 0,367 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

Таблиця М.33 

Нормативне значення індикатора за групою показників  

«Людські ресурси» ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» 

gijX  gij  Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 

664,4 1172,0 
Кількість 

персоналу, чол. 
– 0,145 – 0,278 – 0,307 – 0,314 – 0,359 – 0,408 – 0,457 

28599,7 11823,9 
Середня з/п, 

грн/рік 
– 1,161 – 1,478 – 1,046 – 0,878 – 0,905 – 0,667 – 0,426 

27186,8 28855,6 

Продуктивність 

праці, 

 тис. грн/рік  

на 1 чол. 

– 0,941 – 0,941 – 0,941 – 0,941 – 0,941 – 0,942 – 0,942 

25901,7 55832,8 

Фонд оплати 

праці,  

тис. грн/рік 

– 0,332 – 0,396 – 0,375 – 0,367 – 0,386 – 0,395 – 0,409 

2825,7 6577,1 

Заборгованість  

з оплати праці 

труда, тис  грн 

– 0,296 – 0,382 – 0,272 – 0,026 0,184 0,409 0,609 

206,1 1145,7 

Частка оплати 

праці у 

витратах, % 

– 0,149 – 0,152 – 0,159 – 0,156 – 0,152 – 0,153 – 0,159 

9184,0 18937,6 

Сума внесків в 

соціальні 

фонди. тис. грн 

– 0,325 – 0,391 – 0,396 – 0,374 – 0,395 – 0,398 – 0,436 
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Продовження таблиці М.32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22,4 22,6 

Частка фахівців  

з середньою 

освітою у 

загальній 

кількості 

працюючих, % 

– 0,459 – 0,636 – 0,725 – 0,548 – 0,459 – 0,326 1,048 

41,7 21,7 

Частка фахівців 

з вищою 

освітою у 

загальній 

кількості 

працюючих, % 

1,214 1,306 1,214 0,845 0,615 – 0,077 – 0,077 

40,0 20,6 

Частка фахівців 

з середньою 

спеціальною 

освітою у 

загальній 

кількості 

працюючих, % 

– 0,972 – 0,874 – 0,680 – 0,485 – 0,242 0,244 0,293 

51,4 108,7 

Кількість 

прийнятого 

персоналу, чол. 

– 0,188 – 0,354 – 0,262 – 0,271 – 0,335 – 0,105 – 0,335 

71,4 161,4 
Кількість 

звільнених, чол. 
0,716 – 0,151 – 0,244 0,016 0,010 0,159 – 0,169 

862,8 2565,6 

Сума грошових 

коштів на 

підвищення 

кваліфікації 

(курси, 

семінари),  

тис. грн 

– 0,336 – 0,336 – 0,336 – 0,336 – 0,336 – 0,336 – 0,336 

40,3 7,6 
Середній вік 

персоналу, рр. 
– 1,760 – 1,628 – 1,496 – 1,099 – 0,702 0,356 0,356 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.34 

Нормативне значення індикатора за групою показників 

«Управління і організаційна структура»  

ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» 

gijX  gij  
Управління 

 і організаційна 

структура 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

74,45238 17,528483 

Ефективність 

системи 

документообігу, % 

1,400 1,286 0,316 – 0,197 – 0,939 – 1,395 – 1,395 

72,5476 16,767603 

Ефективність 

системи мотивації 

працівників, % 

1,339 1,041 0,743 0,444 – 1,166 – 2,537 – 2,537 
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Продовження таблиці М.34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

81,21426 14,413181 

Відсоток 

відповідності 

виконання 

функціональних 

обов’язків 

посадовим 

інструкціям, % 

0,956 0,610 0,263 – 0,084 – 1,958 – 3,553 – 3,553 

75,88095 10,906971 

Ефективність 

взаємодії між 

підрозділами 

підприємства, % 

1,294 1,294 1,294 0,378 – 0,539 – 1,456 – 1,456 

67,09523 18,548276 

Адаптація до 

мінливих умов 

ринку, % 

1,235 0,696 0,696 – 0,922 – 1,461 – 2,539 – 2,539 

69 26,944387 

Ефективність 

організаційної 

структури 

управління, % 

1,113 – 0,705 – 2,561 – 2,561 – 2,561 – 2,561 – 2,561 

9,976190 5,8978935 

Кількість 

структурних 

підрозділів (кіл. 

відділів), шт. 

1,700 1,700 1,700 1,360 1,360 2,039 1,700 

26,38095 15,342056 

Рівень 

децентралізації 

управління, бал. 

0,888 0,562 0,366 – 0,090 – 0,286 – 0,742 – 0,742 

59,73809 15,997112 
Гнучкість системи 

управління, бали 
1,267 0,641 0,641 0,016 0,016 – 0,609 – 0,609 

0,285713 0,5890151 

Кількість 

нововведень з 

позитивним 

ефектом, шт. 

– 0,485 – 0,485 – 0,485 – 0,485 – 0,485 – 0,485 – 0,485 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

Таблиця М.35 

Нормативне значення індикатора за групою показників  

«Культура підприємства» ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» 

gijX  gij  Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

68,523 13,054 

Наявність 

корпоративних 

традицій, бали  

0,879 0,879 1,262 0,573 0,879 0,496 – 0,270 

60,238095 19,207 

Рівень формальної 

організаційної 

структури, бали 

– 1,054 – 1,054 – 1,054 – 2,095 – 2,095 – 2,095 – 2,095 

32,1427 12,63704 

Рівень не 

формальної 

організаційної 

структури, бали 

– 0,170 0,622 0,622 1,413 1,413 1,413 0,622 

71,071 12,285 

Наявність 

формальних джерел 

інформації, бали 

1,378 1,134 0,727 0,564 0,320 – 0,087 – 0,087 
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Продовження таблиці М.35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16,6198 5,1728 

Наявність 

неформальних джерел 

інформації, бали 

– 0,893 – 0,313 0,654 1,040 1,620 2,587 2,587 

25,8809 22,144 
Рівень конфліктності, 

бали 
– 0,943 – 0,853 0,502 1,315 2,534 2,895 2,895 

71,9285 13,796 
Авторитет 

керівництва, бали 
1,672 1,527 1,165 0,802 0,585 0,005 0,223 

21,9047 8,7934 
Втрата і перетворення 

інформації, бали 
0,921 – 0,217 – 0,217 – 1,354 0,921 0,921 0,921 

73,3802 10,456 
Імідж підприємства 

(позитив), бали 
– 0,323 – 0,323 – 1,280 – 1,280 – 1,280 – 0,323 – 1,280 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.36 

Формування інтегрального елемента якісного стану  

соціально-економічного розвитку ПАТ «Днепротяжпапірмаш 

ім. Артема» за групою показників «Рентабельність» 

r12 0,30 
Показники 

рентабельності 
y1j12Elem  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

r121 0,214 

Загальна 
рентабельність 
(збитковість) 
капіталу, % 

0,043 0,029 – 0,100 – 0,081 – 0,303 – 0,337 – 0,462 

r122 0,107 

Чиста 
рентабельність 
(збитковість) 
капіталу, % 

0,034 0,026 – 0,045 – 0,035 – 0,152 – 0,170 – 0,237 

r123 0,179 

Загальна 
рентабельність 
(збитковість) 

власного 
капіталу, % 

0,048 0,047 0,026 0,026 – 0,045 – 0,157 – 0,506 

r124 0,143 

Чиста 
рентабельність 
(збитковість) 

власного 
капіталу, % 

0,041 0,039 0,022 0,022 – 0,034 – 0,124 – 0,404 

r125 0,036 

Загальна 
рентабельність 
(збитковість) 

фондів, % 

– 0,001 – 0,003 – 0,021 – 0,018 – 0,041 – 0,050 – 0,065 

r126 0,071 

Чиста 
рентабельність 
(збитковість) 

фондів, % 

0,007 0,003 – 0,038 – 0,033 – 0,083 – 0,101 – 0,136 

r127 0,250 

Собівартість 
реалізованої 

продукції 
(товарів, робіт, 

послуг), тис. грн 

– 0,092 – 0,103 – 0,099 – 0,097 – 0,104 – 0,107 – 0,108 

Sum12y 



12

1j

y1j12Elem (y=1,7) 0,08000 0,03920 – 0,25481 – 0,21562 – 0,76268 – 1,04697 – 1,91774 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.37 

Формування інтегрального елемента якісного стану соціально-

економічного розвитку ПАТ «Днепротяжпапірмаш ім. Артема»  

за групою показників «Результати діяльності» 

r13 0,34 

Результати 

діяльності 

суб’єктів 

y1j13Elem  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

r131 0,145 

Доход 
(виручка) 

від 
реалізації 
продукції 

(робіт, 
послуг), 
тис. грн 

– 0,056 – 0,062 – 0,061 – 0,061 – 0,065 – 0,067 – 0,067 

r132 0,145 

Чистий 
доход 

(виручка) 
від 

реалізації 
продукції 

(робіт, 
послуг), 
тис. грн 

– 0,052 – 0,060 – 0,058 – 0,058 – 0,065 – 0,067 – 0,068 

r133 0,164 

Операційні 
витрати,  
тис. грн 

– 0,059 – 0,068 – 0,063 – 0,063 – 0,070 – 0,072 – 0,071 

r134 0,073 

Валовий 
прибуток 
(збиток),  
тис. грн 

– 0,020 – 0,022 – 0,043 – 0,041 – 0,068 – 0,074 – 0,089 

r135 0,145 

Фінансові 
та 

інвестицій-
ні доходи,  

тис. грн 

– 0,038 – 0,040 – 0,039 – 0,038 – 0,040 – 0,038 – 0,037 

r136 0,036 

Фінансові 
та 

інвестицій-
ні витрати,  

тис. грн 

– 0,012 – 0,013 – 0,013 – 0,013 – 0,013 – 0,013 – 0,013 

r137 0,018 

Чистий 
прибуток 
(збиток), 
 тис. грн 

0,000 – 0,001 – 0,013 – 0,011 – 0,027 – 0,029 – 0,038 

r138 0,182 

Адміністра-
тивні 

витрати, 
тис. грн 

– 0,066 – 0,069 – 0,071 – 0,067 – 0,065 – 0,067 – 0,070 

r139 0,073 

Витрати на 
збут, 

тис. грн 
– 0,030 – 0,031 – 0,030 – 0,030 – 0,031 – 0,031 – 0,031 

r1310 0,091 

Інші 
операційні 
витрати, 
тис. грн 

– 0,016 – 0,032 – 0,022 – 0,026 – 0,037 – 0,038 – 0,033 

Sum13y 



12

1j

y1j13Elem (y=1,7) – 0,34965 – 0,39792 – 0,41358 – 0,40766 – 0,48289 – 0,49464 – 0,51858 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.38 

Формування інтегрального елемента якісного стану  

соціально-економічного розвитку ПАТ «Днепротяжпапірмаш 

ім. Артема» за групою показників «Людські ресурси» 

r21 0,38 Людські ресурси 
y1j21Elem  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

r211 0,048 
Кількість персоналу, 

чол. 
– 0,00688 – 0,01322 – 0,01460 – 0,01497 – 0,01708 – 0,01944 – 0,02175 

r212 0,067 Середня з/п, грн/рік – 0,07743 – 0,09853 – 0,06977 – 0,05853 – 0,06037 – 0,04449 – 0,02838 

r213 0,133 
Продуктивність праці 
тис. грн/рік на 1 чол. 

– 0,12544 – 0,12549 – 0,12543 – 0,12542 – 0,12553 – 0,12555 – 0,12554 

r214 0,038 
Фонд оплати праці , 

тис. грн/рік 
– 0,01265 – 0,01510 – 0,01430 – 0,01399 – 0,01469 – 0,01504 – 0,01560 

r215 0,029 
Заборгованість з оплати 

праці труда, тис. грн 
– 0,00847 – 0,01092 – 0,00776 – 0,00074 0,00525 0,01168 0,01740 

r216 0,124 
Частка оплати праці у 

витратах, % 
– 0,01842 – 0,01884 – 0,01963 – 0,01931 – 0,01887 – 0,01898 – 0,01973 

r217 0,124 

Сума внесків в 
соціальні фонди, 

тис. грн 

– 0,04027 – 0,04847 – 0,04907 – 0,04637 – 0,04895 – 0,04922 – 0,05401 

r218 0,057 

Частка фахівців з 

середньою освітою у 
загальній кількості 

працюючих, % 

– 0,02623 – 0,03636 – 0,04143 – 0,03130 – 0,02623 – 0,01863 0,05988 

r219 0,086 

Частка фахівців з 
вищою освітою у 

загальній кількості 

працюючих, % 

0,10408 0,11198 0,10408 0,07246 0,05270 – 0,00659 – 0,00659 

r2110 0,124 

Частка фахівців з 
середньою спеціальною 

освітою у загальній 

кількості працюючих, 
% 

– 0,12028 – 0,10824 – 0,08416 – 0,06007 – 0,02996 0,03025 0,03627 

r2111 0,019 
Кількість прийнятого 

персоналу, чол. 
– 0,00358 – 0,00673 – 0,00498 – 0,00516 – 0,00638 – 0,00200 – 0,00638 

r2112 0,010 
Кількість звільнених, 

чол. 
0,00682 – 0,00144 – 0,00232 0,00016 0,00010 0,00151 – 0,00161 

r2113 0,076 

Сума грошових коштів 

на підвищення 

кваліфікації (курси, 
семінари), тис. грн 

– 0,02562 – 0,02562 – 0,02562 – 0,02562 – 0,02562 – 0,02562 – 0,02562 

r2114 0,124 
Середній вік персоналу, 

рр. 
– 0,57273 – 0,52970 – 0,48667 – 0,35757 – 0,22848 0,11578 0,11578 

Sum21y 



12

1j

y1j21Elem (y=1,7) – 0,92710 – 0,92668 – 0,84165 – 0,68643 – 0,54413 – 0,16634 – 0,07590 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.39 

Формування інтегрального елемента якісного стану  

соціально-економічного розвитку  

ПАТ «Днепротяжпапірмаш ім. Артема» за групою показників 

«Управління і організаційна структура» 

r22 0,33 

Управління і 

організаційна 

структура 

підприємства 

y1j22Elem  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

r221 0,048 

Ефективність 

системи 

документообігу, 

% 

0,06669 0,06125 0,01507 – 0,00938 – 0,04470 – 0,06643 – 0,06643 

r222 0,073 

Ефективність 

системи 

мотивації 

працівників, % 

0,09738 0,07570 0,05401 0,03232 -0,08479 – 0,18454 – 0,18454 

r223 0,182 

Відсоток 

відповідності 

виконання 

функціональних 

обов’язків 

посадовим 

інструкціям, % 

0,17390 0,11083 0,04776 – 0,01532 – 0,35592 – 0,64605 – 0,64605 

r224 0,036 

Ефективність 

взаємодії між 

підрозділами 

підприємства, % 

0,04707 0,04707 0,04707 0,01373 – 0,01961 – 0,05295 – 0,05295 

r225 0,018 

Адаптація до 

мінливих умов 

ринку, % 

0,02245 0,01265 0,01265 – 0,01676 – 0,02656 – 0,04616 – 0,04616 

r226 0,145 

Ефективність 

організаційної 

структури 

управління, % 

0,16195 – 0,10257 – 0,37248 – 0,37248 – 0,37248 – 0,37248 – 0,37248 

r227 0,109 

Кількість 

структурних 

підрозділів (кіл. 

відділів, шт. 

0,18541 0,18541 0,18541 0,14841 0,14841 0,22240 0,18541 

r228 0,055 

Рівень 

децентралізації 

управління, бали 

0,04842 0,03064 0,01998 – 0,00491 – 0,01558 – 0,04046 – 0,04046 

r229 0,055 

Гнучкість 

системи 

управління, бали 

0,06909 0,03499 0,03499 0,00089 0,00089 – 0,03320 – 0,03320 

r2210 0,091 

Кількість 

нововведень з 

позитивним 

ефектом, шт. 

–

 0,04410 
– 0,04410 – 0,04410 – 0,04410 – 0,04410 – 0,04410 – 0,04410 

Sum22y 



12

1j

y1j22Elem (y=1,7) 0,82827 0,41188 0,00035 – 0,26758 – 0,81441 – 1,26399 – 1,30098 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.40 

Формування інтегрального елемента якісного стану  

соціально-економічного розвитку ПАТ «Днепротяжпапірмаш 

ім. Артема» за групою показників «Культура підприємства» 

r23 0,30 Культура підприємства 

y1j23Elem  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

r231 0,145 
Наявність корпоративних 

традицій, бали 
0,1279 0,1279 0,1836 0,0833 0,1279 0,0722 – 0,0393 

r232 0,145 

Рівень формальної 

організаційної структури, 

бали 

– 0,1532 – 0,1532 – 0,1532 – 0,3047 – 0,3047 – 0,3047 – 0,3047 

r233 0,164 

Рівень неформальної 

організаційної структури, 

бали 

– 0,0277 0,1017 0,1017 0,2312 0,2312 0,2312 0,1017 

r234 0,073 
Наявність формальних 

джерел інформації, бали 
0,1002 0,0825 0,0529 0,0410 0,0233 – 0,0063 –0,0063 

r235 0,145 
Наявність неформальних 

джерел інформації, бали 
– 0,1299 – 0,0455 0,0951 0,1513 0,2357 0,3762 0,3762 

r236 0,036 
Рівень конфліктності, 

бали 
– 0,0343 – 0,0310 0,0183 0,0478 0,0922 0,1053 0,1053 

r237 0,018 
Авторитет керівництва, 

бали 
0,0304 0,0278 0,0212 0,0146 0,0106 0,0001 0,0040 

r238 0,182 
Втрата і перетворення 

інформації, бали 
0,1674 – 0,0394 – 0,0394 – 0,2462 0,1674 0,1674 0,1674 

r239 0,073 
Імідж підприємства 

(позитив), бали 
– 0,0235 – 0,0235 – 0,0931 – 0,0931 – 0,0931 – 0,0235 – 0,0931 

Sum23y 



12

1j

y1j23Elem (y=1,7) 0,0572 0,0472 0,1870 -0,0746 0,4904 0,6178 0,3113 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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КЛАСТЕР 1 ПАТ «Дніпроважмаш» 

 

 

Таблиця М.41 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Коефіцієнти фінансової стійкості»  

Показник F1 F2 F3 

Коефіцієнт автономії 0,952900 0,284870 0,659610 

Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 
0,529002 0,848700 0,087272 

Коефіцієнт фінансування 0,959632 0,249312 0,130231 

Коефіцієнт фінансового ризику -0,240427 -0,933480 -0,037739 

Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу 
-0,430129 -0,858841 -0,403257 

Коефіцієнт забезпеченості 

оборотних коштів 
0,694463 -0,409064 0,950023 

Коефіцієнт забезпеченості запасів -0,019702 -0,930096 -0,354173 

Коефіцієнт маневреності власних 

оборотних коштів 
0,162120 0,772756 0,951835 

Коефіцієнт реальної вартості 

майна 
0,923737 0,761820 0,024086 

Коефіцієнт реальної вартості 

основних засобів у майні 
0,878987 0,463537 0,095519 

Коефіцієнт накопичення 

амортизації 
0,656428 0,970408 -0,035704 

Коефіцієнт співвідношення 

оборотних і необоротних активів 
-0,766784 -0,914920 0,048449 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.42 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Результати діяльності»  

Показник F1 F2 F3 

Доход (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), тис. грн 

0,23174834 0,967265707 0,002568 

Чистий доход (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), тис. грн 

0,13277615 0,986667303 – 0,087944 

Операційні витрати, тис. грн 0,08296121 0,992130843 – 0,119461 

Валовий прибуток (збиток), 

тис. грн 
0,467162956 0,83288136 0,057157 

Фінансові та інвестиційні 

доходи, тис. грн 
0,34624272 0,873519082 0,004814 

Фінансові та інвестиційні 

витрати, тис. грн 
0,740995577 – 0,828168 0,55601408 

Чистий прибуток (збиток), 

тис. грн 
0,787260 – 0,23172601 0,94028564 

Адміністративні витрати, 

тис. грн 
0,48761464 0,729384004 0,350594 

Витрати на збут, тис. грн 0,78244724 0,56289084 0,291650 

Інші операційні витрати, 

тис. грн 
0,065041 – 0,32130041 – 0,82238275 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.43 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Людські ресурси»  

Показник F1 F2 F3 

Кількість персоналу, чол. 0,009066 0,582548 0,710067 

Середня з/п, грн/рік 0,074226 0,988416 – 0,040325 

Продуктивність праці 

тис. грн/рік на 1 чол. 
0,434030 0,889058 – 0,115673 

Фонд оплати праці, в 

тис. грн/рік 
0,073318 0,977560 0,161464 

Заборгованість з оплати 

праці труда, тис. грн 
– 0,358128 0,748499 – 0,439774 

Частка оплати праці у 

витратах, % 
0,573969 0,916412 0,190569 

Сума внесків в соціальні 

фонди, тис. грн 
0,240427 0,915165 0,278865 

Частка фахівців з середньою 

спеціальною освітою у 

загальній кількості 

працюючих, % 

0,179393 – 0,982171 0,652603 

Кількість прийнятого 

персоналу, чол. 
– 0,204575 – 0,048086 – 0,907606 

Кількість звільнених, чол. – 0,962514 – 0,351135 0,565186 

Сума грошових коштів на 

підвищення кваліфікації 

(курси, семінари), тис. грн 

0,100893 0,741768 – 0,508786 

Середній вік персоналу, рр. 0,350309 0,108596 – 0,927509 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.44 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Управління і організаційна структура»  

Показник F1 F2 F3 

Ефективність системи 

документообігу, % 
0,4124475 – 0,907423 0,0224531 

Ефективність системи 

мотивації працівників, % 
0,4124475 – 0,907423 0,0224531 

Процент відповідності 

виконання функціональних 

обов’язків посадовим 

інструкціям, % 

0,2284145 0,9601576 0,1333821 

Рівень ефективності 

взаємодії між підрозділами 

підприємства, % 

0,1270715 0,854756 – 0,246609 

Адаптація до мінливих умов 

ринку, % 
– 0,608921 0,9762173 0,3091602 

Ефективність організаційної 

структури управління, % 
– 0,94604 0,01383745 – 0,290723 

Кількість структурних 

підрозділів 

 (кіл. відділів, шт.) 

0,2473872 0,49964075 0,768561 

Рівень децентралізації 

управління, бали 
0,8538583 – 0,981188 – 0,304711 

Гнучкість системи 

управління, бали 
0,898447 – 0,3282513 0,0196277 

Кількість нововведень з 

позитивним ефектом, шт. 
0,0248731 – 0,941641 0,2375417 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.45 

Результати факторного аналізу за групою показників 

 «Культура підприємства»  

Показник F1 F2 F3 

Наявність корпоративних 

традицій, бали 
– 0,0005529 – 0,9325 0,1074853 

Рівень формальної 

організаційної структури, 

бали 

0,12338912 – 0,78122 0,5693249 

Рівень неформальної 

організаційної структури, 

бали 

0,11748558 0,4619057 – 0,79964 

Наявність формальних 

джерел інформації, бали 
0,03143865 – 0,079668 – 0,98503 

Наявність неформальних 

джерел інформації, бали 
0,04112976 0,161154 0,957809 

Рівень конфліктності, бали 0,0462859 - 0,968765 – 0,025133 

Авторитет керівництва, бали – 0,84018 – 0,5748652 0,0089935 

Втрата і перетворення 

інформації, бали 
0,48285994 0,0239644 – 0,79531 

Імідж підприємства 

(позитив), бали 
0,02513273 0,968765 – 0,046286 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

КЛАСТЕР 2 ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» 

ПАТ «Павлоградський завод автоматичних лiнiй i машин» 

 

Таблиця М.46 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Коефіцієнти фінансової стійкості» 

Показник F1 F2 F3 

1 2 3 4 

Коефіцієнт автономії 0,996833 – 0,014117 0,017600 

Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 
– 0,014117 0,996833 0,017600 

Коефіцієнт фінансування 0,962417 0,105599 0,035163 
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Продовження таблиці М.46 

1 2 3 4 
Коефіцієнт фінансового 

ризику 
0,012077 0,862850 0,252847 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 
0,907337 0,095618 – 0,331103 

Коефіцієнт забезпеченості 

оборотних коштів 
0,721754 – 0,051549 – 0,657155 

Коефіцієнт забезпеченості 

запасів 
0,795276 – 0,116397 – 0,488673 

Коефіцієнт маневреності 

власних оборотних коштів 
0,030745 0,981427 0,036684 

Коефіцієнт реальної вартості 

майна 
– 0,188902 0,943299 0,056472 

Коефіцієнт реальної вартості 

основних засобів у майні 
– 0,124029 0,945910 – 0,027219 

Коефіцієнт накопичення 

амортизації 
0,204143 0,118410 0,931067 

Коефіцієнт співвідношення 

оборотних і необоротних 

активів 

0,203257 0,062306 0,993241 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

Таблиця М.47 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Рентабельність»  

Показник F1 F2 F3 
Загальна рентабельність 

(збитковість) капіталу, % 
0,979421 0,095618 0,036684 

Чиста рентабельність 

(збитковість) капіталу, % 
0,978012 – 0,051549 0,056472 

Загальна рентабельність 

(збитковість) власного 

капіталу, % 

0,879436 – 0,116397 0,879436 

Чиста рентабельність 

(збитковість) власного 

капіталу, % 

0,879221 0,030745 0,879221 

Загальна рентабельність 

(збитковість) фондів, % 
0,973304 – 0,188902 0,017600 

Чиста рентабельність 

(збитковість) фондів, % 
0,972574 – 0,124029 0,035163 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг), тис. грн 

0,622922 0,822922 0,252847 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.48 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Результати діяльності»  

Показник F1 F2 F3 
Доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

0,091456 0,064148 0,981497 

Чистий доход (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), тис. грн 

0,042815 0,015754 0,991869 

Операційні витрати, тис. грн 0,238090 – 0,005745 0,940887 

Валовий прибуток (збиток), 

тис. грн 
0,903649 0,058661 0,081528 

Фінансові та інвестиційні доходи, 

тис. грн 
0,586611 0,974572 0,039301 

Фінансові та інвестиційні витрати, 

тис. грн 
0,071007 0,655442 0,887869 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн 0,902745 0,051608 0,380900 

Адміністративні витрати, тис. грн 0,057183 0,879148 0,123710 

Витрати на збут, тис. грн 0,245986 – 0,642199 0,827019 

Інші операційні витрати, тис. грн 0,321986 – 0,154653 0,904611 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.49 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Людські ресурси»  

Показник F1 F2 F3 

1 2 3 4 

Кількість персоналу, чол. 0,939035 – 0,274838 0,176103 

Середня з/п, грн/рік – 0,447816 0,958132 0,246149 

Продуктивність праці, 

тис. грн./рік на 1 чол. 
– 0,261349 – 0,425081 – 0,700774 

Фонд оплати праці, тис. грн/рік 0,318176 0,501783 0,923177 
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Продовження таблиці М.46 

1 2 3 4 

Заборгованість з оплати праці 

труда, тис. грн 
0,090919 0,886565 0,260312 

Частка оплати праці у витратах, % 0,399883 0,105018 0,933318 

Сума внесків в соціальні фонди, 

тис. грн 
0,178338 – 0,048022 0,944991 

Частка фахівців з середньою 

освітою у загальній кількості 

працюючих, % 

0,330506 – 0,880605 0,011433 

Частка фахівців з вищою освітою 

у загальній кількості працюючих, 

% 
0,934215 0,111999 – 0,161227 

Частка фахівців з середньою 

спеціальною освітою у загальній 

кількості працюючих, % 

– 0,163352 0,920160 – 0,110396 

Кількість прийнятого персоналу, 

чол. 
– 0,218615 0,807904 – 0,120410 

Кількість звільнених, чол. 0,658220 – 0,001742 0,889751 

Середній вік персоналу, рр. – 0,861485 0,809057 – 0,214799 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.50 

Результати факторного аналізу за групою показників 

«Управління і організаційна структура»  

Показник F1 F2 F3 

1 2 3 4 

Ефективність системи 

документообігу, % 
0,919487 0,354780 0,4730 

Ефективність системи мотивації 

працівників, % 
0,973049 0,110456 0,216 

Процент відповідності виконання 

функціональних обов’язків 

посадовим інструкціям, % 
0,954099 0,249614 0,2614 
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Продовження таблиці М.50 

1 2 3 4 

Ефективність взаємодії між 

підрозділами підприємства, % 
0,977522 0,051332 0,332 

Адаптація до мінливих умов 

ринку, % 
0,893745 – 0,408520 – 0,520 

Кількість структурних підрозділів 

(кіл. відділів), шт. 
– 0,306669 – 0,899136 0,520 

Рівень децентралізації управління, 

бали 
0,145338 0,138 – 0,950138 

Гнучкість системи управління, 

бали 
0,494 0,600694 0,754112 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.51 

Результаті факторного аналізу по групі  

«Культура підприємства» 

Показник Ф1 Ф2 Ф3 

Наявність корпоративних 

традицій, бали 
0,349633 0,394839 0,750614 

Рівень формальної організаційної 

структури, бали 
0,268535 0,268535 – 0,895704 

Рівень неформальної 

організаційної структури, бали 
0,232783 – 0,838413 0,096249 

Наявність формальних джерел 

інформації, бали 
0,933689 – 0,439253 0,348507 

Наявність неформальних джерел 

інформації, бали 
– 0,184752 0,958067 0,053335 

Рівень конфліктності, бали – 0,320910 0,913121 0,006121 

Авторитет керівництва, бали 0,897373 – 0,360809 0,009582 

Втрата і перетворення інформації, 

бали 
– 0,380435 0,770668 0,175408 

Імідж підприємства (позитив), 

бали 
– 0,209826 – 0,259114 – 0,883496 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 



512 

КЛАСТЕР 3 ВП «Криворізький завод по ремонту агрегатів  

«Промагрегат» ПАТ «Металургтрансремонт», 

ВП «Дніпропетровський завод по ремонту тепловозів  

«Промтепловоз» ПАТ "Металургтрансремонт» 

 

 

Таблиця М.52 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Коефіцієнти фінансової стійкості»  

Показник F1 F2 F3 

Коефіцієнт автономії 0,649876 0,865961 0,370893 

Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 
0,958879 0,087272 0,235537 

Коефіцієнт фінансування 0,263081 0,913023 0,142065 

Коефіцієнт фінансового ризику – 0,953884 – 0,037739 – 0,236927 

Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу 
– 0,187644 – 0,940326 – 0,068230 

Коефіцієнт забезпеченості 

оборотних коштів 
0,025875 0,978500 0,114032 

Коефіцієнт забезпеченості запасів – 0,134705 – 0,835417 – 0,373183 

Коефіцієнт маневреності власних 

оборотних коштів 
– 0,097738 – 0,114093 – 0,965009 

Коефіцієнт реальної вартості 

майна 
0,707609 0,024086 – 0,048891 

Коефіцієнт реальної вартості 

основних засобів у майні 
0,647248 0,724710 0,125268 

Коефіцієнт співвідношення 

оборотних і необоротних активів 
– 0,540778 – 0,035704 – 0,824202 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.53 

Результати факторного аналізу за групою показників 

 «Рентабельність»  

Показник F1 F2 F3 
Загальна рентабельність 

(збитковість) капіталу, % 
0,956712 0,095618 0,036684 

Чиста рентабельність (збитковість) 

капіталу, % 
0,556377 – 0,051549 0,979256 

Загальна рентабельність 

(збитковість) власного капіталу, % 
0,968444 – 0,116397 0,879436 

Чиста рентабельність (збитковість) 

власного капіталу, % 
0,984090 0,030745 0,592209 

Загальна рентабельність 

(збитковість) фондів, % 
0,187443 0,934742 – 0,188902 

Чиста рентабельність (збитковість) 

фондів, % 
0,156850 0,945475 – 0,124029 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

0,392157 0,822922 0,252847 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.54 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Результати діяльності»  

Показник F1 F2 F3 
Дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), тис. грн 
0,522040 0,844121 – 0,037445 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

0,508395 0,856939 0,042490 

Операційні витрати, тис. грн 0,450628 0,887824 0,037317 

Валовий прибуток (збиток), тис. грн 0,923502 0,299776 0,080566 

Фінансові та інвестиційні доходи, 

тис. грн 
– 0,001263 0,961910 – 0,132567 

Фінансові та інвестиційні витрати, 

тис. грн 
0,505568 0,340009 – 0,886239 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн 0,546594 0,036635 0,883953 

Адміністративні витрати, тис. грн 0,349910 0,870323 0,268346 

Витрати на збут, тис. грн 0,410624 0,889313 – 0,053496 

Інші операційні витрати, тис. грн 0,054633 0,965692 0,018457 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.55 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Людські ресурси»  

Показник F1 F2 F3 

Кількість персоналу, чол. 0,075743 0,351423 0,993514 

Середня з/п, грн/рік 0,227719 0,940580 0,123517 

Продуктивність праці, тис. грн/рік 

на 1 чол. 
0,072579 0,893281 – 0,309653 

Фонд оплати праці, тис. грн/рік) 0,420751 0,885574 0,085100 

Заборгованість з оплати праці 

труда, тис. грн 
0,071429 0,878757 – 0,022100 

Частка оплати праці у витратах, % 0,397070 0,876909 0,162636 

Сума внесків в соціальні фонди, 

тис. грн 
0,104952 – 0,769497 – 0,463632 

Частка фахівців з середньою 

освітою у загальній кількості 

працюючих, % 

0,250528 0,948068 0,092990 

Частка фахівців з вищою освітою у 

загальній кількості працюючих, % 
-0,989372 – 0,002146 – 0,014989 

Частка фахівців з вищою 

середньою спеціальною освітою у 

загальній кількості працюючих, % 

– 0,009621 0,955940 0,086399 

Кількість прийнятого персоналу, 

чол. 
– 0,119702 – 0,039086 0,966232 

Кількість звільнених, чол. 0,125935 0,683856 0,973955 

Середній вік персоналу, рр. 0,209200 0,963276 – 0,492695 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.56 

Результати факторного аналізу за групою показників 

 «Управління і організаційна структура»  

Показник F1 F2 F3 

Ефективність системи 

документообігу, % 
– 0,380747 0,847003 – 0,137956 

Ефективність системи мотивації 

працівників, % 
– 0,392865 0,613063 – 0,771864 

Процент відповідності виконання 

функціональних обов’язків 

посадовим інструкціям, % 

0,233096 0,388278 0,731585 

Ефективність взаємодії між 

підрозділами підприємства, % 
– 0,177040 0,904438 0,257749 

 

Адаптація до мінливих умов 

ринку, % 

– 0,166837 0,755044 0,293236 

 

Ефективність організаційної 

структури управління, % 
– 0,936218 0,217573 – 0,192031 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.57 

Результаті факторного аналізу по групі  

«Культура підприємства»  

Показник F1 F2 F3 

1 2 3 4 

Наявність корпоративних 

традицій, бали 
0,134681 0,830797 0,028488 

Рівень формальної організаційної 

структури, бали 
0,083870 – 0,056488 0,855774 

Рівень неформальної 

організаційної структури, бали 
0,637370 0,915275 0,549619 

Наявність формальних джерел 

інформації, бали 
0,172576 0,042536 – 0,902462 
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Продовження таблиці М.57 

1 2 3 4 

Наявність неформальних джерел 

інформації, бали 
0,614516 0,563569 – 0,988093 

Рівень конфліктності, бали 0,331062 0,745845 0,135955 

Авторитет керівництва, бали 0,375331 – 0,948775 – 0,838809 

Втрата і перетворення інформації, 

бали 
– 0,971842 0,548525 0,549058 

Імідж підприємства (позитив), 

бали 
0,897060 – 0,094556 0,073015 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

 

КЛАСТЕР 4 ВП «Інгулецький завод по ремонту дизелів 

«Промдизель» ПАТ «Металургтрансремонт» 

Таблиця М.58 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Коефіцієнти фінансової стійкості»  

Показники F1 F2 F3 

1 2 3 4 

Коефіцієнт автономії 0,865961 0,120372 0,371515 

Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 
0,087272 0,989308 0,120372 

Коефіцієнт фінансування 0,913023 – 0,114093 – 0,183571 

Коефіцієнт фінансового ризику – 0,037739 – 0,956968 0,127649 

Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу 
– 0,940326 – 0,187788 0,218546 
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Продовження таблиці М.59 

1 2 3 4 

Коефіцієнт забезпеченості 

оборотних коштів 
0,978500 – 0,131372 0,352050 

Коефіцієнт забезпеченості запасів – 0,835417 – 0,087628 0,623746 

Коефіцієнт маневреності власних 

оборотних коштів 
0,951835 0,106103 0,205022 

Коефіцієнт реальної вартості 

майна 
0,024086 – 0,188110 0,888363 

Коефіцієнт реальної вартості 

основних засобів у майні 
0,095519 0,5187350 0,987754 

Коефіцієнт накопичення 

амортизації 
– 0,035704 0,910345 0,420295 

Коефіцієнт співвідношення 

оборотних і необоротних активів 
1,048449 – 0,984231 – 0,111624 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.59 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Рентабельність»  

Показник F1 F2 F3 
Загальна рентабельність 

(збитковість) капіталу, % 
0,036684 0,095618 0,956712 

Чиста рентабельність (збитковість) 

капіталу, % 
0,556377 – 0,051549 0,963774 

Загальна рентабельність 

(збитковість) власного капіталу, % 
0,879436 – 0,116397 0,968444 

Чиста рентабельність (збитковість) 

власного капіталу, % 
0,984090 0,030745 0,592209 

Загальна рентабельність 

(збитковість) фондів, % 
– 0,188902 0,934742 0,187443 

Чиста рентабельність (збитковість) 

фондів, % 
– 0,124029 0,945475 0,156850 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг), тис. грн 
0,822922 0,252847 0,392157 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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Таблиця М.60 

Результати факторного аналізу за групою показників 

 «Результати діяльності»  

Показник F1 F2 F3 
Доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

0,051560 0,002568 0,993767 

Чистий доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

0,044169 – 0,087944 0,993071 

Операційні витрати, тис. грн – 0,083676 – 0,119461 0,980250 

Валовий прибуток (збиток), тис. грн 0,523617 0,057157 – 0,868340 

Фінансові та інвестиційні доходи, 

тис. грн 
– 0,224302 0,772022 0,004814 

Фінансові та інвестиційні витрати, 

тис. грн 
0,236469 – 0,828168 – 0,237356 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн 0,494110 – 0,011420 0,787260 

Адміністративні витрати, тис. грн – 0,137013 – 0,823431 0,350594 

Витрати на збут, тис. грн 0,957756 0,291650 0,336379 

Інші операційні витрати, тис. грн 0,014538 0,065041 – 0,959494 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

 

Таблиця М.61 

Результати факторного аналізу за групою показників 

«Людські ресурси»  

Показник F1 F2 F3 

1 2 3 4 

Кількість персоналу, чол. 0,972290 – 0,068431 – 0,161070 

Середня з/п, грн/рік 0,200847 0,824689 – 0,510514 

Продуктивність праці,  

тис. грн/рік на 1 чол. 
0,118155 0,906426 0,575117 
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Продовження таблиці М.61 

1 2 3 4 

Фонд оплати праці, тис. грн/рік – 0,010519 0,983162 0,144366 

Частка оплати праці у витратах, % 0,540327 0,744579 – 0,373925 

Сума внесків в соціальні фонди, 

тис. грн 
– 0,125428 0,973959 – 0,159988 

Частка фахівців з середньою 

освітою у загальній кількості 

працюючих, % 

0,137719 0,068988 – 0,970537 

Частка фахівців з вищою освітою у 

загальній кількості працюючих, % 
0,018619 – 0,948632 0,129195 

Частка фахівців з середньою 

спеціальною освітою у загальній 

кількості працюючих, % 

– 0,038736 0,928448 0,145889 

Кількість прийнятого персоналу, 

чол. 
0,786178 – 0,536869 – 0,247158 

Кількість звільнених, чол. – 0,903532 – 0,139654 – 0,467659 

Сума грошових коштів на 

підвищення кваліфікації (курси, 

семінари), тис. грн 

0,140484 0,075264 0,951175 

Середній вік персоналу, рр. – 0,565779 -0,208422 0,728023 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.62 

Результати факторного аналізу за групою показників 

«Управління і організаційна структура»  

Показник F1 F2 F3 

1 2 3 4 

Ефективність системи 

документообігу, % 
0,847003 0,933076 0,208600 

Ефективність системи мотивації 

працівників, % 
0,613063 0,518751 0,935328 

Відсоток відповідності виконання 

функціональних обов’язків 

посадовим інструкціям, % 

0,388278 – 0,453777 0,839450 

 



520 

Продовження таблиці М.62 

1 2 3 4 

Ефективність взаємодії між 

підрозділами підприємства, % 
0,904438 0,980647 0,117450 

Адаптація до мінливих умов ринку, 

% 
0,755044 0,956650 – 0,131195 

Ефективність організаційної 

структури управління, % 0,956650 0,326282 – 0,131195 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 

 

Таблиця М.63 

Результати факторного аналізу за групою показників  

«Культура підприємства»  

Показник F1 F2 F3 

Наявність корпоративних традицій, 

бали 
0,028488 0,134681 0,830797 

Рівень формальної організаційної 

структури, бали 
– 0,056488 0,083870 0,855774 

Рівень неформальної організаційної 

структури, бали 
0,637370 0,915275 0,549619 

Наявність формальних джерел 

інформації, бали 
0,042536 0,172576 – 0,902462 

Наявність неформальних джерел 

інформації, бали 
0,563569 – 0,988093 0,614516 

Рівень конфліктності, бали 0,745845 0,331062 0,135955 

Авторитет керівництва, бали – 0,838809 0,375331 – 0,948775 

Втрата і перетворення інформації, 

бали 
0,548525 – 0,971842 0,549058 

Імідж підприємства (позитив), бали – 0,094556 0,897060 0,073015 

Примітка. Джерело : [розраховано автором] 
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КЛАСТЕР 1 ПАТ «Дніпроважмаш» 

Таблиця М.64 

Результати формування карт показників економічної групи «Коефіцієнти фінансової стійкості» 

Min Max Min Max Min Max

Коефіцієнт автономії 0,3061 0,5509  ПС

Коефіцієнт фінансування 0,4411 1,2267  ПС

Коефіцієнт реальної 

вартості майна
0,3896 0,5514  ПС

Коефіцієнт реальної 

вартості основних засобів 

у майні

0,1277 0,3552  ПС

Коефіцієнт накопичення 

амортизації
0,649 0,763  НС

Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу
0,4491 0,6939  НС

Коефіцієнт фінансового 

ризику
0,8152 2,2671  ПС

Коефіцієнт забезпеченості 

запасів
0,7407 2,9152  ОС

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу
1,4059 2,7559  ОС

Коефіцієнт 

співвідношення 

оборотних і необоротних 

активів

1,6856 5,9501  ОС

Коефіцієнт забезпеченості 

оборотних коштів
0,2266 0,5205  НС

Коефіцієнт маневреності 

власних оборотних коштів
0,0004 0,3452  НС

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
Показник Сценарій

Тенденція Тенденція Тенденція

 
Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.65 

Результати формування карт показників економічної групи «Результати діяльності» 

Min Max Min Max Min Max

Валовий прибуток (збиток), тис. 

грн
10066,00 46396,00  ОС

Доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), 

тис. грн

319076,00 919977,00  ОС

Чистий доход (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), тис. грн

420371,00 998543,00  ОС

Операційні витрати, тис. грн. 405349,00 961280,00  ОС

Фінансові та інвестиційні доходи, 

тис. грн
840,00 29211,00  ОС

Витрати на збут, тис. грн 47089,00 108994,00  ОС

 Адміністративні витрати, тис. 

грн
29550,00 124081,00  НС

Фінансові та інвестиційні 

витрати, тис. грн
6561,000 45241,000  ПС

Чистий прибуток (збиток), тис. 

грн
-8838,00 20185,00  НС

Інші операційні витрати, тис. грн 36537,00 189370,00  ОС

Показник
Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 

Тенденция Тенденция Тенденция

Сценарій

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.66 

Результати формування карт показників соціальної групи «Людські ресурси» 

Min Max Min Max Min Max

Кількість звільнених, чол. 23,00 1065,00  OC

Заборгованість з оплати праці 

труда, тис. грн
3724,00 31387,00  ПС

Сума грошових коштів на 

підвищення кваліфікації (курси, 

семінари), тис. грн

0,00 16,67  OC

Середня з/п, грн/рік 18787,20 63967,80  OC

Продуктивність праці (вартість 

продукції),  тис. грн/рік на 1 чол.
101,37 260,91  OC

Фонд оплати праці, тис. грн/рік 52698,00 226126,00  OC

Частка оплати праці

 у витратах, %
18,19 7542,39  OC

Сума внесків в соціальні фонди, 

тис. грн
20157,00 68713,00  OC

Частка фахівців з середньою 

спеціальною освітою у загальній 

кількості працюючих,  %

50,00 54,00  OC

Кількість прийнятого персоналу, 

чол.
20,00 690,00  НС

Кількість персоналу, чол. 2642,00 3770,00  НС

Середній вік персоналу, рр. 38,00 43,00  НС

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
Сценарій

Тенденція Тенденція Тенденція
Показник

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.67 

Результати формування карт показників соціальної групи «Управління и організаційна структура» 

Min Max Min Max Min Max

Ефективність організаційної 

структури управління, %
80,00 99,00  ПС

Гнучкість системи управління, 

бали
30,00 90,00  ПС

Ефективність системи 

документообігу, %
90,00 95,00  ОС

Ефективність системи мотивації 

працівників, %
93,00 95,00  ОС

Відповідність виконання 

функціональних обов’язків 

посадовим інструкціям, %

65,00 90,00  ОС

Ефективність взаємодії між 

підрозділами підприємства, %
70,00 90,00  ОС

Кількість нововведень з 

позитивним ефектом, шт.
0,00 2,00  ОС

Рівень децентралізації управління,  

бали
22,00 35,00  ОС

Адаптація до мінливих умов 

ринку, %
85,00 95,00  ОС

Кількість структурних підрозділів 

(кіл. відділів), шт.
38,00 42,00  НС

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
Сценарій

Тенденція Тенденція Тенденція
Показник

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.68 

Результати формування карт показників соціальної групи «Культура підприємства» 

Min Max Min Max Min Max

Авторитет керівництва, бали 60,00 95,00  ПС

Наявність корпоративних 

традицій, бали
70,00 95,00  ОС

Рівень формальної організаційної 

структури, бали
60,00 80,00  ОС

Рівень конфліктності, бали 5,00 7,00  НС

Імідж підприємства (позитив), 

бали
60,00 95,00  ОС

Втрата і перетворення інформації, 

бали
10,00 40,00  НС

Рівень неформальної 

організаційної структури, бали
10,00 20,00  НС

Наявність формальних джерел 

інформації, бали
80,00 88,00  НС

Наявність неформальних джерел 

інформації, бали
12,00 20,00  НС

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
СценарійПоказник

Тенденція Тенденція Тенденція

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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КЛАСТЕР 2 ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема»,  

ПАТ «Павлоградський завод автоматичних лiнiй i машин» 

Таблиця М.69 

Результати формування карт показників економічної групи «Коефіцієнти  фінансової стійкості» 

Min Max Min Max Min Max

Коефіцієнт автономії -0,229600 0,575200  ПС

Коефіцієнт фінансування -0,186700 1,353800  ПС

Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу
-2,082200 5,107000  ПС

Коефіцієнт забезпеченості оборотних 

коштів
-3,360100 0,260400  ПС

Коефіцієнт забезпеченості запасів -4,691600 0,329000  ПС

 Коефіцієнт концентрації залученого 

капіталу
0,424800 1,229600  ПС

Коефіцієнт фінансового ризику -10,683800 25,380700  ПС

Коефіцієнт маневреності власних 

оборотних коштів
-0,083100 0,022400  ОС

Коефіцієнт реальної вартості майна 0,437200 0,791100  ОС

Коефіцієнт реальної вартості 

основних засобів у майні
0,342300 0,741700  ОС

 Коефіцієнт накопичення амортизації 0,2436 0,4365  ОС

Коефіцієнт співвідношення 

оборотних і необоротних активів
0,240600 1,824900  НС

Показник Сценарій
Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 

Тенденція Тенденція Тенденція

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.70 

Результати формування карт показників економічної групи «Рентабельність» 

Min Max Min Max Min Max

Загальна рентабельність (збитковість) 

капіталу, % -27,9800 0,1800  ПС

Чиста рентабельність (збитковість) 

капіталу, %
-27,9800 0,0400  ПС

Загальна рентабельність (збитковість) 

фондів, %
-16,3100 0,1200  ПС

Чиста рентабельність (збитковість) 

фондів, % -16,3100 0,0200  ПС

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) -16,310000 0,120000  ОС

Загальна рентабельність (збитковість) 

власного капіталу, % -713,4700 0,3100  НС

Чиста рентабельність (збитковість) 

власного капіталу, %
-713,4700 0,0700  НС

Тенденція Тенденція Тенденція
Показник Сценарій

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця М.71 
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Результати формування карт показників економічної групи «Результати діяльності» 

Min Max Min Max Min Max

Валовий прибуток (збиток), тис. грн -9916,800 315,000  ПС

Чистий прибуток (збиток), тис. грн -9948,200 15,000  ПС

Фінансові та інвестиційні доходи, 

тис. грн
0,000 89,800  ОС

Адміністративні витрати, тис. грн 2491,000 3371,000  НС

Фінансові та інвестиційні витрати, 

тис. грн
0,000 308,000  ОС

Доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), тис. 

грн

2190,00 21916,00  НС

Чистий доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), тис. 

грн

2978,00 33826,00  НС

Операційні витрати, тис. грн 12121,00 33511,00  ОС

Витрати на збут, тис. грн 0,00 378,00  ОС

Інші операційні витрати, тис. грн 1959,00 12326,00  ОС

Тенденция Тенденция Тенденция

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
Показник Сценарій

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.72 

Результати формування карт показників соціальної групи «Людські ресурси» 

Min Max Min Max Min Max

Кількість персоналу, чол. 101,00 495,00  ПС

Частка фахівців з вищою освітою у 

загальній кількості працюючих, %
17,00 46,00  ПС

Заборгованість з оплати праці труда, 

тис. грн
148,00 6831,00  ПС

Середня з/п, грн/рік 11123,90 31564,40  ОС

Частка фахівців з середньою освітою 

у загальній кількості працюючих, %
5,00 16,00  НС

Частка фахівців з середньою 

спеціальною освітою у загальній 

кількості працюючих, %

40,00 68,00  ОС

Кількість прийнятого персоналу, 

чол.
12,00 31,00  ОС

Середній вік персоналу, рр. 37,00 48,00  НС

Продуктивність праці (вартість 

продукції), тис. грн/рік на 1 чол.
16,31 82,49  НС

Фонд оплати праці,  тис. грн/рік 2083,00 7359,00  НС

Частка оплати праці у витратах, % 21,76 37,27  НС

Сума внесків в соціальні фонди, тис. 

грн
770,00 3024,00  НС

Кількість звільнених, чол. 16,00 187,00  ОС

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
Сценарій

Тенденція Тенденція Тенденція

Показник

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.73 

Результати формування карт показників соціальної групи «Управління и організаційна структура» 

Min Max Min Max Min Max

Ефективність системи 

документообігу,  %
50,00 99,00  ПС

Ефективність системи мотивації 

працівників,  %
30,00 95,00  ПС

Відсоток відповідності 

виконання функціональних 

обов’язків посадовим 

інструкціям,  %

30,00 95,00  ПС

Ефективність взаємодії між 

підрозділами підприємства, %
60,00 90,00  ПС

Адаптація до мінливих умов 

ринку,  %
20,00 90,00  ПС

Кількість структурних 

підрозділів (кіл. відділів),  шт. 
11,00 22,00  НС

Гнучкість системи управління, 

бали
50,00 90,00  НС

Рівень децентралізації 

управління, бали 
0,00 40,00  НС

Сценарій
Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 

Тенденція Тенденція ТенденціяПоказник

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.74 

Результати формування карт показників соціальної групи «Культура підприємства» 

Min Max Min Max Min Max

Наявність формальних джерел 

інформації, бали
70,00 90,00  ПС

Авторитет керівництва, бали 70,00 95,00  ПС

Наявність неформальних джерел 

інформації, бали
10,00 30,00  ОС

Рівень неформальної організаційної 

структури, бали
30,00 55,00  НС

Втрата і перетворення інформації, 

бали
10,00 30,00  НС

Рівень конфліктності, бали 5,00 90,00  НС

Імідж підприємства (позитив), бали 60,00 85,00  НС

Наявність корпоративних традицій, 

бали
60,00 85,00  НС

Рівень формальна організаційна 

структура, бали
20,00 65,00  НС

Сценарій
Тенденція Тенденція Тенденція

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
Показник

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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КЛАСТЕР 3 ВП «Криворізький завод по ремонту агрегатів «Промагрегат» ПАТ «Металургтрансремонт», 

ВП «Дніпропетровський завод по ремонту тепловозів «Промтепловоз» ПАТ "Металургтрансремонт» 

 

Таблиця М.75 

Результати формування карт показників економічної групи «Коефіцієнти фінансової 

стійкості»

Min Max Min Max Min Max

Коефіцієнт реальної вартості майна 0,2865 0,6504  ПС

Коефіцієнт концентрації залученого 

капіталу
0,5530 0,3219  ОС

Коефіцієнт фінансового ризику 0,0585 0,4747  ОС

Коефіцієнт автономії 0,6781 0,9447  ОС

Коефіцієнт фінансування 2,1068 17,0994  ОС

Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу
0,5836 0,7855  ОС

Коефіцієнт забезпеченості 

оборотних коштів
0,5495 0,9151  ОС

Коефіцієнт забезпеченості запасів 0,9393 6,4130  ОС

Коефіцієнт реальної вартості 

основних засобів у майні
0,1572 0,3534  ОС

Коефіцієнт маневреності власних 

оборотних коштів
0,0001 0,3150  НС

Коефіцієнт співвідношення 

оборотних і необоротних активів
1,6842 4,8047  НС

Сценарій
Тенденція Тенденція Тенденція

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
Показник

 
Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.76 

Результати формування карт показників економічної групи «Рентабельність» 

Min Max Min Max Min Max

Загальна рентабельність (збитковість) 

капіталу, %
1,1500 20,70  ПС

Чиста рентабельність (збитковість) 

власного капіталу, %
-1,3200 18,93  ПС

Загальна рентабельність (збитковість) 

фондів, %
1,020 20,170  ОС

Чиста рентабельність (збитковість) 

фондів, %
-0,880 16,150  ОС

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)
2662,000 29322,000  ОС

Чиста рентабельність (збитковість) 

капіталу, %
-0,990 14,460  НС

Загальна рентабельність (збитковість) 

власного капіталу (%)
1,530 27,110  НС

Показник Сценарій
Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 

Тенденція Тенденція Тенденція

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.77 

Результати формування карт показників економічної групи «Результати діяльності» 

Min Max Min Max Min Max

Валовий прибуток (збиток), тис. грн 71,00 3415,00  ПС

Доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), тис. 

грн

4051,00 40023,60  ОС

Чистий доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), тис. 

грн

3506,00 37028,00  ОС

Операційні витрати, тис. грн 3435,00 34567,00  ОС

Адміністративні витрати, тис. грн 671,00 4127,00  НС

Витрати на збут, тис. грн 0,00 281,00  НС

Інші операційні витрати, тис. грн 99,00 1830,00  НС

Фінансові та інвестиційні доходи, 

тис. грн
0,00 445,00  ОС

Фінансові та інвестиційні витрати, 

тис. грн
0,00 31,00  ОС

Чистий прибуток (збиток), тис. грн -63,00 2859,00  НС

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
Показник Сценарій

Тенденция Тенденция Тенденция

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.78 

Результати формування карт показників соціальної групи «Людські ресурси» 

Min Max Min Max Min Max

Частка фахівців з середньою освітою у 

загальній кількості працюючих, %
14,00 30,00  ОС

Середня з/п, грн/рік 15301,20 45516,00  ОС

Продуктивність праці (вартість 

продукції),  тис. грн/рік на 1 чол.
23830,00 71854,00  ОС

Фонд оплати праці, тис. грн/рік 990,80 7467,10  ОС

Частка оплати праці у витратах, % 18,30 34,80  ОС

Сума внесків в соціальні фонди,              

тис. грн
312,70 3479,40  ОС

Частка фахівців з вищою освітою у 

загальній кількості працюючих, %
26,00 68,00  ОС

Частка фахівців з середньою 

спеціальною освітою у загальній 

кількості працюючих, %

2,00 44,00  ОС

Сума грошових коштів на підвищення 

кваліфікації (курси, семінари),            

тис. грн

0,90 19,60  ОС

Середній вік персоналу, рр. 44,00 52,00  НС

Кількість прийнятого персоналу, чол. 2,00 44,00  НС

Кількість звільнених, чол. 0,00 52,00  ОС

Кількість персоналу, чол. 59,00 189,00  НС

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
Сценарій

Тенденція Тенденція Тенденція
Показник

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.79 

Результати формування карт показників соціальної групи «Управління и організаційна структура» 

Min Max Min Max Min Max

Ефективність організаційної структури 

управління,  %
80,00 85,00  ПС

Ефективність взаємодії між 

підрозділами підприємства, %
50,00 80,00  ОС

Адаптація до мінливих умов ринку, % 50,00 80,00  ОС

Ефективність системи документообігу, 

%
50,00 80,00  ОС

Ефективність системи мотивації 

працівників, %
60,00 80,00  НС

Процент відповідності виконання 

функціональних обов’язків посадовим 

інструкціям, %

70,00 100,00  НС

Нелинійне зростання Нелинійний спад 

Тенденція Тенденция Тенденция

СценарійПоказник
Линійний спад

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.80 

Результати формування карт показників соціальної групи «Культура підприємства» 

Min Max Min Max Min Max

Втрата і перетворення інформації, 

бали
10,00 40,00  ОС

Імідж підприємства (позитив), бали 60,00 90,00  ПС

Рівень конфліктності, бали 20,00 40,00  НС

Наявність корпоративних традицій, 

бали
40,00 80,00  ОС

Рівень неформальної організаційної 

структури, бали 
10,00 50,00  НС

Авторитет керівництва, бали 50,00 80,00  НС

Наявність формальних джерел 

інформації, бали
50,00 80,00  НС

Наявність неформальних джерел 

інформації, бали
15,00 20,00  НС

Рівень формальної організаційної 

структури, бали
40,00 80,00  НС

Показник

Тенденція Тенденція Тенденція

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
Сценарій

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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КЛАСТЕР 4 ВП «Інгулецький завод по ремонту дизелів«Промдизель» ПАТ «Металургтрансремонт» 

Таблиця М.81 

Результати формування карт показників економічної групи «Коефіцієнти  фінансової стійкості» 

Min Max Min Max Min Max

Коефіцієнт автономії 0,316500 0,843100  ПС

Коефіцієнт фінансування 0,4631 5,3747  ПС

Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу
-0,3535 0,4171  ПС

 Коефіцієнт забезпеченості оборотних 

коштів
-0,2965 0,6676  ПС

Коефіцієнт забезпеченості запасів 0,3539 1,6696  ПС

 Коефіцієнт маневреності власних 

оборотних коштів
-0,0405 0,0286  ПС

 Коефіцієнт фінансового ризику 0,1861 2,1594  ПС

Коефіцієнт концентрації залученого 

капіталу
0,1569 0,6835  ПС

Коефіцієнт співвідношення 

оборотних і необоротних активів
0,7253 1,2862  ОС

Коефіцієнт накопичення амортизації 0,6227 0,7121  НС

Коефіцієнт реальної вартості майна 0,6039 0,8619  НС

 Коефіцієнт реальної вартості 

основних засобів у майні
0,4268 0,5789  НС

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
Показник Сценарій

Тенденция Тенденция Тенденция

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.82 

Результати формування карт показників економічної групи «Рентабельність» 

Min Max Min Max Min Max

Чиста рентабельність (збитковість) 

власного капіталу, %
-40,150 2,010  ПС

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг), тис. грн
1700,0 5878,0  ПС

Загальна рентабельність (збитковість) 

фондів, %
-11,300 2,720  ОС

Чиста рентабельність (збитковість) 

фондів, %
-13,780 1,140  ОС

Загальна рентабельність (збитковість) 

капіталу, %
-22,410 4,060  НС

Чиста рентабельність (збитковість) 

капіталу, %
-22,500 1,700  НС

Загальна рентабельність (збитковість) 

власного капіталу, %
-40,000 4,810  НС

Тенденция Тенденция Тенденция
Показник Сценарій

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.83 

Результати формування карт показників економічної групи «Результати діяльності» 

Min Max Min Max Min Max

Витрати на збут, тис. грн 0,000 154,000  ОС

Фінансові та інвестиційні доходи,          

тис. грн
0,000 95,000  ОС

Фінансові та інвестиційні витрати, 

тис. грн
0,00 29,00  ПС

Адміністративні витрати, тис. грн 592,000 1193,000  ПС

Валовий прибуток (збиток), тис. грн -1060,00 245,00  НС

Доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг),                           

тис. грн

2194,00 8660,00  НС

Чистий доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг),  

тис. грн

1964,00 7524,00  НС

Операційні витрати, тис. грн 2375,00 7279,00  ОС

Чистий прибуток (збиток), тис. грн -1038,00 103,00  НС

Інші операційні витрати 89,000 539,000  ОС

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
СценарійПоказник

Тенденция Тенденция Тенденция

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 

 



541 

КЛАСТЕР 4 

Таблиця М.84 

Результати формування карт показників соціальної групи «Людські ресурси» 

Min Max Min Max Min Max

Кількість персоналу, чол. 55,00 95,00  ПС

Кількість прийнятого персоналу, чол. 14,00 32,00  ПС

Кількість звільнених, чол. 22,00 38,00  ОС

Середня з/п, грн/рік ###### #######  ОС

Продуктивність праці (вартість 

продукції), тис. грн/рік на 1 чол.
###### #######  ОС

Фонд оплати праці, тис. грн/рік 1026,60 2082,20  ОС

Частка оплати праці у витратах, % 22,50 40,00  ОС

Сума внесків в соціальні фонди,          

тис. грн
-0,28 922,10  ОС

Частка фахівців з вищою освітою у 

загальній кількості працюючих, %
19,00 28,00  ОС

Сума грошових коштів на підвищення 

кваліфікації (курси, семінари), тис. грн
0,00 7,81  НС

Частка фахівців з середньою 

спеціальною освітою у загальній 

кількості працюючих, %

71,00 79,00  ОС

Середній вік персоналу, рр. 38,00 46,00  ОС

Частка фахівців з середньою освітою у 

загальній кількості працюючих, %
1,00 3,00  ОС

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
Сценарій

Тенденція Тенденція Тенденція

Показник

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.85 

Результати формування карт показників соціальної групи «Управління и організаційна структура» 

Min Max Min Max Min Max

Ефективність організаційної структури 

управління,  %
80,00 2082,20  ПС

Ефективність системи документообігу,  % 50,00 95,00  ОС

Ефективність взаємодії між підрозділами 

підприємства, %
50,00 2082,20  ОС

Адаптація до мінливих умов ринку,  % 50,00 2011,00  ОС

Ефективність системи мотивації працівників, % 60,00 35418,00  НС

Відсоток відповідності виконання 

функціональних обов’язків посадовим 

інструкціям, %

70,00 79498,00  НС

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
СценарійПоказник

Тенденція Тенденція Тенденція

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.86 

Результати формування карт показників соціальної групи «Культура підприємства» 

Min Max Min Max Min Max

Рівень конфліктності, бали 20,00 40,00  ОС

Рівень неформальної організаційної 

структури, бали
50,00 70,00  ПС

Наявність неформальних джерел 

інформації, бали
10,00 20,00  ОС

Втрата і перетворення інформації, 

бали
10,00 30,00  ПС

Імідж підприємства (позитив), бали 60,00 80,00  ОС

Наявність корпоративних традицій, 

бали
50,00 70,00  НС

Рівень формальної організаційної 

структури, бали
70,00 90,00  НС

Наявність формальних джерел 

інформації, бали
10,00 20,00  НС

Авторитет керівництва, бали 60,00 80,00  НС

Сценарій
Тенденція Тенденція Тенденція

Линійний спад Нелинійне зростання Нелинійний спад 
Показник

 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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Таблиця М.87 

Матриця залежності можливого сценарію розвитку від фактора 

розвитку та процесу розвитку під стратегію зростання підприємств 

(кластер 1) 

Сценарій 

розвитку 
Фактори розвитку Вектор Процеси, які підлягають контролю 

1 2 3 4 

НС – наявність значних 

накопичених 

амортизаційних 

відрахувань; 

– достатня забезпеченість 

власними обіговими 

коштами; 

 

– наявність загальної 

рентабельності власного 

капіталу; 

– наявність зворотності 

капіталу; 

 

– рентабельність основних 

фондів; 

 

– наявність 

адміністративних витрат; 

 

 

 

 

– наявність витрат на збут; 

 

 

 

– якісний та кількісний 

склад персоналу; 

 

 

– наявність оптимальної 

кількості структурних 

підрозділів; 

– наявність відповідного 

рівня конфліктності; 

 

 

– наявність втрат і 

перетворень інформації; 

↑ 

 

↑ 

 

↓ 

 

↔ 

 

↔ 

 

 

↔ 

 

 

↑ 

 

 

↔ 

 

 

 

 

 

↔ 

 

 

 

↔ 

 

↓ 

 

 

↔ 

 

 

↔ 

 

 

 

↓ 

– модернізація та капітальний ремонт 

застарілого обладнання; 

– фінансування діяльності за рахунок 

власних обігових коштів; 

– зменшення питомої ваги залучених 

коштів в активах підприємства; 

– оптимізація частки грошових коштів 

у власних оборотних коштах; 

– оптимізація використання активів 

створених за рахунок власних коштів; 

 

– оптимізація чистого прибутку на 

одну грошову одиницю вкладених 

власниками коштів; 

– збільшення ефективності 

використання майна підприємства, 

віднесеного до основних фондів; 

– запобігання або оптимізація витрат 

на службові відрядження, опалення, 

водопостачання, ремонт майна, 

винагород за професійні послуги, 

врегулювання спорів у судових 

органах тощо; 

– запобігання або оптимізація витрат 

на відрядження працівників, рекламу 

та дослідження ринку, утримання 

основних засобів тощо; 

– оптимізація кількості персоналу 

підприємства з урахуванням 

необхідної вікової категорії; 

– скорочення найму персоналу; 

– утворення необхідної для 

ефективного функціонування 

кількості структурних підрозділів; 

– оптимізація рівня конфліктності на 

підприємстві шляхом впровадження 

заходів, що сприяють вдосконаленню 

культури підприємства; 

– відносне зменшення втрат і 

перетворень інформації; 
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Продовження таблиці М.87 

1 2 3 4 

 – наявність неформальних 

джерел інформації; 

– наявність формальних 

джерел інформації; 

– наявність неформальних 

відносин в організаційній 

структурі управління; 

– недостатній рівень 

формальної організаційної 

структури 

↑ 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

 

↓ 

 

– отримання необхідної інформації з 

неформальних джерел; 

– отримання необхідної інформації з 

формальних джерел; 

– вдосконалення процесів 

організаційного оновлення і 

прийняття рішень; 

 

 

 

ОС – наявність власних 

коштів, спрямованих на 

фінансування поточної 

діяльності; 

– можливість маневрувати 

у своїх фінансових 

заходах; 

 

 

– ліквідність активів; 

 

 

 

– рентабельність 

сукупного капіталу; 

 

 

 

 

 

– дохід від реалізованої 

продукції; 

 

 

 

 

– собівартість реалізованої 

продукції; 

 

 

 

 
– операційні витрати; 
 
 

 

↑ 

 

 

 

↑ 

 

 

 

 

↑ 

 

 

 

 

↑ 

 

 

 

↑ 

 

↑ 

 

↑ 

 

 

↑ 

↑ 

 

 

 

 

 

 

 
↓ 
 

 

– збільшення фінансової стійкості 

підприємства за рахунок зменшення 

частки позикового капіталу у 

формуванні запасів та витрат; 

– підвищення фінансової стійкості 

(збільшення мобільності власного 

капіталу) за рахунок ефективнішого 

використання власних оборотних 

коштів; 

– збільшення ліквідності активів 

підприємства за рахунок збільшення 

оборотних активів порівняно з 

необоротними активами; 

– збільшення прибутковості 

підприємства у відношенні до всіх 

ресурсів, які є у розпорядженні 

підприємства, за рахунок відмови від 

нерентабельної продукції; 

– підвищення ефективності 

використання всього наявного майна; 

– збільшення доходів від реалізованої 

продукції та її обсягів; 

– збільшення обсягів реалізованої 

продукції, освоєння нових видів 

продукції, ринків збуту; 

– кастомізація; 

– збільшення собівартості 

реалізованої продукції за рахунок 

збільшення обсягів реалізації; 
– зменшення адміністративних витрат, 
витрат на збут, інших операційних 
витрат; 
– запобігання або зменшення 
безнадійної дебіторської 
заборгованості, втрат від знецінення 
запасів, втрат від псування цінностей, 
втрат від операційної курсової 
різниці, зменшення штрафів, пені; 
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Продовження таблиці М.87 

1 2 3 4 
 – бажаний валовий 

прибуток; 
 
 
– фінансові та 
інвестиційні доходи 
– соціальні стандарти 
підприємства; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– адаптивність до 
мінливих умов ринку; 
 
– інноваційний потенціал 
підприємства; 
– організаційно-
управлінський потенціал 
підприємства; 
 
 
 
 
 
 
 
 
– можливість зростання 
культури підприємства 

↑ 
 
 
↑ 
↑ 
 
↓ 
↑ 
 
↑ 
 
↑ 
 
↑ 
 
↑ 
 

↔ 
 
 
↑ 
 
↑ 
 
↑ 
 
 
↑ 
 
↑ 
 
↑ 
 
↑ 
 
↑ 
 

– збільшення валового прибутку за 
рахунок розширення виробництва, 
ефективного використання ресурсів; 
– підвищення продуктивності праці; 
– підвищення ефективності 
фінансових та інвестиційних доходів; 
– зменшення плинності кадрів; 
– зростання фінансування підвищення 
кваліфікації кадрів; 
– зростання середньої заробітної 
плати; 
– збільшення обсягів фонду оплати 
праці; 
– збільшення частки оплати праці у 
витратах підприємства; 
– збільшення обсягів внесків у 
соціальні фонди; 
– запобігання або оптимізація 
факторів впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища; 
– збільшення кількості нововведень з 
позитивним ефектом; 
– зростання ефективності взаємодії 
між підрозділами підприємства; 
– підвищення відповідності виконання 
функціональних обов’язків посадовим 
інструкціям; 
– підвищення ефективності системи 
мотивації працівників; 
– підвищення ефективності системи 
документообігу; 
– зростання децентралізації системи 
управління; 
– збільшення та удосконалення 
корпоративних традицій; 
– зростання позитивного іміджу 
підприємства 

Примітка. Джерело: [розроблено автором] 

 

Таблиця М.88 

Матриця залежності можливого сценарію розвитку  

від фактора розвитку та процесу розвитку під стратегію 

реструктуризації підприємств (кластер 2)* 

Сценарій 

розвитку 
Фактори розвитку Вектор Процеси, які підлягають контролю 

1 2 3 4 

ПС – висока фінансова 

залежність від зовнішніх 

джерел фінансування; 

↑ 

 

 

– збільшення питомої ваги залучених 

коштів в активах підприємства; 
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Продовження таблиці М.88 

1 2 3 4 

 – небезпека 

неплатоспроможності; 

– недостатня кількість 

власних коштів; 

 

 

 

 

– низька фінансова 

стійкість; 

– рентабельність сукупного 

капіталу; 

– збитковість основних 

фондів; 

– кількість персоналу; 

– якісний склад персоналу; 

 

– наявність заборгованості з 

оплати праці; 

– організаційно-

управлінський потенціал 

підприємства  

 

 

 

 

 

 

– незначна адаптивність до 

мінливих умов ринку; 

 

– недостатній рівень 

авторитету керівництва 

 

 

↑ 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

↓ 

 

↑ 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

– більша частина майна підприємства, 

сформована з позикових коштів; 

– відсутність необхідної можливості 

для фінансування поточної діяльності 

за рахунок власних коштів; 

– відсутність необхідної можливості 

для забезпечення матеріальними 

запасами за власний рахунок; 

– значне посилення залежності від 

позикових коштів; 

– зменшення прибутковості відносно 

віх ресурсів підприємства; 

– зменшення ефективності 

використання основних фондів; 

– плинність кадрів; 

– зменшення частки фахівців з вищою 

освітою; 

– збільшення поточних зобов’язань; 

 

– зменшення відповідності виконання 

функціональних обов’язків посадовим 

інструкціям; 

– зменшення ефективності системи 

мотивації працівників; 

– зменшення ефективності системи 

документообігу; 

– зменшення ефективності взаємодії 

між підрозділами; 

– недостатній моніторинг факторів 

впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища; 

– неналежне забезпечення 

вдосконалення процесів управління і 

підвищення авторитету керівництва; 

– зменшення потоку інформації з 

формальних джерел 

НС – наявність значних 

накопичених 

амортизаційних 

відрахувань; 

– відносне зменшення 

оборотних коштів; 

 

– собівартість реалізованої 

продукції; 

 

 

– рентабельність власного 

капіталу; 

– валовий прибуток; 

↑ 

 

 

 

↓ 

 

 

↔ 

 

 

 

↔ 

 

↓ 

– модернізація та капітальний ремонт 

застарілого обладнання; 

 

 

– зміна структури капіталу за рахунок 

перерозподілу частки оборотних 

активів у відношенні до необоротних; 

– збіг динаміки собівартості 

реалізованої продукції з динамікою 

доходу від реалізації та валового 

прибутку; 

– неефективне використання активів, 

створених за рахунок власних коштів; 

– суттєве зменшення прибутку; 
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Продовження таблиці М.88 

1 2 3 4 

 – адміністративні витрати; 

 

 

 

 

 

– недостатній обсяг доходу 

від реалізованої продукції; 

 

– якісний склад персоналу; 

 

– продуктивність праці; 

 

– соціальні стандарти; 

 

 

 

 

 

– гнучкість системи 

управління; 

– наявність оптимальної 

кількості структурних 

підрозділів; 

– культура підприємства; 

 

 

– наявність відповідного 

рівня конфліктності; 

 

 

– наявність неформальних 

відносин в організаційній 

структурі управління; 

 

– втрата і перетворення 

інформації 

↔ 

 

 

 

 

 

↓ 

 

 

↑ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↔ 

 

 

↔ 

↔ 

 

↔ 

 

 

 

↔ 

 

–  запобігання або оптимізація витрат 

на службові відрядження, опалення, 

водопостачання, ремонт майна, 

винагород за професійні послуги, 

врегулювання спорів у судових 

органах тощо; 

– сприяння збільшенню обсягів 

реалізованої продукції, освоєння 

нових видів продукції, ринків збуту; 

– незначне збільшення частки 

фахівців із середньою освітою; 

– зменшення обсягу продукції в 

одиницю часу; 

– незначне зменшення обсягів фонду 

оплати праці; 

– незначне зменшення частки оплати 

праці у витратах підприємства; 

– незначне зменшення внесків у 

соціальні фонди; 

– зменшення еластичності системи 

управління; 

– утворення необхідної для 

ефективного функціонування 

кількості структурних підрозділів; 

– створення корпоративних традицій; 

– формування позитивного іміджу 

підприємства; 

– оптимізація рівня конфліктності на 

підприємстві шляхом впровадження 

заходів, що сприяють вдосконаленню 

культури підприємства; 

– підтримання процесів 

організаційного організаційно-

управлінського потенціалу 

підприємства; 

– наявність втрат і перетворень 

інформації 

ОС – рівень власного капіталу; 

 

 

– виробничий потенціал; 

 

– фінансові та інвестиційні 

доходи; 

– фінансові та інвестиційні 

витрати; 

– операційні витрати; 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

↑ 

 

↓ 

 

↓ 

 

– наявність потенціальної можливості  

підтримувати рівень власного 

оборотного капіталу; 

– відносне підвищення виробничого 

потенціалу; 

– підвищення ефективності 

фінансових та інвестиційних доходів; 

– зменшення фінансових та 

інвестиційних витрат; 

– зменшення поточних витрат; 
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Продовження таблиці М.88 

1 2 3 4 

 – витрати на збут; 

 

 

 

– динаміка заробітної 

плати; 

 

– якісний та кількісний 

склад персоналу; 

 

 

– наявність неформальних 

джерел інформації 

↓ 

 

 

 

↑ 

 

↔ 

 

↔ 

 

 

↑ 

 

– запобігання або оптимізація витрат 

на відрядження працівників, рекламу 

та дослідження ринку, утримання 

основних засобів тощо; 

– зростання середньої заробітної 

плати; 

– оптимізація частки фахівців із 

середньою спеціальною освітою; 

– оптимізація кількості персоналу 

підприємства з урахуванням 

необхідної вікової категорії; 

– отримання необхідної інформації з 

неформальних джерел 

Примітка. Джерело: [розроблено автором] 

 

Таблиця М.89 

Матриця залежності можливого сценарію розвитку від фактора 

розвитку  

та процесу розвитку під стратегію стабілізації підприємств (кластер 3) 

Сценарій 

розвитку 
Фактори розвитку Вектор Процеси, які підлягають контролю 

1 2 3 4 

ПС – реальна вартість майна; 

 

 

 

 

– ефективність 

використання всього 

наявного майна 

 

– рівень зворотності 

капіталу; 

– валовий прибуток; 

 

 

– недостатньо ефективна 

організаційна структура 

управління; 

– рівень конфліктності; 

 

 

 

 

– культура підприємства 

 

↓ 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

 

↑ 

 

 

 

↓ 

– зменшення частки майна, що 

забезпечує виробничий процес у 

структурі капіталу і, як наслідок, 

зниження виробничого потенціалу 

підприємства; 

– зменшення прибутковості 

підприємства відносно до всіх 

ресурсів, які є в розпорядженні 

підприємства; 

– зменшення чистого прибутку на 1 

грошову одиницю вкладених коштів; 

– тенденція зменшення загальної 

суми прибутку, отриманого 

підприємством; 

– зменшення ефективності системи 

управління відповідно до сучасних 

умов існування; 

– підвищення рівня конфліктності на 

підприємстві, необхідність 

запобігання шляхом впровадження 

заходів, що сприяють вдосконаленню 

культури підприємства; 

– зниження позитивного іміджу 

підприємства 
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1 2 3 4 

НС – маневреність власних 

коштів; 

 

– характер структури 

активів; 

 

– ефективність 

використання коштів або 

джерел коштів; 

– ефективність 

використання власного 

капіталу; 

– адміністративні витрати; 

 

 

 

 

 

 

– витрати на збут; 

 

 

 

 

– інші операційні витрати; 

 

 

 

 

 

– чистий прибуток; 

 

 

– середній вік персоналу 

 

– кількісний склад 

персоналу; 

 

 

 

– організаційно-

управлінський потенціал 

підприємства; 

 

 

– авторитет керівництва; 

– наявність неформальних 

джерел інформації; 

↔ 

 

 

 

↔ 

 

↔ 

 

 

↔ 

 

 

↑ 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 

 

 

 

↑ 

 

 

 

 

 

↓ 

 

↑ 

 

 

↓ 

 

↔ 

 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

↑ 

 

↔ 

– потенційна можливість 

підтримувати рівень власного 

оборотного капіталу й поповнювати 

оборотні кошти за власний рахунок; 

– оптимальне співвідношення 

оборотних і необоротних активів; 

– оптимізація використання коштів 

підприємства; 

 

– прибутковість власного капіталу, 

вкладеного в підприємство; 

 

– збільшення або оптимізація витрат 

на службові відрядження, опалення, 

водопостачання, ремонт майна, 

винагород за професійні послуги, 

врегулювання спорів у судових 

органах тощо відповідно до 

реалізації продукції; 

– збільшення або оптимізація витрат 

на відрядження працівників, рекламу 

та дослідження ринку, утримання 

основних засобів тощо відповідно до 

реалізації продукції; 

– наявність втрат від знецінення 

запасів, нестач і втрат від псування 

цінностей, втрат від операційної 

курсової різниці, штрафів, пені 

неустойки відповідно до економічної 

ситуації; 

– зменшення загальної суми чистого 

прибутку у зв’язку з підвищенням 

витрат; 

– збільшення або оптимізація 

середнього віку персоналу; 

– оптимізація кількісного складу 

персоналу; 

– оптимізація кількості персоналу 

підприємства з урахуванням 

необхідної вікової категорії; 

– відносне зниження відповідності 

виконання функціональних 

обов’язків посадовим  

інструкціям; 

– відносне зниження ефективності 

системи мотивації працівників; 

– зростання авторитету керівництва; 

– отримання необхідної інформації з 

неформальних джерел; 
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1 2 3 4 

 – наявність формальних 

джерел інформації; 

 

– наявність неформальних 

відносин в організаційній 

структурі управління; 

– недостатній рівень 

формальної організаційної 

структури 

 

↔ 

 

↑ 

 

 

↓ 

 

– отримання необхідної інформації з 

формальних джерел; 

 

– зростання неформальних 

взаємовідносин; 

 

– зниження рівня формальних 

відносин і структур 

 

ОС – стабільність фінансового 

становища; 

– відсутність залежності 

від інвесторів та 

зовнішніх запозичень; 

 

 

 

 

 

 

 

– відсутність залежності 

від запозичених коштів; 

 

 

 

 

– платоспроможність 

підприємства; 

 

 

– гнучкість у використанні 

власних оборотних 

коштів; 

 

– швидкість обігу коштів, 

вкладених в оборотні 

активи; 

– стан оборотного 

капіталу; 

 

– виробничий потенціал 

підприємства; 

 

 

 

 

 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↑ 

 

 

 

 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

 

 

 

 

↑ 

 

 

 

↑ 

 

 

– зменшення частки залучених 

коштів у загальній їх сумі; 

– визначення рівня потенційних 

проблем, потенційний рівень 

свободи при прийнятті рішень, 

розподілі доходів, а також 

можливості залучення додаткових 

коштів під потреби підприємства; 

– зменшення частки позикового 

капіталу у формуванні запасів та 

витрат за рахунок збільшення 

фінансової стійкості підприємства; 

– збільшення незалежності 

підприємства від зовнішніх джерел 

фінансування його діяльності за 

рахунок збільшення власного 

капіталу у загальних вкладеннях у 

підприємство; 

– формування значної частки активів 

підприємства за рахунок власного 

капіталу; 

– збільшення частки власних коштів, 

спрямованих на фінансування 

поточної діяльності; 

– підвищення ефективності власних 

оборотних коштів; 

– підвищення рівня забезпеченості 

ресурсами для проведення 

незалежної фінансової політики; 

– збільшення частки запасів і витрат, 

що фінансуються за рахунок власних 

джерел; 

– підвищення фінансової стійкості за 

рахунок зростання реальної вартості 

майна, що забезпечує виробничу 

діяльність, у вартості майна 

підприємства; 

– збільшення частки майна в 

структурі капіталу, що забезпечує 

виробничий процес; 
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1 2 3 4 

 – ефективність 

використання майна 

підприємства; 

– ефективність 

виробничого процесу; 

 

– собівартість реалізованої 

продукції; 

 

– доход від реалізації 

продукції; 

– чистий доход від 

реалізації продукції 

– операційні витрати; 

– фінансові та 

інвестиційні доходи; 

 

 

 

 

– фінансові та 

інвестиційні витрати; 

– наявність відповідного 

рівня конфліктності; 

– соціальні стандарти 

підприємства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ефективність взаємодії 

між підрозділами; 

– адаптивність до 

мінливих умов ринку; 

 

 

– організаційно-

управлінський потенціал 

підприємства; 

– культура підприємства; 

 

– рівень інформаційної 

безпеки 

 

↑ 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

 

↑ 

↑ 

 

↑ 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

↑ 

 

 

↑ 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

↑ 

 

 

 

↑ 

 

↑ 

 

 

↓ 

– збільшення прибутку на кожну 

одиницю вартості майна, віднесеного 

до основних фондів; 

– підвищення доходності від 

використання основних засобів у 

процесі виготовлення продукції; 

– підвищення собівартості 

реалізованої продукції за рахунок 

збільшення реалізації; 

– загальне збільшення доходу від 

реалізації продукції; 

– загальне збільшення чистого 

доходу від реалізації продукції; 

– збільшення реалізації продукції; 

– збільшення доходу від отриманих 

відсотків; дивідендів; участі в 

капіталі інших підприємств 

(підвищення ефективності 

фінансових та інвестиційних 

доходів); 

– зменшення фінансових та 

інвестиційних витрат; 

– зменшення кількості 

некваліфікованих працівників; 

– зменшення плинності кадрів; 

– зростання фінансування 

підвищення кваліфікації кадрів; 

– зростання середньої заробітної 

плати; 

– збільшення обсягів фонду оплати 

праці; 

– збільшення частки оплати праці у 

витратах підприємства; 

– збільшення обсягів внесків у 

соціальні фонди; 

– зростання ефективності взаємодії 

між підрозділами підприємства; 

– адаптація, запобігання або 

оптимізація факторів впливу 

зовнішнього та внутрішнього 

середовища; 

– підвищення ефективності системи 

документообігу; 

 

– збільшення та удосконалення 

корпоративних традицій; 

– зменшення втрат і перетворень 

інформації 

Примітка. Джерело: [розроблено автором]. 
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Таблиця М.90 

Матриця залежності можливого сценарію розвитку від фактора 

розвитку та процесу розвитку під стратегію реструктуризації 

підприємств (кластер 4)  

Сценарій 

розвитку 
Фактори розвитку Вектор Процеси, які підлягають контролю 

1 2 3 4 

ПС – залежність від залученого 

капіталу; 

 

 

– залежність від зовнішніх 

джерел фінансування; 

 

 

 

 

– рівень ліквідності 

ресурсів;  

 

 

 

– рівень забезпеченості 

власними оборотними 

засобами; 

 

– стан оборотного капіталу;  

 

 

 

– частка власних обігових 

коштів, що складають гроші 

та їх еквіваленти; 

– відношення залучених 

коштів у розрахунку на 

1 грн власних коштів; 

 

– концентрація залученого 

капіталу;  

 

 

 

– ефективність 

використання власного 

капіталу; 

 

– собівартість реалізованої 

продукції; 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

 

 

 

 

 

↓ 

 

 

↓ 

– збільшення фінансової залежності 

від зовнішніх джерел фінансування; 

– зменшення відношення власного 

капіталу до загальної суми 

капіталу; 

– зменшення стійкості 

підприємства за рахунок 

збільшення питомої ваги залучених 

коштів в активах підприємства і, як 

наслідок, підвищення рівня 

банкротства підприємства; 

– зменшення рівня капіталу, 

спрямованого на фінансування 

поточної діяльності і, як наслідок, 

зниження фінансової стійкості 

підприємства; 

– зниження фінансової стійкості за 

рахунок зменшення забезпеченості 

підприємства власними оборотними 

засобами; 

– зниження стійкості бізнес-моделі 

підприємства за рахунок зниження 

рівня частки запасів і витрат, що 

забезпечені власними коштами; 

– зниження фінансової стійкості 

підприємства внаслідок посилення 

залежності від позикових коштів; 

– збільшення на посилення 

залежності підприємства від 

зовнішніх інвесторів і кредиторів і, 

як наслідок, зниження фінансової 

стійкості; 

– підвищення питомої ваги 

залучених коштів в активах 

підприємства за рахунок 

формування більшої частини майна 

підприємства з позикових коштів; 

– зниження величини прибутку 

після сплати податків і відсотків за 

кредит, що припадає на 1 грн 

власного капіталу; 
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1 2 3 4 

 – наявність 

адміністративних витрат; 

 

 

 

 

– значні фінансові та 

інвестиційні витрати; 

– кількісний склад 

персоналу; 

– недостатньо ефективна 

організаційна структура 

управління; 

 

 

– наявність втрат і 

перетворень інформації; 

– наявність неформальних 

відносин в організаційній 

структурі управління 

 

 

↑ 

 

 

 

 

↑ 

 

↓ 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

↑ 

 

↑ 

 

 

– зменшення випуску та реалізації 

продукції; 

– збільшення витрат на службові 

відрядження, опалення, 

водопостачання, ремонт майна, 

винагород за професійні послуги, 

врегулювання спорів у судових 

органах тощо; 

– збільшення довгострокових 

зобов’язань; 

– скорочення найму персоналу; 

 

– зменшення ефективності системи 

управління відповідно до сучасних 

умов існування; 

– зменшення еластичності системи 

управління; 

– відносне збільшення втрат і 

перетворень інформації; 

– зростання рівня неформальних 

відносин в організаційно-
управлінській структурі 

підприємства 

НС – незначне коливання 

реальної вартості майна; 

 

 

 

 

– маневреність власних 

коштів; 

 

– сума накопичень 

амортизації до первісної 

вартості амортизаційного 

майна; 

– ефективність 

використання основних 

засобів; 

– загальна ефективність 

використання власного 

капіталу; 

– ефективність 

використання наявного 

майна підприємства 

 

 

↔ 

 

 

 

 

↑ 

 

 

 

 

↔ 

 

 

↔ 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

 

– коливання частки майна, що 

забезпечує виробничий процес, в 

структурі капіталу і, як наслідок, 

майже незмінний виробничий 

потенціал підприємства; 

– потенційна можливість 

підтримувати рівень власного 

оборотного капіталу й поповнювати 

оборотні кошти за власний рахунок; 

– оптимальна частка первісної 

вартості основних засобів, 

погашена амортизаційними 

відрахуваннями; 

 

– оптимізація ефективності 

використання засобів, наявних у 

розпорядженні підприємства; 

– коливання прибутковості 

(збитковості) власного капіталу; 

– коливання прибутковості 

(збитковості) підприємства у 

відношенні до всіх ресурсів, які є в 

розпорядженні підприємства (ефект 

до оподаткування на 1 грн вартості 

капіталу); 

Продовження таблиці М.90 
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1 2 3 4 

 – ефективність 

використання коштів або 

джерел коштів 

підприємства; 

 

 

 

– доходи від реалізації 

продукції; 

– чистий прибуток; 

– валовий прибуток; 

 

 

соціальні стандарти 

 

– організаційно-

управлінський потенціал 

підприємства; 

 

 

– авторитет керівництва; 

 

 

– культура підприємства 

 

– наявність формальних 

джерел інформації; 

– рівень формальної 

організаційної структури 

↓ 

 

 

 

 

 

↓ 

 

↓ 

↓ 

 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

↔ 

 

↔ 

 

↔ 

 

 

– коливання ефективності 

використання коштів підприємства; 

 

 

 

 

 

– зменшення обсягів реалізованої 

продукції; 

– зменшення чистого прибутку; 

– зменшення валового прибутку за 

рахунок зменшення доходу від 

реалізації; 

– періодичне фінансування 

підвищення кваліфікації кадрів; 

– підвищення відповідності 

виконання функціональних 

обов’язків посадовим інструкціям; 

– підвищення ефективності системи 

мотивації працівників; 

– неналежне забезпечення 

вдосконалення процесів управління 

і підвищення авторитету 

керівництва 

– оптимізація корпоративних 

традицій; 

– отримання необхідної інформації 

з формальних джерел; 

– оптимізація процесів 

організаційного оновлення і 

прийняття рішень 

ОС – зміна структури капіталу; 

 

 

 

– ефективність 

використання майна 

підприємства; 

– чиста рентабельність 

фондів; 

 

– наявність витрат на збут; 

 

 

– фінансові та інвестиційні 

доходи; 

– оптимальна величина 

операційних витрат; 

 

↑ 

 

 

 

↑ 

 

 

 

↑ 

 

↓ 

 

 

↑ 

 

↓ 

 

 

– відносне збільшення оборотних 

коштів за рахунок перерозподілу 

частки оборотних активів у 

відношенні до необоротних; 

– збільшення прибутку на кожну 

одиницю вартості майна, 

віднесеного до основних фондів; 

– підвищення чистого прибутку 

(збитку), що припадає на 1 грн 

виробничих фондів підприємства; 

– запобігання або оптимізація 

витрат на відрядження працівників, 

рекламу та дослідження ринку 

тощо; 

– підвищення фінансових та 

інвестиційних доходів; 

– зменшення витрат на збут, інших 

операційних витрат; 

Продовження таблиці М.90 
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1 2 3 4 

 – оптимальна величина 

інших операційних витрат; 

 

 

 

 

 

– соціальні стандарти 

підприємства; 

 

 

 

– соціальні стандарти 

підприємства; 

 

 

 

 

 

 

– якісний склад персоналу; 

 

 

 

– адаптивність до мінливих 

умов ринку; 

 

– організаційно-

управлінський потенціал 

підприємства; 

 

– рівень конфліктності; 

 

 

 

– культура підприємства; 

 

– наявність 

неформальних джерел 

інформації 

 

↓ 

 

 

 

 

 

↓ 

↑ 

 

 

↑ 

↑ 

 

↑ 

 

↑ 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

 

↑ 

 

↑ 

 

 

↓ 

 

 

↑ 

 

↑ 

 

 

– запобігання або зменшення 

безнадійної дебіторської 

заборгованості, втрат від 

знецінення запасів, нестач і втрат 

від псування цінностей, втрат від 

операційної курсової різниці, 

зменшення штрафів, пені, 

неустойок; 

– зменшення плинності кадрів; 

– підвищення продуктивності праці; 

 

 

 

– зростання середньої заробітної 

плати; 

– збільшення обсягів фонду оплати 

праці; 

– збільшення частки оплати праці у 

витратах підприємства; 

– збільшення обсягів внесків у 

соціальні фонди; 

– оптимізація якісного складу 

персоналу підприємства з 

урахуванням необхідної вікової 

категорії; 

– запобігання або оптимізація 

факторів впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища; 

– зростання ефективності взаємодії 

між підрозділами підприємства; 

– підвищення ефективності системи 

документообігу; 

– зниження рівня конфліктності на 

підприємстві шляхом впровадження 

заходів, що сприяють 

вдосконаленню культури 

підприємства; 

– зростання позитивного іміджу 

підприємства; 

– отримання необхідної інформації 

з неформальних джерел 

Примітка. Джерело : [розроблено автором] 
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ДОДАТОК Н 

 

Таблиця Н.1 

Критерії ефективності системи контролю соціально-економічного 

розвитку (фрагмент) 

Вид контролю 
В

аж
л
и

в
іс

ть
 

(б
ал

и
) 

Ч
ас

то
та

 

Критерії ефективності 

Соціальний 

  

– дотримання персоналом трудової дисципліни; 
– дотримання умов трудових договорів і нормативних актів з праці та 
заробітної плати; 
– дотримання соціальних стандартів; 
– забезпечення умов праці згідно з нормами охорони праці; 
– наявність необхідної кількості персоналу відповідної кваліфікації; 
– незначна плинність кадрів; 
– підвищення кваліфікації кадрів; 
– відсутність виробничих травм через недотримання техніки безпеки, 
відсутність досвіду та кваліфікації персоналу; 
– наявність інструктажів з техніки безпеки; 
– навчання працівників на робочому мiсцi; 
– прийом спеціалістів на роботу на конкурсних засадах 

Виробничий 

  

– дотримання термінів виконання робіт; 
– раціональне використання виробничих потужностей; 
– збільшення продуктивності праці; 
– прискорення процесів розробки та виготовлення продукції або 
здійснення послуг 

Технічний 

  

– відсутність фактів повернення продукції від споживача; 
– відсутність скарг на послуги і роботи з боку споживачів; 
– відсутність або незначна кількість гарантійних випадків; 
– наявність вхідного контролю якості сировини, матеріалів тощо; 
– добре налагоджена робота відділу технічного контролю 

Технологічний 

  

– дотримання технологій виробництва, стандартів виконання робіт і 
надання послуг; 
– відсутність браку; 
– постійне удосконалення застосовуваних технологій 

Маркетинговий 

  

– виробництво продукції, надання робіт, послуг, що користуються 
попитом на ринку; 
– наявність інформації про конкурентів, ринки збуту; 
– проведення досліджень з визначення перспективних напрямів 
розвитку 

Інженерний 

  

– задовільний стан комунікацій, обладнання, будівель, споруд, машин; 
– відсутність виробничих травм унаслідок несправності устаткування, 
комунікацій; 
– наявність і дотримання планів капітальних ремонтів; 
– своєчасне проведення поточних ремонтів; 
– своєчасна заміна застарілого обладнання на більш ефективне та менш 
енергомістке; 
– здійснення заходів енергозбереження; 
– здійснення природоохоронних заходів; 
– заміна або удосконалення існуючих очисних засобів та споруд; 
– модернізація та реконструкція старого обладнання та устаткування, 
впровадження нових технологій у виробництві 

Правовий 

  

– відсутність судових розглядів з вини підприємства; 
– кваліфікована робота із зовнішніми правоохоронними і 
контролюючими структурами; 
– відсутність безнадійної кредиторської заборгованості; 
– відсутність штрафних санкцій з боку держави і контрагентів; 
– відсутність судових спорів з працівниками підприємства; 
– відсутність договорів, зміст яких підривав би інтереси  
підприємства 

Примітка. Джерело: [сформовано автором] 
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Таблиця Н.2 

Описова статистика думок експертів за кожним видом контролю 

Критерій ефективності 
контролю 

С
ер

ед
н

є 

95% 

довірчий 

інтервал 

для 

середнього 

С
тд

. 
п

о
м

и
л

к
а 

се
р

ед
н

ь
о

го
 

М
ед

іа
н

а
 

М
о

д
а 

С
тд

. 
в
ід

х
и

л
ен

н
я

 

Д
и

сп
ер

сі
я

 

А
си

м
ет

р
ія

 

Е
к
сц

ес
 

М
ін

ім
у

м
 

М
ак

си
м

у
м

 

С
у

м
а 

Н
и

ж
н

я 

м
еж

а 

В
ер

х
н

я
 

м
еж

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ 

Відсутність або незначна 

кількість втрати 

інформації 

8
3
,8

0
0

0
 

8
1
,6

8
4

5
 

8
5
,9

1
5

5
 

1
,0

3
4
3

5
 

8
3
,0

0
0

0
 

7
7
,0

0
 

5
,6

6
5
3

8
 

3
2
,0

9
7
 

,2
9

3
 

–
1
,4

1
3
 

7
7
,0

0
 

9
3
,0

0
 

2
5
1
4

,0
0
 

Вивчення і запобігання 

негативним факторам 

впливу на діяльність 
підприємства  8

5
,6

0
0

0
 

8
3
,4

8
6

3
 

8
7
,7

1
3

7
 

1
,0

3
3
4

6
 

8
6
,5

0
0

0
 

9
3
,0

0
 

5
,6

6
0
5

1
 

3
2
,0

4
1
 

–
,1

4
0
 

–
1
,4

5
1
 

7
7
,0

0
 

9
3
,0

0
 

2
5
6
8

,0
0
 

Можливість швидкої 

адаптація до мінливих 

умов середовища 

7
4
,3

3
3

3
 

7
2
,7

3
0

0
 

7
5
,9

3
6

7
 

,7
8

3
9
4
 

7
4
,0

0
0

0
 

7
4
,0

0
 

4
,2

9
3
8

1
 

1
8
,4

3
7
 

–
,0

6
1
 

-1
,1

4
9
 

6
8
,0

0
 

8
2
,0

0
 

2
2
3
0

,0
0
 

Дотримання техніки 

безпеки, пожежних та 

санітарно-гігієнічних 
норм 6

9
,8

0
0

0
 

6
8
,1

6
3

8
 

7
1
,4

3
6

2
 

,8
0

0
0
0
 

7
0
,0

0
0

0
 

6
3
,0

0
a  

4
,3

8
1
7

8
 

1
9
,2

0
0
 

,0
4

7
 

–
1
,0

9
3
 

6
3
,0

0
 

7
7
,0

0
 

2
0
9
4

,0
0
 

Добре організований 

внутрішній та зовнішній 

документообіг 

підприємства 6
5
,3

6
6

7
 

6
3
,6

8
3

9
 

6
7
,0

4
9

4
 

,8
2

2
7
8
 

6
4
,5

0
0

0
 

7
1
,0

0
 

4
,5

0
6
5

7
 

2
0
,3

0
9
 

,0
4

5
 

–
1
,7

4
6
 

5
9
,0

0
 

7
1
,0

0
 

1
9
6
1

,0
0
 

Ефективна взаємодія між 

структурними 
підрозділами 

підприємства 5
9
,6

3
3

3
 

5
8
,0

3
8

6
 

6
1
,2

2
8

1
 

,7
7

9
7
5
 

6
0
,5

0
0

0
 

5
4
,0

0
 

4
,2

7
0
8

6
 

1
8
,2

4
0
 

–
,0

6
1
 

–
1
,5

8
1
 

5
4
,0

0
 

6
6
,0

0
 

1
7
8
9

,0
0
 

Дотримання рішень 

зборів власників 
підприємства 

5
0
,8

6
6

7
 

4
9
,8

6
7

9
 

5
1
,8

6
5

4
 

,4
8

8
3
3
 

5
1
,0

0
0

0
 

5
3
,0

0
 

2
,6

7
4
7

0
 

7
,1

5
4
 

–
,0

6
7
 

–
1
,2

3
9
 

4
7
,0

0
 

5
5
,0

0
 

1
5
2
6

,0
0
 

Наявність внутрішньо-

фірмових стандартів 

(положень про відділи, 
посадових інструкцій) 4

5
,0

6
6

7
 

4
4
,4

0
2

1
 

4
5
,7

3
1

3
 

,3
2

4
9
5
 

4
5
,0

0
0

0
 

4
7
,0

0
 

1
,7

7
9
8

4
 

3
,1

6
8
 

–
,2

6
5
 

–
1
,0

8
7
 

4
2
,0

0
 

4
8
,0

0
 

1
3
5
2

,0
0
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Продовження таблиці Н.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Освоєння нових видів 

управління 

4
4
,9

0
0

0
 

4
4
,0

1
0

1
 

4
5
,7

8
9

9
 

,4
3

5
1
0
 

4
5
,0

0
0

0
 

4
3
,0

0
a  

2
,3

8
3
1

3
 

5
,6

7
9
 

,1
4

3
 

-,
7

8
6
 

4
1
,0

0
 

4
9
,0

0
 

1
3
4
7

,0
0
 

Відповідність обов'язків 
персоналу трудовим 

договорам, посадовим 

інструкціям 3
9
,2

6
6

7
 

3
8
,3

1
6

3
 

4
0
,2

1
7

1
 

,4
6

4
6
9
 

3
9
,0

0
0

0
 

3
6
,0

0
a  

2
,5

4
5
2

2
 

6
,4

7
8
 

,3
2

5
 

-1
,2

0
0
 

3
6
,0

0
 

4
4
,0

0
 

1
1
7
8

,0
0
 

Відповідність положень 

про відділи 
функціональним 

призначенням 

структурних підрозділів 

4
1
,0

0
0

0
 

3
9
,9

6
6

9
 

4
2
,0

3
3

1
 

,5
0

5
1
5
 

4
1
,0

0
0

0
 

4
4
,0

0
 

2
,7

6
6
8

0
 

7
,6

5
5
 

-,
5

1
3
 

-,
9

9
6
 

3
6
,0

0
 

4
4
,0

0
 

1
2
3
0

,0
0
 

ФІНАНСОВИЙ  

Прибутковість 

підприємства 

9
6
,2

6
6

7
 

9
3
,9

3
8

0
 

9
8
,5

9
5

4
 

1
,1

3
8
5

9
 

9
6
,0

0
0

0
 

8
7
,0

0
a  

6
,2

3
6
3

4
 

3
8
,8

9
2
 

–
,2

7
6
 

–
1
,3

8
7
 

8
6
,0

0
 

1
0
4

,0
0
 

2
8
8
8

,0
0
 

Проведення економічно 

доцільних господарських 

операцій 

9
0
,6

3
3

3
 

8
8
,5

6
1

3
 

9
2
,7

0
5

4
 

1
,0

1
3
1

1
 

9
0
,5

0
0

0
 

8
6
,0

0
 

5
,5

4
9
0

5
 

3
0
,7

9
2
 

,1
3

1
 

–
1
,4

2
7
 

8
2
,0

0
 

9
9
,0

0
 

2
7
1
9

,0
0
 

Оптимізація 

оподаткування 

7
7
,2

0
0

0
 

7
5
,5

8
4

5
 

7
8
,8

1
5

5
 

,7
8

9
8
8
 

7
9
,5

0
0

0
 

8
0
,0

0
a  

4
,3

2
6
3

4
 

1
8
,7

1
7
 

–
,7

1
0
 

–
,7

4
2
 

6
8
,0

0
 

8
2
,0

0
 

2
3
1
6

,0
0
 

Раціональне 
використання фінансових 

ресурсів 

7
3
,9

0
0

0
 

7
2
,4

4
1

1
 

7
5
,3

5
8

9
 

,7
1

3
3
4
 

7
3
,0

0
0

0
 

7
1
,0

0
 

3
,9

0
7
1

1
 

1
5
,2

6
6
 

,5
3

4
 

-,
8

4
4
 

6
8
,0

0
 

8
2
,0

0
 

2
2
1
7

,0
0
 

Допустимі суми 

кредиторської і 
дебіторської 

заборгованості 7
0
,4

3
3

3
 

6
8
,7

1
3

3
 

7
2
,1

5
3

4
 

,8
4

1
0
2
 

7
0
,5

0
0

0
 

7
7
,0

0
 

4
,6

0
6
4

7
 

2
1
,2

2
0
 

–
,0

4
9
 

–
1
,2

8
6
 

6
3
,0

0
 

7
7
,0

0
 

2
1
1
3

,0
0
 

Своєчасне нарахування 

та сплата податків 

6
9
,5

0
0

0
 

6
7
,8

1
9

3
 

7
1
,1

8
0

7
 

,8
2

1
7
6
 

6
9
,0

0
0

0
 

6
3
,0

0
a  

4
,5

0
0
9

6
 

2
0
,2

5
9
 

,1
8

7
 

–
1
,1

6
3
 

6
3
,0

0
 

7
7
,0

0
 

2
0
8
5

,0
0
 

Наявність інвестицій 

5
1
,2

3
3

3
 

5
0
,0

4
9

7
 

5
2
,4

1
6

9
 

,5
7

8
7
1
 

5
1
,0

0
0

0
 

5
5
,0

0
 

3
,1

6
9
7

2
 

1
0
,0

4
7
 

–
,4

3
8
 

–
,8

5
7
 

4
5
,0

0
 

5
5
,0

0
 

1
5
3
7

,0
0
 

Наявність і виконання 

бюджету 

4
9
,6

0
0

0
 

4
8
,4

1
6

7
 

5
0
,7

8
3

3
 

,5
7

8
5
4
 

4
9
,5

0
0

0
 

4
8
,0

0
 

3
,1

6
8
8

1
 

1
0
,0

4
1
 

,2
1

3
 

–
1
,0

9
7
 

4
5
,0

0
 

5
5
,0

0
 

1
4
8
8

,0
0
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Продовження таблиці Н.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Своєчасне і правильне 
оформлення 

бухгалтерської 

документації 4
5
,5

0
0

0
 

4
4
,4

8
6

8
 

4
6
,5

1
3

2
 

,4
9

5
3
8
 

4
5
,5

0
0

0
 

4
2
,0

0
a  

2
,7

1
3
3

1
 

7
,3

6
2
 

,0
1

7
 

–
1
,5

2
4
 

4
2
,0

0
 

4
9
,0

0
 

1
3
6
5

,0
0
 

Своєчасне та правильне 
оформлення фінансової 

звітності 

4
4
,8

3
3

3
 

4
3
,8

8
2

2
 

4
5
,7

8
4

5
 

,4
6

5
0
6
 

4
5
,0

0
0

0
 

4
2
,0

0
 

2
,5

4
7
2

5
 

6
,4

8
9
 

–
,0

0
2
 

–
1
,1

6
0
 

4
1
,0

0
 

4
9
,0

0
 

1
3
4
5

,0
0
 

ВИРОБНИЧИЙ 

Раціональне 
використання 

виробничих потужностей 

7
6
,6

3
3

3
 

7
5
,2

0
7

3
 

7
8
,0

5
9

4
 

,6
9

7
2
6
 

7
7
,0

0
0

0
 

7
7
,0

0
 

3
,8

1
9
0

4
 

1
4
,5

8
5
 

–
,4

5
8
 

–
,4

6
2
 

6
8
,0

0
 

8
2
,0

0
 

2
2
9
9

,0
0
 

Дотримання термінів 
виконання робіт 

5
9
,2

6
6

7
 

5
7
,7

4
7

7
 

6
0
,7

8
5

6
 

,7
4

2
6
8
 

5
9
,5

0
0

0
 

5
4
,0

0
a  

4
,0

6
7
8

2
 

1
6
,5

4
7
 

,1
1

9
 

–
1
,3

1
3
 

5
4
,0

0
 

6
6
,0

0
 

1
7
7
8

,0
0
 

Збільшення 

продуктивності праці 

4
9
,5

3
3

3
 

4
8
,5

2
9

8
 

5
0
,5

3
6

9
 

,4
9

0
6
8
 

5
0
,0

0
0

0
 

5
0
,0

0
 

2
,6

8
7
5

6
 

7
,2

2
3
 

,0
4

6
 

–
1
,0

9
5
 

4
5
,0

0
 

5
4
,0

0
 

1
4
8
6

,0
0
 

Прискорення процесів 

розробки та виготовлення 

продукції або надання 
послуг 5

1
,0

0
0

0
 

4
9
,8

8
1

9
 

5
2
,1

1
8

1
 

,5
4

6
6
7
 

5
1
,5

0
0

0
 

5
5
,0

0
 

2
,9

9
4
2

5
 

8
,9

6
6
 

-,
0

8
3
 

–
1
,4

6
5
 

4
6
,0

0
 

5
5
,0

0
 

1
5
3
0

,0
0
 

СОЦІАЛЬНИЙ 

Відсутність виробничих 
травм через 

недотримання техніки 

безпеки, відсутність 
досвіду та кваліфікації 

персоналу 

8
9
,9

6
6

7
 

8
7
,7

2
9

5
 

9
2
,2

0
3

8
 

1
,0

9
3
8

5
 

9
0
,5

0
0

0
 

8
1
,0

0
 

5
,9

9
1
2

8
 

3
5
,8

9
5
 

–
,1

6
2
 

–
1
,2

3
4
 

8
1
,0

0
 

9
9
,0

0
 

2
6
9
9

,0
0
 

Дотримання персоналом 

трудової дисципліни 

8
6
,4

6
6

7
 

8
4
,6

4
3

3
 

8
8
,2

9
0

0
 

,8
9

1
5
1
 

8
7
,5

0
0

0
 

8
9
,0

0
a  

4
,8

8
3
0

0
 

2
3
,8

4
4
 

–
,5

9
9
 

–
,7

3
4
 

7
7
,0

0
 

9
3
,0

0
 

2
5
9
4

,0
0
 

Дотримання умов 

трудових договорів і 

нормативних актів з 
праці та заробітної плати 7

5
,6

3
3

3
 

7
3
,9

4
4

8
 

7
7
,3

2
1

8
 

,8
2

5
5
7
 

7
6
,5

0
0

0
 

7
9
,0

0
 

4
,5

2
1
8

5
 

2
0
,4

4
7
 

–
,3

5
0
 

–
1
,2

8
7
 

6
8
,0

0
 

8
2
,0

0
 

2
2
6
9

,0
0
 

Наявність необхідної 
кількості персоналу 

відповідної кваліфікації 

7
4
,9

6
6

7
 

7
3
,1

3
0

8
 

7
6
,8

0
2

5
 

,8
9

7
6
1
 

7
4
,0

0
0

0
 

6
9
,0

0
 

4
,9

1
6
4

3
 

2
4
,1

7
1
 

,0
5

9
 

–
1
,5

8
4
 

6
8
,0

0
 

8
2
,0

0
 

2
2
4
9

,0
0
 

Підвищення кваліфікації 

кадрів 

7
6
,0

6
6

7
 

7
4
,5

2
5

7
 

7
7
,6

0
7

6
 

,7
5

3
4
3
 

7
7
,5

0
0

0
 

7
9
,0

0
 

4
,1

2
6
7

3
 

1
7
,0

3
0
 

–
,5

4
3
 

–
,8

7
5
 

6
8
,0

0
 

8
2
,0

0
 

2
2
8
2

,0
0
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Продовження таблиці Н.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дотримання соціальних 

стандартів 

4
9
,9

3
3

3
 

4
8
,7

1
6

7
 

5
1
,1

5
0

0
 

,5
9

4
8
7
 

5
0
,0

0
0

0
 

5
1
,0

0
 

3
,2

5
8
2

3
 

1
0
,6

1
6
 

,1
6

0
 

–
1
,2

9
0
 

4
5
,0

0
 

5
5
,0

0
 

1
4
9
8

,0
0
 

Навчання працівників на 

робочому мiсцi 

4
8
,9

0
0

0
 

4
7
,5

9
4

1
 

5
0
,2

0
5

9
 

,6
3

8
5
1
 

4
8
,0

0
0

0
 

4
6
,0

0
 

3
,4

9
7
2

9
 

1
2
,2

3
1
 

,6
3

3
 

–
1
,1

1
4
 

4
5
,0

0
 

5
5
,0

0
 

1
4
6
7

,0
0
 

Забезпечення умов праці 

згідно з нормами охорони 

праці 

5
0
,0

3
3

3
 

4
8
,9

7
5

0
 

5
1
,0

9
1

7
 

,5
1

7
4
7
 

5
0
,0

0
0

0
 

5
3
,0

0
 

2
,8

3
4
3

1
 

8
,0

3
3
 

–
,2

9
9
 

–
,8

2
6
 

4
5
,0

0
 

5
5
,0

0
 

1
5
0
1

,0
0
 

Незначна плинність 

кадрів 

4
4
,5

3
3

3
 

4
3
,4

7
8

4
 

4
5
,5

8
8

3
 

,5
1

5
8
0
 

4
4
,0

0
0

0
 

4
1
,0

0
 

2
,8

2
5
1

7
 

7
,9

8
2
 

,2
1

8
 

–
1
,2

3
4
 

4
1
,0

0
 

4
9
,0

0
 

1
3
3
6

,0
0
 

Прийом спеціалістів на 
роботу на конкурсних 

засадах 

3
9
,4

3
3

3
 

3
8
,4

0
1

7
 

4
0
,4

6
5

0
 

,5
0

4
4
2
 

3
9
,0

0
0

0
 

3
6
,0

0
 

2
,7

6
2
8

5
 

7
,6

3
3
 

,2
4

0
 

–
1
,3

1
7
 

3
6
,0

0
 

4
4
,0

0
 

1
1
8
3

,0
0
 

Наявність інструктажів з 

техніки безпеки 

3
9
,3

0
0

0
 

3
8
,4

0
5

8
 

4
0
,1

9
4

2
 

,4
3

7
2
1
 

3
9
,0

0
0

0
 

4
0
,0

0
 

2
,3

9
4
6

8
 

5
,7

3
4
 

,3
6

2
 

–
,8

7
4
 

3
6
,0

0
 

4
4
,0

0
 

1
1
7
9

,0
0
 

ТЕХНІЧНИЙ 

Добре налагоджена 

робота відділу технічного 
контролю 

9
5
,8

0
0

0
 

9
3
,8

1
1

0
 

9
7
,7

8
9

0
 

,9
7

2
5
0
 

9
5
,5

0
0

0
 

1
0
4

,0
0
 

5
,3

2
6
5

8
 

2
8
,3

7
2
 

,0
0

8
 

–
1
,0

1
3
 

8
6
,0

0
 

1
0
4

,0
0
 

2
8
7
4

,0
0
 

Наявність вхідного 
контролю якості 

сировини, матеріалів 

тощо 6
5
,4

0
0

0
 

6
4
,0

0
0

8
 

6
6
,7

9
9

2
 

,6
8

4
1
4
 

6
5
,0

0
0

0
 

6
0
,0

0
a  

3
,7

4
7
1

8
 

1
4
,0

4
1
 

–
,0

9
6
 

–
1
,2

4
4
 

5
9
,0

0
 

7
1
,0

0
 

1
9
6
2

,0
0
 

Відсутність скарг на 

послуги і роботу з боку 
споживачів 

5
0
,7

3
3

3
 

4
9
,6

9
5

9
 

5
1
,7

7
0

8
 

,5
0

7
2
7
 

5
1
,0

0
0

0
 

5
0
,0

0
a  

2
,7

7
8
4

1
 

7
,7

2
0
 

–
,1

6
9
 

–
,7

8
2
 

4
5
,0

0
 

5
5
,0

0
 

1
5
2
2

,0
0
 

Відсутність або незначна 

кількість гарантійних 

випадків 

4
4
,1

6
6

7
 

4
3
,1

9
5

5
 

4
5
,1

3
7

8
 

,4
7

4
8
5
 

4
3
,0

0
0

0
 

4
3
,0

0
 

2
,6

0
0
8

4
 

6
,7

6
4
 

,4
0

9
 

–
1
,0

8
0
 

4
1
,0

0
 

4
9
,0

0
 

1
3
2
5

,0
0
 

Відсутність фактів 

повернення продукції від 

споживача 

4
5
,1

0
0

0
 

4
4
,1

3
2

5
 

4
6
,0

6
7

5
 

,4
7

3
0
7
 

4
5
,0

0
0

0
 

4
6
,0

0
 

2
,5

9
1
1

0
 

6
,7

1
4
 

–
,0

0
3
 

–
1
,1

2
0
 

4
1
,0

0
 

4
9
,0

0
 

1
3
5
3

,0
0
 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

Дотримання технологій 

виробництва, стандартів 

виконання робіт і 
надання послуг 8

9
,8

3
3

3
 

8
8
,0

6
8

0
 

9
1
,5

9
8

7
 

,8
6

3
1
4
 

8
9
,0

0
0

0
 

8
9
,0

0
 

4
,7

2
7
6

4
 

2
2
,3

5
1
 

,1
7

7
 

–
,7

0
4
 

8
2
,0

0
 

9
9
,0

0
 

2
6
9
5

,0
0
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Продовження таблиці Н.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Постійне удосконалення 

застосовуваних 
технологій 

7
1
,0

6
6

7
 

6
9
,8

3
8

2
 

7
2
,2

9
5

1
 

,6
0

0
6
4
 

7
1
,0

0
0

0
 

7
1
,0

0
a  

3
,2

8
9
8

3
 

1
0
,8

2
3
 

–
,1

1
3
 

–
,5

5
7
 

6
5
,0

0
 

7
7
,0

0
 

2
1
3
2

,0
0
 

Відсутність браку 

5
0
,1

3
3

3
 

4
9
,0

3
3

8
 

5
1
,2

3
2

9
 

,5
3

7
6
3
 

4
9
,0

0
0

0
 

4
7
,0

0
a  

2
,9

4
4
7

0
 

8
,6

7
1
 

,3
9

8
 

–
1
,1

1
3
 

4
6
,0

0
 

5
5
,0

0
 

1
5
0
4

,0
0
 

МАРКЕТИНГОВИЙ  

Виробництво продукції, 

надання робіт, послуг, що 

користуються попитом на 
ринку 9

4
,2

0
0

0
 

9
2
,1

4
4

5
 

9
6
,2

5
5

5
 

1
,0

0
5
0

4
 

9
5
,5

0
0

0
 

1
0
0

,0
0
 

5
,5

0
4
8

6
 

3
0
,3

0
3
 

–
,1

8
9
 

–
1
,3

1
7
 

8
6
,0

0
 

1
0
4

,0
0
 

2
8
2
6

,0
0
 

Наявність інформації про 

конкурентів, ринки збуту 

7
3
,6

0
0

0
 

7
2
,2

4
6

2
 

7
4
,9

5
3

8
 

,6
6

1
9
4
 

7
3
,5

0
0

0
 

6
9
,0

0
a  

3
,6

2
5
5

8
 

1
3
,1

4
5
 

,6
4

4
 

,0
8

1
 

6
9
,0

0
 

8
2
,0

0
 

2
2
0
8

,0
0
 

Проведення досліджень з 

визначення 

перспективних напрямів 

розвитку 4
9
,6

0
0

0
 

4
8
,4

2
0

8
 

5
0
,7

7
9

2
 

,5
7

6
5
5
 

4
9
,0

0
0

0
 

5
2
,0

0
a  

3
,1

5
7
9

1
 

9
,9

7
2
 

,0
3

6
 

–
1
,2

7
7
 

4
5
,0

0
 

5
5
,0

0
 

1
4
8
8

,0
0
 

ІНЖЕНЕРНИЙ 

Відсутність виробничих 

травм унаслідок 
несправності 

устаткування, 

комунікацій 

9
0
,6

6
6

7
 

8
8
,6

9
7

3
 

9
2
,6

3
6

0
 

,9
6

2
9
1
 

9
1
,0

0
0

0
 

8
5
,0

0
a  

5
,2

7
4
1

0
 

2
7
,8

1
6
 

–
,3

6
7
 

–
1
,1

7
1
 

8
1
,0

0
 

9
8
,0

0
 

2
7
2
0

,0
0
 

Задовільний стан 

комунікацій, обладнання, 
будівель, споруд, машин 

8
5
,9

3
3

3
 

8
4
,0

0
4

4
 

8
7
,8

6
2

3
 

,9
4

3
1
3
 

8
6
,0

0
0

0
 

8
0
,0

0
a  

5
,1

6
5
7

6
 

2
6
,6

8
5
 

–
,1

4
9
 

–
1
,3

5
3
 

7
7
,0

0
 

9
3
,0

0
 

2
5
7
8

,0
0
 

Здійснення заходів 

енергозбережен-ня 

7
4
,9

3
3

3
 

7
3
,2

2
1

0
 

7
6
,6

4
5

7
 

,8
3

7
2
6
 

7
6
,0

0
0

0
 

6
9
,0

0
 

4
,5

8
5
8

4
 

2
1
,0

3
0
 

–
,1

8
2
 

–
1
,3

2
1
 

6
8
,0

0
 

8
2
,0

0
 

2
2
4
8

,0
0
 

Модернізація та 

реконструкція старого 
обладнання та 

устаткування, 

впровадження нових 
технологій у виробництві 

7
5
,7

6
6

7
 

7
4
,2

7
0

8
 

7
7
,2

6
2

5
 

,7
3

1
3
7
 

7
6
,5

0
0

0
 

7
9
,0

0
 

4
,0

0
5
8

9
 

1
6
,0

4
7
 

–
,5

7
2
 

–
1
,0

2
5
 

6
9
,0

0
 

8
1
,0

0
 

2
2
7
3

,0
0
 

Своєчасне проведення 

поточних ремонтів 

6
9
,6

3
3

3
 

6
8
,1

0
9

5
 

7
1
,1

5
7

2
 

,7
4

5
0
7
 

6
9
,0

0
0

0
 

6
9
,0

0
 

4
,0

8
0
9

3
 

1
6
,6

5
4
 

,1
5

0
 

–
,8

2
2
 

6
3
,0

0
 

7
7
,0

0
 

2
0
8
9

,0

0
 

Заміна або 
удосконалення існуючих 

очисних засобів та 

споруд 4
8
,9

0
0

0
 

4
7
,7

8
4

7
 

5
0
,0

1
5

3
 

,5
4

5
3
0
 

4
8
,0

0
0

0
 

4
5
,0

0
a  

2
,9

8
6
7

5
 

8
,9

2
1
 

,3
3

6
 

–
,9

0
4
 

4
5
,0

0
 

5
5
,0

0
 

1
4
6
7

,0
0
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Продовження таблиці Н.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Наявність і дотримання 

планів капітальних 
ремонтів 

4
9
,6

6
6

7
 

4
8
,4

6
8

3
 

5
0
,8

6
5

0
 

,5
8

5
9
1
 

5
0
,0

0
0

0
 

4
5
,0

0
 

3
,2

0
9
1

8
 

1
0
,2

9
9
 

–
,1

1
2
 

–
1
,0

8
9
 

4
5
,0

0
 

5
5
,0

0
 

1
4
9
0

,0
0
 

Своєчасна заміна 

застарілого обладнання 

на більш ефективне та 
менш енергомістке 5

0
,3

0
0

0
 

4
9
,2

3
8

6
 

5
1
,3

6
1

4
 

,5
1

8
9
5
 

5
0
,0

0
0

0
 

4
8
,0

0
 

2
,8

4
2
4

1
 

8
,0

7
9
 

–
,0

1
7
 

–
1
,1

0
5
 

4
5
,0

0
 

5
5
,0

0
 

1
5
0
9

,0
0
 

Здійснення природо-

охоронних заходів 

4
1
,1

0
0

0
 

4
0
,2

7
1

7
 

4
1
,9

2
8

3
 

,4
0

5
0
0
 

4
2
,0

0
0

0
 

4
2
,0

0
 

2
,2

1
8
2

6
 

4
,9

2
1
 

–
,5

6
1
 

–
,6

5
2
 

3
6
,0

0
 

4
4
,0

0
 

1
2
3
3

,0
0
 

ПРАВОВИЙ  

Відсутність договорів, 

зміст яких підривав би 

інтереси підприємства 

8
4
,7

0
0

0
 

8
2
,7

6
5

6
 

8
6
,6

3
4

4
 

,9
4

5
8
3
 

8
4
,0

0
0

0
 

7
8
,0

0
a  

5
,1

8
0
5

3
 

2
6
,8

3
8
 

,2
2

5
 

–
1
,2

6
9
 

7
7
,0

0
 

9
3
,0

0
 

2
5
4
1

,0
0
 

Відсутність безнадійної 

кредиторської 
заборгованості 

6
9
,6

3
3

3
 

6
7
,9

2
5

0
 

7
1
,3

4
1

6
 

,8
3

5
2
6
 

7
0
,0

0
0

0
 

7
0
,0

0
 

4
,5

7
4
9

2
 

2
0
,9

3
0
 

,0
8

3
 

–
1
,1

9
7
 

6
3
,0

0
 

7
7
,0

0
 

2
0
8
9

,0
0
 

Відсутність штрафних 
санкцій з боку держави і 

контрагентів 

6
4
,4

6
6

7
 

6
3
,0

3
6

4
 

6
5
,8

9
6

9
 

,6
9

9
3
2
 

6
4
,0

0
0

0
 

6
2
,0

0
 

3
,8

3
0
3

1
 

1
4
,6

7
1
 

,2
6

3
 

–
1
,1

1
6
 

5
9
,0

0
 

7
1
,0

0
 

1
9
3
4

,0
0
 

Кваліфікована робота із 

зовнішніми правоохорон-

ними і контролюючи-ми 
структурами 4

5
,1

0
0

0
 

4
4
,1

1
2

8
 

4
6
,0

8
7

2
 

,4
8

2
6
9
 

4
5
,0

0
0

0
 

4
3
,0

0
 

2
,6

4
3
8

0
 

6
,9

9
0
 

–
,0

4
4
 

–
1
,1

6
4
 

4
1
,0

0
 

4
9
,0

0
 

1
3
5
3

,0
0
 

Відсутність судових 
розглядів з вини 

підприємства 

4
0
,2

0
0

0
 

3
9
,3

3
1

7
 

4
1
,0

6
8

3
 

,4
2

4
5
3
 

4
0
,0

0
0

0
 

4
1
,0

0
 

2
,3

2
5
2

7
 

5
,4

0
7
 

–
,0

8
3
 

–
,4

1
4
 

3
6
,0

0
 

4
4
,0

0
 

1
2
0
6

,0
0
 

Відсутність судових 

спорів з працівниками 

підприємства 

3
9
,8

0
0

0
 

3
8
,7

3
7

5
 

4
0
,8

6
2

5
 

,5
1

9
5
0
 

3
9
,5

0
0

0
 

3
8
,0

0
a  

2
,8

4
5
4

4
 

8
,0

9
7
 

,3
2

3
 

–
1
,2

7
7
 

3
6
,0

0
 

4
4
,0

0
 

1
1
9
4

,0
0
 

Примітка. Джерело: [розраховано автором] 
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Таблиця Н.3 

Результати розбиття критеріїв ефективності на виділені групи  

за кожним видом контролю 

N % 
Критерії 

ефективності 

Середні

й бал idB  
% 

Підсумкови

й результат 

Результа

т АВС-

аналізу 

1 2 3 4 5 6 7 

Адміністративний 

1 9,09 
Відсутність або незначна 

кількість втрати інформації 
86,03333 12,99728 12,99728 

A (висока 

важливість) 

2 18,18 

Вивчення і запобігання 

негативним факторам впливу 

на діяльність підприємства  

85,86667 12,9721 25,96938 
A (висока 

важливість) 

3 27,27 
Можливість швидкої адаптація 

до мінливих умов середовища 
76 11,48152 37,4509 

B (середня 

важливість) 

4 36,36 

Дотримання техніки безпеки, 

пожежних та санітарно-

гігієнічних норм 

69,83333 10,5499 48,00081 
B (середня 

важливість) 

5 45,45 

Добре організований 

внутрішній та зовнішній 

документообіг підприємства 

64,7 9,774398 57,7752 
B (середня 

важливість) 

6 54,55 

ефективна взаємодія між 

структурними підрозділами 

підприємства 

60 9,064357 66,83956 
C (низька 

важливість) 

7 63,64 
Дотримання рішень зборів 

власників підприємства 
49,7 7,508309 74,34787 

C (низька 

важливість) 

8 72,73 

Наявність внутрішньофірмових 

стандартів (положень про 

відділи, посадових інструкцій) 

45,23333 6,833518 81,18139 
C (низька 

важливість) 

9 81,82 
Освоєння нових видів 

управління 
45 6,798268 87,97966 

C (низька 

важливість) 

10 90,91 

Відповідність обов'язків 

персоналу трудовим договорам, 

посадовим інструкціям 

40 6,042905 94,02256 
C (низька 

важливість) 

11 
100,0

0 

Відповідність положень про 

відділи функціональним 

призначенням структурних 

підрозділів 

39,56667 5,97744 100 
C (низька 

важливість) 

Фінансовий 

1 10,00 Прибутковість підприємства 95,8 14,3042 14,3042 
A (висока 

важливість) 

2 20,00 

Проведення економічно 

доцільних господарських 

операцій 

91,46667 13,65718 27,96138 
A (висока 

важливість) 

3 30,00 Оптимізація оподаткування 75,63333 11,29305 39,25443 
B (середня 

важливість) 

4 40,00 
Раціональне використання 

фінансових ресурсів 
73,96667 11,0442 50,29863 

B (середня 

важливість) 

5 50,00 

Допустимі суми 

кредиторської і дебіторської 

заборгованості 

72,03333 10,75552 61,05415 
B (середня 

важливість) 

6 60,00 
Своєчасне нарахування та 

сплата податків 
70,1 10,46685 71,521 

C (низька 

важливість) 

7 70,00 Наявність інвестицій 50,9 7,60004 79,12104 
C (низька 

важливість) 
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Продовження таблиці Н.3 

1 2 3 4 5 6 7 

8 80,00 Наявність і виконання бюджету 50,26667 7,505475 86,62652 
C (низька 

важливість) 

9 90,00 

Своєчасне і правильне 

оформлення бухгалтерської 

документації 

45 6,719092 93,34561 
C (низька 

важливість) 

10 100,00 

Своєчасне та правильне 

оформлення фінансової 

звітності 

44,56667 6,65439 100 
C (низька 

важливість) 

Виробничий 

1 25,00 
Раціональне використання 

виробничих потужностей 
73,96667 31,32411 31,32411 

B (середня 

важливість) 

2 50,00 
Дотримання термінів 

виконання робіт 
61,66667 26,11519 57,4393 

B (середня 

важливість) 

3 75,00 
Збільшення продуктивності 

праці 
50,43333 21,35799 78,79729 

C (низька 

важливість) 

4 100,00 

Прискорення процесів розробки 

та виготовлення продукції або 

надання послуг 

50,06667 21,20271 100 
C (низька 

важливість) 

Соціальний 

1 9,09 

Відсутність виробничих травм 

через недотримання техніки 

безпеки, відсутність досвіду та 

кваліфікації персоналу 

89,1 13,19348 13,19348 
A (висока 

важливість) 

2 18,18 
Дотримання персоналом 

трудової дисципліни 
84,56667 12,52221 25,7157 

A (висока 

важливість) 

3 27,27 

Дотримання умов трудових 

договорів і нормативних актів з 

праці та заробітної плати 

75,83333 11,22902 36,94472 
A (висока 

важливість) 

4 36,36 

Наявність необхідної кількості 

персоналу відповідної 

кваліфікації 

74,66667 11,05627 48,00099 
B (середня 

важливість) 

5 45,45 Підвищення кваліфікації кадрів 74,43333 11,02172 59,0227 
B (середня 

важливість) 

6 54,55 
Дотримання соціальних 

стандартів 
50,7 7,507404 66,53011 

C (низька 

важливість) 

7 63,64 
Навчання працівників на 

робочому мiсцi 
50,36667 7,458045 73,98815 

C (низька 

важливість) 

8 72,73 
Забезпечення умов праці згідно 

з нормами охорони праці 
50,13333 7,423495 81,41165 

C (низька 

важливість) 

9 81,82 Незначна плинність кадрів 45,7 6,767029 88,17868 
C (низька 

важливість) 

10 90,91 
Прийом спеціалістів на роботу 

на конкурсних засадах 
40,73333 6,031589 94,21027 

C (низька 

важливість) 

11 100,00 
Наявність інструктажів з 

техніки безпеки 
39,1 5,789733 100 

C (низька 

важливість) 

Технічний 

1 20,00 
Добре налагоджена робота 

відділу технічного контролю 
95,4 31,9848 31,9848 

A (висока 

важливість) 

2 40,00 

Наявність вхідного контролю 

якості сировини, матеріалів, 

тощо 

64,1 21,49084 53,47564 
B (середня 

важливість) 

3 60,00 
Відсутність скарг на послуги і 

роботи з боку споживачів 
49,43333 16,57354 70,04917 

C (низька 

важливість) 

4 80,00 
Відсутність або незначна 

кількість гарантійних випадків 
44,9 15,05364 85,10282 

C (низька 

важливість) 

5 100,00 
Відсутність фактів повернення 

продукції від споживача 
44,43333 14,89718 100 

C (низька 

важливість) 
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Продовження таблиці Н.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Технологічний 

1 33,33 

Дотримання технологій 
виробництва, стандартів 

виконання робіт і надання 
послуг 

91,56667 43,13756 43,13756 
A (висока 

важливість) 

2 66,67 
Постійне удосконалення 

застосовуваних технологій 
70,5 33,21294 76,3505 

B (середня 
важливість) 

3 100,00 Відсутність браку 50,2 23,6495 100 
C (низька 

важливість) 

Маркетинговий 

1 33,33 

Виробництво продукції, 
надання робіт, послуг, що 
користуються попитом на 

ринку 

94,16667 43,0509 43,0509 
A (висока 

важливість) 

2 66,67 
Наявність інформації про 
конкурентів, ринки збуту 

74,8 34,19689 77,24779 
B (середня 
важливість) 

3 100,00 
Проведення досліджень з 

визначення перспективних 
напрямів розвитку 

49,76667 22,75221 100 
C (низька 

важливість) 

Інженерний 

1 11,11 
Відсутність виробничих травм 

унаслідок несправності 
устаткування, комунікацій 

88,93333 15,25269 15,25269 
A (висока 

важливість) 

2 22,22 
Задовільний стан комунікацій, 
обладнання, будівель, споруд, 

машин 
84,93333 14,56666 29,81935 

B (середня 
важливість) 

3 33,33 
Здійснення заходів 
енергозбереження 

75,23333 12,90304 42,72239 
B (середня 
важливість) 

4 44,44 

Модернізація та реконструкція 
старого обладнання та 

устаткування, впровадження 
нових технологій у виробництві 

74,36667 12,7544 55,47679 
B (середня 
важливість) 

5 55,56 
Своєчасне проведення 

поточних ремонтів 
71,1 12,19415 67,67094 

C (низька 
важливість) 

6 66,67 
Заміна або удосконалення 

існуючих очисних засобів та 
споруд 

50,06667 8,586783 76,25772 
C (низька 

важливість) 

7 77,78 
Наявність і дотримання планів 

капітальних ремонтів 
49,73333 8,529614 84,78733 

C (низька 
важливість) 

8 88,89 
Своєчасна заміна застарілого 

обладнання на більш ефективне 
та менш енергомістке 

49 8,403842 93,19117 
C (низька 

важливість) 

9 100,00 
Здійснення природоохоронних 

заходів 
39,7 6,808827 100 

C (низька 
важливість) 

Правовий 

1 16,67 
Відсутність договорів, зміст 
яких підривав би інтереси 

підприємства 
84,6 24,42969 24,42969 

A (висока 
важливість) 

2 33,33 
Відсутність безнадійної 

кредиторської заборгованості 
70,7 20,41582 44,84551 

B (середня 
важливість) 

3 50,00 
Відсутність штрафних санкцій з 

боку держави і контрагентів 
65,73333 18,98162 63,82712 

B (середня 
важливість) 

4 66,67 
Кваліфікована робота із 

зовнішніми правоохоронними і 
контролюючими структурами 

45,03333 13,00414 76,83126 
C (низька 

важливість) 

5 83,33 
Відсутність судових розглядів з 

вини підприємства 
40,66667 11,74319 88,57445 

C (низька 
важливість) 

6 100,00 
Відсутність судових спорів з 
працівниками підприємства 

39,56667 11,42555 100 
C (низька 

важливість) 

Примітка. Джерело: [розраховано автором] 
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Таблиця Н.4 

Результати XYZ-аналізу стабільності використання критеріїв 

ефективності за кожним видом контролю 

Критерії 

ефективності 

Частота застосування 

критерію Оцінка в балах idq
 

Результат XYZ-

аналізу 

1 2 3 4 

Адміністративний 
Дотримання техніки 

безпеки, пожежних та 

санітарно-гігієнічних 

норм 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Вивчення і запобігання 

негативним факторам 

впливу на діяльність 

підприємства 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Ефективна взаємодія 

між структурними 

підрозділами 

підприємства 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Відсутність або 

незначна кількість 

втрати інформації 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Добре організований 

внутрішній та 

зовнішній 

документообіг 

підприємства 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Можливість швидкої 

адаптація до мінливих 

умов середовища 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Відповідність 

обов'язків персоналу 

трудовим договорам, 

посадовим інструкціям 

1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Наявність 

внутрішньофірмових 

стандартів (положень 

про відділи, посадових 

інструкцій) 

1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Відповідність положень 

про відділи 

функціональним 

призначенням 

структурних 

підрозділів 

1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Дотримання рішень 

зборів власників 

підприємства 

1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Освоєння нових видів 

управління 
1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Фінансовий 
Допустимі суми 

кредиторської і 

дебіторської 

заборгованості 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Своєчасне нарахування 

та сплата податків 
Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Наявність інвестицій Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 
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Продовження таблиці Н.4 

1 2 3 4 

Прибутковість 

підприємства 
1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Проведення економічно 

доцільних 

господарських операцій 

1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Оптимізація 

оподаткування 
1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Раціональне 

використання 

фінансових ресурсів 

1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Наявність і виконання 

бюджету 
1 раз на квартал 0,6 Середнє (С) 

Своєчасне та правильне 

оформлення фінансової 

звітності 

1 раз на квартал 0,6 Середнє (С) 

Своєчасне і правильне 

оформлення 

бухгалтерської 

документації 

1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Виробничий 
Дотримання термінів 

виконання робіт 
Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Прискорення процесів 

розробки та 

виготовлення продукції 

або надання послуг 

1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Раціональне 

використання 

виробничих 

потужностей 

1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Збільшення 

продуктивності праці 
1 раз на квартал 0,6 Середнє (С) 

Соціальний 
Відсутність 

виробничих травм 

через недотримання 

техніки безпеки, 

відсутність досвіду та 

кваліфікації персоналу 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Дотримання умов 

трудових договорів і 

нормативних актів з 

праці та заробітної 

плати 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Прийом спеціалістів на 

роботу на конкурсних 

засадах 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Підвищення 

кваліфікації кадрів 
1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Забезпечення умов 

праці згідно з нормами 

охорони праці 

1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Дотримання 

персоналом трудової 

дисципліни 

1 раз на квартал 0,6 Середнє (С) 

Наявність необхідної 

кількості персоналу 

відповідної кваліфікації 

1 раз на квартал 0,6 Середнє (С) 



569 

Продовження таблиці Н.4 

1 2 3 4 

Незначна плинність 
кадрів 

1 раз в квартал 0,6 Середнє (С) 

Наявність інструктажів 
з техніки безпеки 

1 раз на квартал 0,6 Середнє (С) 

Дотримання соціальних 
стандартів 

1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Навчання працівників 
на робочому місці 

1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Технічний 
Відсутність або 

незначна кількість 
гарантійних випадків 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Відсутність фактів 
повернення продукції 

від споживача 
Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Добре налагоджена 
робота відділу 

технічного контролю 
1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Наявність вхідного 
контролю якості 

сировини, матеріалів 
1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Відсутність скарг на 
послуги і роботу з боку 

споживачів 
1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Технологічний 
Дотримання технологій 

виробництва, 
стандартів виконання 
робіт і надання послуг 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Постійне 
удосконалення 
застосовуваних 

технологій 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Відсутність браку 1 раз на квартал 0,6 Середнє (С) 

Маркетинговий 
Виробництво 

продукції, надання 
робіт, послуг, що 

користуються попитом 
на ринку 

1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Наявність інформації 
про конкурентів, ринки 

збуту 
1 раз на квартал 0,6 Середнє (С) 

Проведення досліджень 
з визначення 

перспективних 
напрямів розвитку 

1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Інженерний 
Відсутність 

виробничих травм 
унаслідок несправності 

устаткування, 
комунікацій 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Модернізація та 

реконструкція старого 

обладнання та 

устаткування, 

впровадження нових 

технологій у 

виробництві 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 
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1 2 3 5 

Заміна або 

удосконалення 

існуючих очисних 

засобів та споруд 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Наявність і дотримання 

планів капітальних 

ремонтів 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Задовільний стан 

комунікацій, 

обладнання, будівель, 

споруд, машин 

1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Здійснення заходів 

енергозбереження 
1 раз в місяць 0,8 Часто (Ч) 

Здійснення 

природоохоронних 

заходів 

1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Своєчасне проведення 

поточних ремонтів 
1 раз на кілька років 0,2 Дуже рідко (ДР) 

Своєчасна заміна 

застарілого обладнання 

на більш ефективне та 

менш енергомістке 

1 на кілька років 0,2 Дуже рідко (ДР) 

Правовий 
Відсутність безнадійної 

кредиторської 

заборгованості 

Кожен день 1 Дуже часто (ДЧ) 

Відсутність штрафних 

санкцій з боку держави 

і контрагентів 

1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Відсутність судових 

спорів з працівниками 

підприємства 

1 раз на місяць 0,8 Часто (Ч) 

Кваліфікована робота із 

зовнішніми 

правоохоронними і 

контролюючими 

структурами 

1 раз на квартал 0,6 Середнє (С) 

Відсутність судових 

розглядів з вини 

підприємства 

1 раз на квартал 0,6 Середнє (С) 

Відсутність договорів, 

зміст яких підривав би 

інтереси підприємства 

1 раз на рік 0,4 Рідко (Р) 

Примітка. Джерело: [розроблено автором] 

 

 

 

 

 

 

 



571 

Таблиця Н.5 

Результати АВС- і XYZ-аналізу за адміністративним критерієм 

 

Показник Дуже часто (ДЧ) 
Часто 

(Ч) 

Середнє 

(С) 
Рідко (Р) 

Дуже 

рідко 

(ДР) 

1 2 3 4 5 6 

A (висока 

важливість) 

Відсутність або незначна 

кількість втрати 

інформації. 

Вивчення і запобігання 

негативним факторам 

впливу на діяльність 

підприємства 

– – – – 

B (середня 

важливість) 

Дотримання техніки 

безпеки, пожежних та 

санітарно-гігієнічних норм. 

Добре організований 

внутрішній та зовнішній 

документообіг 

підприємства. 

Можливість швидкої 

адаптація до мінливих 

умов середовища 

– – – – 

C (низька 

важливість) 

Ефективна взаємодія між 

структурними 

підрозділами підприємства 

 

– – 

Відповідність положень 

про відділи 

функціональним 

призначенням 

структурних 

підрозділів. 

Відповідність обов'язків 

персоналу трудовим 

договорам, посадовим 

інструкціям. 

Наявність 

внутрішньофірмових 

стандартів (положень 

про відділи, посадових 

інструкцій). 

Дотримання рішень 

зборів власників 

підприємства. 

Освоєння нових видів 

управління 

– 

Результати АВС- і XYZ-аналізу за фінансовим критерієм 

Показник 
Дуже часто 

(ДЧ) 
Часто (Ч) Середнє (С) Рідко (Р) 

Дуже 

рідко 

(ДР) 

A (висока 

важливість) 
– 

Прибутковість 

підприємства. 

Проведення 

економічно 

доцільних 

господарських 

операцій. 

– – – 
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Продовження таблиці Н.5 

1 2 3 4 5 6 

B (середня 

важливість) 

Допустимі суми 

кредиторської і 

дебіторської 

заборгованості 

Оптимізація 

оподаткування. 

Раціональне 

використання 

фінансових 

ресурсів 

– – – 

C (низька 

важливість) 

Своєчасне 

нарахування та 

сплата податків. 

Наявність 

інвестицій 

– 

Наявність і 

виконання 

бюджету. 

Своєчасне та 

правильне 

оформлення 

фінансової 

звітності 

Своєчасне і 

правильне 

оформлення 

бухгалтерської 

документації 

– 

Результати АВС- і XYZ-аналізу за виробничим критерієм 

Показник 
Дуже часто 

(ДЧ) 
Часто (Ч) Середнє (С) Рідко (Р) 

Дуже 

рідко 

(ДР) 

A (висока 

важливість) 
– – – – – 

B (середня 

важливість) 

Дотримання 

термінів 

виконання робіт 

Раціональне 

використання 

виробничих 

потужностей 

– – – 

C (низька 

важливість) 
– 

Прискорення 

процесів розробки 

та виготовлення 

продукції або 

здійснення послуг 

Збільшення 

продуктивності 

праці 

– – 

 

Результати АВС- і XYZ-аналізу за соціальним критерієм 

Показник 
Дуже часто 

(ДЧ) 
Часто (Ч) Середнє (С) Рідко (Р) 

Дуже 

рідко 

(ДР) 

A (висока 

важливість) 

Відсутність 

виробничих травм 

через 

недотримання 

техніки безпеки, 

відсутність досвіду 

та кваліфікації 

персоналу 

– 

Дотримання 

персоналом 

трудової 

дисципліни 

– – 
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Продовження таблиці Н.5 

1 2 3 4 5 6 

B (середня 

важливість) 

Дотримання умов 

трудових 

договорів і 

нормативних актів 

з праці та 

заробітної плати 

Підвищення 

кваліфікації кадрів 

Наявність 

необхідної 

кількості 

персоналу 

відповідної 

кваліфікації 

– – 

C (низька 

важливість) 

Прийом 

спеціалістів на 

роботу на 

конкурсних 

засадах 

Забезпечення умов 

праці згідно з 

нормами охорони 

праці 

Незначна 

плинність 

кадрів. 

Наявність 

інструктажів з 

техніки безпеки 

Дотримання 

соціальних 

стандартів. 

Навчання 

працівників на 

робочому мiсцi. 

– 

Результати АВС- і XYZ-аналізу за технічним критерієм 

Показник 
Дуже часто 

(ДЧ) 
Часто (Ч) Середнє (С) Рідко (Р) 

Дуже 

рідко 

(ДР) 

A (висока 

важливість) 
– 

Добре налагоджена 

робота відділу 

технічного 

контролю 

– – – 

B (середня 

важливість) 
– 

Наявність вхідного 

контролю якості 

сировини, 

матеріалів тощо 

– – – 

C (низька 

важливість) 

Відсутність або 

незначна кількість 

гарантійних 

випадків. 

Відсутність фактів 

повернення 

продукції від 

споживача 

– – 

Відсутність 

скарг на послуги 

і роботу з боку 

споживачів; 

– 

Результати АВС- і XYZ-аналізу за технологічним критерієм 

Показник 
Дуже часто 

(ДЧ) 
Часто (Ч) Середнє (С) Рідко (Р) 

Дуже 

рідко 

(ДР) 

A (висока 

важливість) 

Дотримання 

технологій 

виробництва, 

стандартів 

виконання робіт і 

надання послуг 

– – – – 
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Продовження таблиці Н.5 

1 2 3 4 5 6 

B (середня 

важливість) 

Постійне 

удосконалення 

застосовуваних 

технологій 

– – – – 

C (низька 

важливість) 
– – 

Відсутність 

браку 
– – 

Результати АВС- і XYZ-аналізу за маркетинговим критерієм 

Показник 
Дуже часто 

(ДЧ) 
Часто (Ч) Середнє (С) Рідко (Р) 

Дуже 

рідко 

(ДР) 

A (висока 

важливість) 
– 

Виробництво 

продукції, надання 

робіт, послуг, що 

користуються 

попитом на ринку 

– – – 

B (середня 

важливість) 
– – 

Наявність 

інформації про 

конкурентів, 

ринки збуту 

– – 

C (низька 

важливість) 
– – – 

Проведення 

досліджень з 

визначення 

перспективних 

напрямів 

розвитку 

– 

Результати АВС- і XYZ-аналізу за інженерним критерієм 

Показник 
Дуже часто 

(ДЧ) 
Часто (Ч) Середнє (С) Рідко (Р) 

Дуже 

рідко 

(ДР) 

A (висока 

важливість) 

Відсутність 

виробничих 

травм унаслідок 

несправності 

устаткування, 

комунікацій 

– – – – 

B (середня 

важливість) 

Модернізація та 

реконструкція 

старого 

обладнання та 

устаткування, 

впровадження 

нових 

технологій у 

виробництві 

Задовільний стан 

комунікацій, 

обладнання, 

будівель, споруд, 

машин. 

Здійснення заходів 

енергозбереження 

– – – 



575 

Продовження таблиці Н.5 

1 2 3 4 5 6 

C (низька 

важливість) 

Заміна або 

удосконалення 

існуючих 

очисних засобів 

та споруд. 

Наявність і 

дотримання 

планів 

капітальних 

ремонтів 

– – 

Здійснення 

природоохорон-

них заходів 

Своєчасне 

проведення 

поточних 

ремонтів. 

Своєчасна 

заміна 

застарілого 

обладнання на 

більш 

ефективне та 

менш 

енергомістке 

Результати АВС- і XYZ-аналізу за правовим критерієм 

Показник 
Дуже часто 

(ДЧ) 
Часто (Ч) Середнє (С) Рідко (Р) 

Дуже 

рідко 

(ДР) 

A (висока 

важливість) 
– – – 

Відсутність 

договорів, 

зміст яких 

підривав би 

інтереси 

підприємства 

– 

B (середня 

важливість) 

Відсутність 

безнадійної 

кредиторської 

заборгованості; 

Відсутність 

штрафних 

санкцій з боку 

держави і 

контрагентів 

– – – 

C (низька 

важливість) 
– 

Відсутність 

судових спорів з 

працівниками 

підприємства 

Кваліфікована 

робота із 

зовнішніми 

правоохоронними і 

контролюючими 

структурами. 

Відсутність судових 

розглядів з вини 

підприємства 

– – 

Примітка. Джерело: [розроблено автором] 

 

 


