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АНОТАЦІЯ 

 

Берідзе Т.М. Моніторинг діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)». – Криворізький факультет Запорізького 

національного університету, Кривий Ріг; Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2020. 

Дисертація присвячена розробці концептуальних засад і відповідного 

інструментарію моніторингу діяльності підприємства як надійної 

інформаційно-аналітичної бази щодо обґрунтування управлінських рішень у 

системі стратегічного управління. 

У першому розділі «Моніторинг діяльності підприємства як об’єкт 

наукового дослідження» висвітлено еволюцію наукових поглядів представників 

різних економічних шкіл щодо методологічних підходів до організації і 

проведення моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління; удосконалено понятійний апарат моніторингу діяльності 

підприємства, методичні підходи до формування суб’єктивно-активного 

моніторингу щодо оцінювання стану підприємства. 

Досліджено завдання моніторингу діяльності підприємств щодо 

стратегічного управління: аналіз середовища; визначення місії і цілей; 

формування та вибір стратегії; реалізація стратегії; оцінювання і контроль 

виконання стратегії. 

Визначено місце моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління відповідно до стадій формування, прийняття та 

реалізації стратегічного рішення. 

Удосконалено понятійний апарат моніторингу діяльності підприємства та 

сформовано авторський підхід щодо сутності моніторингу в стратегічному 

управлінні підприємством.  
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Моніторинг діяльності підприємства в системі стратегічного управління 

враховує і комплексно інтегрує процес безперервного спостереження 

виробничої діяльності гірничорудних підприємств з позиції системності; 

дослідження явищ і подій щодо виробничої діяльності; формування 

інформаційної бази управління; контроль за ходом і характером виконання 

стратегічних планів; оцінювання змін у діяльності підприємства на основі 

системи критеріїв (еталонів); сприяє удосконаленню системи підтримки 

управлінських рішень при реалізації економічної політики підприємства. 

З’ясовано, що застосування моніторингу діяльності промислового 

підприємства в системі стратегічного управління обумовлене своєчасністю і 

достовірністю управлінської інформації, яка забезпечує підвищення 

ефективності, диверсифікованості та конкурентні переваги виробничої 

діяльності. 

Удосконалено методичні підходи до формування суб’єктивно-активного 

моніторингу діяльності підприємства на засадах теорії виробничих систем, які 

модифіковані відповідно до галузевих особливостей, враховують синергетичні 

ефекти, що дозволило визначити і врахувати специфіку досліджуваних 

процесів на підприємствах гірничорудного комплексу.  

Досліджено дотичність понять моніторингу діяльності підприємства в 

системі стратегічного управління та економічної діагностики. З’ясовано: 

економічна діагностика має більш активний характер відносно прийняття 

управлінських рішень і, водночас, використовує методи та результати 

моніторингу. Збалансовано відповідний інструментарій економічної 

діагностики та моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління. 

Сформовано систему відповідності призначення моніторингу діяльності 

підприємства типу управління: оперативному, тактичному, стратегічному. 

Науково обґрунтовано місце моніторингу діяльності підприємства в 

системі стратегічного управління на основі функціонального, процесного, 

системного підходів. 
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Запропоновано системний підхід щодо реалізації моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління, який базується на якості 

проведення етапів оцінювання та порівняння варіантів, що розглядаються 

(контроль, здійснення аналітичної діяльності, інформаційна підтримка). 

Виокремлено основні групи складових системи моніторингу діяльності 

підприємства в залежності від його функцій та інформаційного аспекту 

(формальний, семантичний, прагматичний). 

У другому розділу «Методологічні засади організації та проведення 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління» 

розроблено методологію оцінювання якості, раціональності, дієвості 

економічної стратегії підприємств; розширено систему формування 

моніторингу; розроблено методику організації руху економічної інформації на 

підприємствах гірничодобувної промисловості.  

Розроблено методологію оцінювання якості, раціональності, дієвості 

економічної стратегії підприємств, яка передбачає систему принципів методів 

збирання й аналізу інформації з питань її ефективності. Ця методологія 

враховує розбіжність між підприємствами щодо економічного стану й 

економічної політики, що сприяло повному виявленню специфічних 

особливостей економічних процесів. 

З’ясовано, що інструментарієм щодо оцінювання економічного 

потенціалу гірничодобувних підприємств є система формування моніторингу, 

яка дає змогу здійснити систематизацію інформаційних ресурсів і 

консолідувати їх залежно від цілей і завдань моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління. 

Доведено необхідність застосування принципу розвитку. Відповідно до 

означеного принципу, зміни на підприємстві не повинні ускладнювати 

моніторинг його діяльності.  

Запропоновано виділити інноваційну складову, що проявляється в 

забезпеченні систематичного пошуку альтернативних інформаційних джерел, 

організаційних схем руху інформації тощо. 
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Встановлено, що детерміновані та стохастичні інформаційні зв'язки, в 

контурі стратегічного управління, знаходяться не в рівновазі, а в стані 

еволюційної динаміки. Доведено, що стохастичні зв'язки є джерелом нової, 

непередбачуваної інформації, яка надходить каналами із зовнішнього 

середовища.  

Запропоновано поняття «оптимальне накопичення інформації», яке 

визначає емерджентний інформаційний відбір. Такий підхід до аналізу 

інформативності середовища створює умови до появи елементів еволюції в 

діяльності підприємства, зокрема, інновацій. 

Запропоновано методологічний підхід, що ґрунтується на врахуванні 

механізму моніторингу діяльності підприємств у системі стратегічного 

управління.  

Особливістю механізму моніторингу діяльності підприємств у системі 

стратегічного управління є врахування його суб’єктивно-активного характеру в 

поєднанні зі складовими: структурованими підходами (функціональним, 

процесним, системним), діагностикою, організацією реалізації стратегічного 

рішення.  

Встановлено, що існуючий стан інформатизації управлінської діяльності 

на підприємствах ГРК не відповідає сьогочасним вимогам щодо впровадження 

новітніх інформаційних технологій, що свідчить про обмеженість використання 

сучасних інформаційних продуктів на підприємствах галузі. 

З’ясовано, що в основі інформаційно-методичного забезпечення 

моніторингу діяльності підприємства лежить організація руху економічної 

інформації.  

Запропоновано методику організації руху економічної інформації на 

основі функціональної моделі за допомогою прикладної програми AllFusion 

Process Modeler. 

У третьому розділі «Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу 

діяльності підприємств у системі стратегічного управління» побудовано 

концептуальну модель системи моніторингу діяльності підприємства; 
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запроваджено вартісно-цільовий підхід до формування системи моніторингу 

діяльності підприємства; удосконалено методологічний підхід до економіко-

статистичного аналізу діяльності підприємств.  

З’ясовано, що моніторинг діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління базується практично на повному комплексі складових 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління: від побудови системи 

економіко-аналітичних показників до факторного аналізу динаміки, 

взаємозв’язків, ефективності структурної політики тощо; сприяє формуванню 

системи економіко-аналітичних показників щодо оцінювання господарської 

діяльності на підприємствах з метою прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

Установлено, що одним із напрямів забезпечення ефективного управління 

на промисловому підприємстві є економіко-аналітичний аналіз пропорційності 

взаємозв’язків ресурсів і результатів діяльності, доходів і витрат. 

Побудована концептуальна модель системи моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління. 

Запроваджено вартісно-цільовий підхід до формування системи 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління.  

З’ясовано, що структурні зміни у виробничій діяльності промислових 

підприємств впливають на її ефективність і зумовлюють вплив таких чинників, 

як прибуток і зміна вартості сукупних ресурсів.   

Адаптовано індексний метод аналізу дохідності та прибутковості 

виробництва на гірничодобувних підприємствах. 

У четвертому розділі «Моделювання моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління» оцінено сучасний стан 

моніторингу діяльності підприємства з метою подальшого стратегічного  

управління; розширено методологічні підходи до оцінювання організаційної 

структури підприємства з позицій системності; удосконалено систему 

економіко-аналітичних показників оцінювання діяльності підприємства на 

засадах використання функціонального, процесного, системного підходів.  
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Проаналізовано та розвинуто методологічний підхід до оцінювання 

організаційної структури управління з позиції системності на основі критеріїв 

відповідності: цілям підприємства; процесу функціонування системи 

управління підприємства. Розробка подальших пропозицій ґрунтується на 

побудові та аналізу матриці суміжності зв’язків між підрозділами підприємства. 

Підґрунтям удосконалення системи економіко-аналітичних показників 

оцінювання діяльності підприємства, що сприяє оцінюванню економічної 

стійкості, стабільності, мінливості, сталості гірничодобувних підприємств і 

визначає тенденції їх розвитку, є застосування відповідних аналітичних 

процедур у стратегічному управлінні при таких умовах: визначенні часових 

проміжків можливих внутрішніх і зовнішніх збурень, що впливають на 

реалізацію економічної стратегії; упровадженні на відповідних етапах 

стратегічного управління, а саме: реалізації; оцінювання і контролю щодо 

економічної стратегії підприємства; моделювання моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління. 

Сформовано систему економіко-аналітичних показників оцінювання 

діяльності підприємства щодо забезпечення ефективності управління 

підприємством, яка заснована на принципах поєднання безперервності і 

періодичності; оперативності, порівняння показників у часі і просторі; 

принципів систематизації. 

У п’ятому розділі «Напрями удосконалення управлінських рішень за 

результатами моніторингу діяльності підприємств» узагальнено методи 

економіко-статистичного аналізу діяльності підприємств при розробці стратегії 

за результатами проведеного моніторингу; запропоновано методологічний 

підхід до перспективного прогнозування конкурентоспроможності на засадах 

екстраполяції та використання ідентифікації дискретних часових рядів; 

удосконалено систему заходів щодо забезпечення економіко-аналітичного 

оцінювання результатів реалізації стратегії розвитку підприємств 

гірничодобувної галузі.  
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З’ясовано доцільність застосування методів економіко-статистичного 

аналізу діяльності підприємств, що визначають ступінь забезпеченості 

підприємства ресурсами та результатами їх використання; ефективність 

діяльності; конкурентний статус підприємства тощо. 

Запропоновано для визначення ефективності стратегічного управління 

промисловим підприємством використовувати дві групи показників: виробничі, 

що характеризують масштаб та особливості виробничої діяльності 

підприємства; фінансово-економічні, які характеризують фінансово-

економічний стан підприємства та ефективність його господарської діяльності. 

Обґрунтовано, що на підприємствах однієї групи не повинні 

реалізовувати схожі стратегії. Кожне підприємство реалізує стратегію, що 

визначається місією, цілями його діяльності.  

Доведено, що гармонізація кластерного та регресійного аналізу як 

аналітичної процедури моніторингу діяльності підприємства в стратегічному 

управлінні сприяє узагальненню методів економіко-статистичного аналізу 

діяльності підприємств, прийняттю ефективних управлінських рішень.  

З’ясовано, що ефективне стратегічне управління промисловим 

підприємством передбачає диверсифіковане зростання, зокрема, визначення 

його конкурентного статусу.  

Обґрунтовано доцільність включення в систему моніторингу економіко-

аналітичного показника конкурентного статусу підприємства як інформаційно-

аналітичної складової задля забезпечення ефективного стратегічного 

управління.  

Визначено алгоритм розрахунку інтегрального показника при оцінюванні 

конкурентного статусу підприємства на основі результатів проведеного 

таксономічного аналізу. 

Запропоновано методологічний підхід до перспективного прогнозування 

конкурентоспроможності на засадах екстраполяції та використання 

ідентифікації дискретних часових рядів. Отримані аналітичні співвідношення 
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дозволяють визначити прогнозні значення показника конкурентного статусу 

підприємства.  

Запропоновано запровадити систему електронного документообігу для 

забезпечення ефективного управління. Система електронного документообігу 

матиме позитивний вплив щодо запобігання зниження доходів завдяки 

усуненню технічних помилок, крім того, дозволить оптимізувати 

експлуатаційні витрати за рахунок скорочення спеціалізованого персоналу; 

подолати ізольованість бізнес-підрозділів підприємства завдяки простоті та 

прагматизму ІТ-рішень. 

Розроблені в дисертаційній роботі методологія та інструментарій 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління 

забезпечують широкі можливості та відкривають простір для поєднання 

концептуального, економіко-аналітичного, інформаційного забезпечення 

діяльності підприємства з функціями стратегічного управління.  

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 

робіт кафедри автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та 

транспорті ДВНЗ «Криворізький національний університет», кафедри 

статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», використана при розробленні науково-дослідної теми 

наукового журналу «Економіка і фінанси» (м. Дніпро) та держбюджетної теми 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського. Основні результати дослідження знайшли практичне 

застосування у діяльності Ukraine international chamber of commerce (Українська 

міжнародна торгова палата), Академії гірничих наук України, 

ТОВ «ПРОМРЕМОНТІНВЕСТ», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», 

ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний комбінат», Асоціація «УКРРУДПРОМ», а також 

використано у навчальному процесі ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» під час викладання дисциплін «Основи наукових досліджень», 

«Системи моніторингу та ідентифікації параметрів промислових підприємств», 
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«Логістика на електротранспорті», ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисципліни 

«Статистичне забезпечення управління», Криворізького факультету 

Запорізького національного університету під час викладання дисциплін 

«Моделювання економічної динаміки», «Інформаційні системи в 

менеджменті», «Імітаційне моделювання», «Статистика».  

Ключові слова: методологія моніторингу, концептуальні засади, 

стратегічне управління, виробнича система, інформаційно-аналітичне 

забезпечення, конкурентний статус, підприємство, управлінська модель, 

управлінське рішення, стратегічне управління. 

 

SUMMARY 

 

Beridze T.M. Monitoring the activity of the enterprise in the system of strategic 

management of the enterprise. – Qualifying scientific work, manuscript. 

The dissertation for the academic degree of the Doctor of Economic Sciences 

by the speciality 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by types of 

economic activity)». – Kryvyi Rih Faculty of Zaporizhzhia National University, 

Kryvyi Rih; Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The dissertation is devoted to the development of conceptual principles and 

appropriate tools for monitoring the activities of the enterprise as a reliable 

information and analytical base for the justification of management decisions in the 

system of strategic management. 

The first section "Monitoring of the enterprise as an object of scientific 

research" highlights the evolution of scientific views of representatives of different 

economic schools on methodological approaches to the organization and monitoring 

of enterprise activities in the system of strategic management; improved the 

conceptual apparatus for monitoring the activities of the enterprise, methodological 

approaches to the formation of subjective-active monitoring to assess the state of the 

enterprise. 



11 

The task of monitoring the activities of enterprises in relation to strategic 

management is studied: environmental analysis; definition of mission and goals; 

formation and choice of strategy; strategy implementation; evaluation and monitoring 

of strategy implementation. 

The place of monitoring of activity of the enterprise in system of strategic 

management according to stages of formation, acceptance and realization of the 

strategic decision is defined. 

The conceptual apparatus of monitoring the activity of the enterprise has been 

improved and the author 's approach to the essence of monitoring in the strategic 

management of the enterprise has been formed. 

Monitoring the activities of the enterprise in the system of strategic 

management takes into account and comprehensively integrates: the process of 

continuous monitoring of production activities of mining enterprises from the 

standpoint of systemicity; study of phenomena and events related to production 

activities; formation of information management base; control over the progress and 

nature of the implementation of strategic plans; assessment of changes in the 

enterprise on the basis of a system of criteria (standards); contributes to the 

improvement of the system of support for management decisions in the 

implementation of economic policy of the enterprise. 

It was found that the use of monitoring the activities of industrial enterprises in 

the system of strategic management is due to the timeliness and reliability of 

management information, which provides increased efficiency, diversification and 

competitive advantages of production activities. 

Methodological approaches to the formation of subjective-active monitoring of 

the enterprise on the basis of the theory of production systems, which are modified 

according to industry characteristics, take into account synergetic effects, which 

allowed to determine and take into account the specifics of the studied processes at 

mining enterprises. 

The interrelation of the concepts of monitoring the activity of the enterprise in 

the system of strategic management and economic diagnostics is investigated. It was 
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found that economic diagnostics is more active in making management decisions and 

at the same time uses monitoring methods and results. The appropriate tools for 

economic diagnostics and monitoring of the enterprise in the system of strategic 

management are balanced. 

A system of compliance with the purpose of monitoring the activities of the 

enterprise type of management: operational, tactical, strategic. 

The place of monitoring the activity of the enterprise in the system of strategic 

management on the basis of functional, process, system approaches is scientifically 

substantiated. 

A systematic approach to the implementation of monitoring of the enterprise in 

the system of strategic management, which is based on the quality of the stages of 

evaluation and comparison of the options under consideration (control, 

implementation of analytical activities, information support). 

The main groups of components of the system of monitoring the activity of the 

enterprise depending on its functions and information aspect (formal, semantic, 

pragmatic) are singled out. 

In the second section "Methodological principles of organizing and monitoring 

the activities of the enterprise in the system of strategic management" developed a 

methodology for assessing the quality, rationality, effectiveness of economic strategy 

of enterprises; the system of monitoring formation has been expanded; the technique 

of the organization of the movement of economic information at the enterprises of the 

mining industry is developed. 

A methodology for assessing the quality, rationality, effectiveness of economic 

strategy of enterprises, which provides a system of principles of methods of 

collecting and analyzing information on its effectiveness. This methodology takes 

into account the differences between enterprises in terms of economic status and 

economic policy, which contributed to the full identification of specific features of 

economic processes. 

It was found that the tool for assessing the economic potential of mining 

companies is a system of monitoring, which allows to systematize information 
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resources and consolidate them depending on the goals and objectives of monitoring 

the company's activities in the system of strategic management. 

The necessity of applying the principle of development is proved. In 

accordance with this principle, changes in the enterprise should not complicate the 

monitoring of its activities. 

It is offered to allocate an innovative component which is shown in 

maintenance of systematic search of alternative information sources, organizational 

schemes of information movement, etc. 

It is established that deterministic and stochastic information connections, in 

the contour of strategic management, are not in equilibrium, but in a state of 

evolutionary dynamics. It is proved that stochastic connections are a source of new, 

unpredictable information received through channels from the external environment. 

The concept of "optimal accumulation of information" is proposed, which 

defines emergent information selection. This approach to the analysis of the 

informativeness of the environment creates the conditions for the emergence of 

elements of evolution in the enterprise, in particular, innovation. 

A methodological approach is proposed, which is based on taking into account 

the mechanism of monitoring the activities of enterprises in the system of strategic 

management. 

The peculiarity of the mechanism of monitoring the activities of enterprises in 

the system of strategic management is taking into account its subjectively active 

nature in combination with components: structured approaches (functional, process, 

system), diagnostics, organization of strategic decision implementation. 

It is established that the current state of informatization of management 

activities at the enterprises of GRK does not meet the current requirements for the 

introduction of the latest information technologies, which indicates the limited use of 

modern information products at the enterprises of the industry. 

It was found that the basis of information and methodological support for 

monitoring the activities of the enterprise is the organization of the movement of 

economic information. 
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A method of organizing the movement of economic information on the basis of 

a functional model using the application program AllFusion Process Modeler is 

proposed. 

In the third section "Information and analytical support for monitoring the 

activities of enterprises in the system of strategic management" built a conceptual 

model of the system for monitoring the activities of the enterprise; the cost-targeted 

approach to formation of system of monitoring of activity of the enterprise is 

introduced; the methodological approach to the economic and statistical analysis of 

activity of the enterprises is improved. 

It was found that the monitoring of the enterprise in the system of strategic 

management is based on almost the full set of components of information and 

analytical management: from building a system of economic and analytical indicators 

to factor analysis of dynamics, relationships, effectiveness of structural policy, etc .; 

contributes to the formation of a system of economic and analytical indicators for 

assessing economic activity in enterprises in order to make effective management 

decisions. 

It is established that one of the areas of effective management in an industrial 

enterprise is the economic and analytical analysis of the proportionality of the 

relationship between resources and performance, income and expenses. 

The conceptual model of the system of monitoring the activity of the enterprise 

in the system of strategic management is constructed. 

A cost-targeted approach to the formation of a system for monitoring the 

activities of the enterprise in the system of strategic management has been 

introduced. 

It was found that structural changes in the production activities of industrial 

enterprises affect its efficiency and determine the impact of factors such as profits 

and changes in the value of total resources. 

The index method of analysis of profitability and profitability of production at 

mining enterprises has been adapted. 
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In the fourth section "Modeling of monitoring of enterprise activity in the 

system of strategic management" the current state of monitoring of enterprise activity 

for the purpose of further strategic management is estimated; methodological 

approaches to the assessment of the organizational structure of the enterprise from the 

standpoint of systemicity are expanded; the system of economic-analytical indicators 

of evaluation of enterprise activity on the basis of use of functional, process, system 

approaches is improved. 

The methodological approach to the assessment of the organizational structure 

of management from the standpoint of systematization based on the criteria of 

compliance: the goals of the enterprise; the process of functioning of the enterprise 

management system. The development of further proposals is based on the 

construction and analysis of a matrix of contiguity of ties between divisions of the 

enterprise. 

The basis for improving the system of economic and analytical indicators for 

evaluating the activities of the enterprise, which contributes to the assessment of 

economic stability, stability, variability, sustainability of mining enterprises and 

determines trends in their development, is the use of appropriate analytical 

procedures in strategic management under the following conditions: affecting the 

implementation of economic strategy; implementation at the appropriate stages of 

strategic management, namely: implementation; evaluation and control over the 

economic strategy of the enterprise; modeling of enterprise activity monitoring in the 

strategic management system. 

A system of economic and analytical indicators for evaluating the activities of 

the enterprise to ensure the effectiveness of enterprise management, which is based 

on the principles of combining continuity and periodicity; efficiency, comparison of 

indicators in time and space; principles of systematization. 

The fifth section "Directions for improving management decisions based on the 

results of monitoring the activities of enterprises" summarizes the methods of 

economic and statistical analysis of the activities of enterprises in developing a 

strategy based on the results of monitoring; the methodological approach to 
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perspective forecasting of competitiveness on the basis of extrapolation and use of 

identification of discrete time series is offered; the system of measures to ensure 

economic and analytical evaluation of the results of the implementation of the 

development strategy of mining enterprises has been improved. 

The expediency of applying the methods of economic and statistical analysis of 

enterprises, which determine: the degree of security of the enterprise resources and 

the results of their use; efficiency of activity; competitive status of the enterprise, etc. 

It is proposed to determine the effectiveness of strategic management of an 

industrial enterprise, to use two groups of indicators: production, which characterize 

the scale and features of production activities of the enterprise; financial and 

economic, which characterize the financial and economic condition of the enterprise 

and the efficiency of its economic activity. 

It is substantiated that enterprises of one group should not implement similar 

strategies. Each company implements a strategy determined by the mission, the goals 

of its activities. 

It is proved that the harmonization of cluster and regression analysis as an 

analytical procedure for monitoring the activities of the enterprise in strategic 

management contributes to the generalization of methods of economic and statistical 

analysis of enterprises, making effective management decisions. 

It was found that effective strategic management of an industrial enterprise 

involves diversified growth, in particular, determining its competitive status. 

The expediency of including in the monitoring system the economic-analytical 

indicator of the competitive status of the enterprise as an information-analytical 

component in order to ensure effective strategic management is substantiated. 

The algorithm of calculation of the integrated indicator at an estimation of the 

competitive status of the enterprise on the basis of results of the carried-out 

taxonomic analysis is defined. 

A methodological approach to the long-term forecasting of competitiveness on 

the basis of extrapolation and the use of discrete time series identification is 
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proposed. The obtained analytical ratios allow to determine the forecast values of the 

indicator of the competitive status of the enterprise. 

The work also suggests implementing the system of e-document flow to 

provide efficient management. Due to elimination of clerical mistakes, the system 

will reduce income decrease and enhance operating costs through staff optimization; 

simplicity and pragmatism of IT-solutions will enable overcoming isolation of 

enterprise business subdivisions. 

The developed methods and toolkit of monitoring activities of an enterprise 

within the strategic management system provide great possibilities and opportunities 

for combining conceptual, economical-analytical, informative support of enterprise 

activities with strategic management functions. 

The dissertation is executed in accordance with the academic research plan of 

the Department of Automated Electromechanical Systems in Industry and Transport, 

the State Institution of Higher Education «Kryvyi Rih National University», the 

Statistics Department of the State Higher Educational Institution Kyiv National 

Economic University named after Vadym Hetman. The work is used while executing 

the research and development project of the journal «Economics and Finance» (the 

city of Dnipro) and the state-funded research at Mykhailo Tuhan-Baranovskyi 

Donetsk National University of Economics and Trade. Main results of the research 

have been translated into practice at International Chamber of Commerce-Ukraine, 

the Academy of Mining Sciences of Ukraine, TOV «Promremontinvest», the PJSC 

«KZRK» (Kryvyi Rih Iron Ore Works), the PrJSC «Northern Iron Ore Beneficiation 

Works», the PrJSC «Central Iron Ore Enrichment Works», as well as in the 

educational process at the SIHE «Kryvyi Rih National University» (in the courses 

«Principles of Research», «Systems of Monitoring and Industrial Enterprise Indicator 

Identification», «Electric Transport Logistics»), at the State Higher Educational 

Institution Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (in the 

course «Statistical Support of Management»), at Kryvyi Rih Faculty of Zaporizhzhia 

National University (in the courses «Information Systems in Management», 

«Simulation Modelling», «Statistics»).   
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проведено відповідний аналіз моделей) (Міжнародна представленість та 
індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

12. *Beridze T., Sinchuk O., Sinchuk I., Kozakevych I., Fedotov V., 
Serebrenikov V., Lokhman N., Boiko S., Pyrozhenko A., Yalova А. Development of 
the functional model to control the levels of electricity consumption by underground 
iron-ore enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. 
Vol. 6, no. 3 (96). Р. 20–27 (1,70 друк. арк., особистий внесок автора: 
0,20 друк. арк., здійснено економічний аналіз експериментальних даних, 
формування висновків) (Міжнародна представленість та індексація 
журналу: Scopus, Crossref (США), EBSCO (США), Index Copernicus (Польща), 
Ulrich’s periodicals directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, 
Electronic Journals Library (EZB) (Німеччина), Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), ResearchBible (Японія), Polska Bibliografia Naukowa (Польща), Directory 
of Research Journals Indexing (DRJI) (Індія), Open Academic Journals Index 
(США), Sherpa/Romeo). 

13. Берідзе Т. М., Бараник З. П. Синтез механізму інформаційного 
забезпечення стратегічного управління виробничою системою. Моделювання 
та інформаційні системи в економіці : Збірник наукових праць. 2017. № 94. 
С. 86–95 (0,55 друк. арк., особистий внесок автора: 0,40 друк. арк., сформовано 
механізм інформаційної підтримки управлінського рішення). 

14. ∗Берідзе Т. М. Особливості моніторингу економічного стану 
підприємств гірничорудного комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. 
№ 6. С. 44–47 (0,40 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 
журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

15. *Берідзе Т. М., Мезенцева Н. М. Базові моделі моніторингу в 
системі стратегічного управління підприємством. Інвестиції: практика та 
досвід. 2016. № 7. C. 50–54 (0,50 друк. арк., особистий внесок автора: 
0,40 друк. арк., реалізовано моделювання моніторингу для підприємств 
Криворізького регіону) (Міжнародна представленість та індексація 
журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

16. *Берідзе Т. М., Барабанова В. В. Формування показників 
пропорційності розвитку діяльності підприємств гірничодобувної галузі. 
Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. C. 10–14 (0,40 друк. арк., 
                                                           
∗ Видання одночасно належить до міжнародних наукометричних баз.  
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особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., виконано формування системи 
показників та їх порівняльна характеристика) (Міжнародна представленість 
та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 

17. Берідзе Т. М. Моніторинг як засіб ефективного управління. 
Економіка та суспільство : Електронне наукове фахове видання. 2016. Вип. 2. 
С. 780–783. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/167-
beridze-t-m (дата звернення: 26.04.2016) (0,40 друк. арк.).  

18. Берідзе Т. М. Статистичний аналіз показників економічної стійкості 
підприємств. Торгівля і ринок України :Тематичний збірник наукових праць. 
2016. № 39–40. С. 98–105 (0,45 друк. арк.). 

19. Берідзе Т. М., Бараник З. П. Моніторинг ефективності 
організаційно-економічного стану підприємств гірничого комплексу. Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету : Збірник наукових праць. 
Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 16. С. 152–154 (0,45 друк. арк., 
особистий внесок автора: 0,25 друк. арк., проаналізовано ефективність 
дивізіональної організаційної структури). 

20. Берідзе Т. М., Бондаренко О. О. Особливості формування 
принципів і функцій стратегічного моніторингу в системі управління 
підприємством. Вісник Донецького національного університету економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. 2016. 
№ 64. С. 5–12 (0,40 друк. арк., особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., 
сформовано принципи стратегічного моніторингу). 

21. Берідзе Т. М. Основні засади забезпечення організаційної 
ефективності економічного стану підприємств. Глобальні та національні 
проблеми економіки : Електронне наукове фахове видання. 2015. Вип. 6. С. 920–
923. URL http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1159-
beridze-t-m-osnovni-zasadi-zabezpechennya-organizatsijnoji-efektivnosti-
ekonomichnogo-stanu-pidpriemstv (дата звернення: 08.09.2015) (0,45 друк. арк.). 

22. Берідзе Т. М., Бараник З. П. Засади формування статистичного 
моніторингу на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки : 
Електронне наукове фахове видання. 2015. Вип. 7. С. 906–909. URL: 
http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1295-baranik-z-
p-beridze-t-m-zasadi-formuvannya-statistichnogo-monitoringu-na-pidpriemstvi (дата 
звернення: 15.10.2015) (0,40 друк. арк., особистий внесок автора: 
0,25 друк. арк., визначено складові моніторингу на підприємстві). 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/167-beridze-t-m
http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/167-beridze-t-m
http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1159-beridze-t-m-osnovni-zasadi-zabezpechennya-organizatsijnoji-efektivnosti-ekonomichnogo-stanu-pidpriemstv
http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1159-beridze-t-m-osnovni-zasadi-zabezpechennya-organizatsijnoji-efektivnosti-ekonomichnogo-stanu-pidpriemstv
http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1159-beridze-t-m-osnovni-zasadi-zabezpechennya-organizatsijnoji-efektivnosti-ekonomichnogo-stanu-pidpriemstv
http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1295-baranik-z-p-beridze-t-m-zasadi-formuvannya-statistichnogo-monitoringu-na-pidpriemstvi
http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1295-baranik-z-p-beridze-t-m-zasadi-formuvannya-statistichnogo-monitoringu-na-pidpriemstvi


22 

23. ∗Берідзе Т. М. Передумови формування системи стратегічного 
управління підприємствами. Прометей : регіональний збірник наукових праць з 
економіки. 2014. № 2 (44). С. 149–151 (0,45 друк. арк.) (Міжнародна 
представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 

24. *Берідзе Т. М. Типологія підприємств у системі стратегічного 
управління. Економічний аналіз : Збірник наукових праць. 2014. Т. 16, № 2. 
С. 34–40 (0,50 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 
журналу: WorldCat, Google Scholar (США), Windows Live Academic, 
ResearchBible (Японія), Open Academic Journals Index (США), CiteFactor 
(США)).  

25. Берідзе Т. М. Статистичні показники у системі стратегічного 
управління гірничорудним підприємством. Глобальні та національні проблеми 
економіки : Електронне наукове видання. 2014. Вип. 2. С. 1304–1308. URL: 
http://global-national.in.ua/vipusk-1-2014/309-beridze-t-m-statistichni-pokazniki-u-
sistemi-strategichnogo-upravlinnya-girnichorudnim-pidpriemstvom (дата звернення: 
27.01.2015) (0,55 друк. арк).  

26. Берідзе Т. М. Формування моніторингу економічного стану 
підприємства як складової системи стратегічного управління. Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 6, 
Ч. 2. С. 97–100 (0,50 друк. арк.). 

27. Берідзе Т. М. Дослідження організаційно-економічних методів 
стратегічного управління підприємством. Культура народов Причерноморья : 
научный журнал. 2013. № 256. С. 74–77 (0,50 друк. арк.). 

28. Берідзе Т. М. Економічна інформація в структурі управління 
підприємством. Вчені записки : Збірник наукових праць. 2013. № 15. С. 154–159 
(0,60 друк. арк.). 

29. Берідзе Т. М. Системний підхід у визначені економічного стану 
підприємств гірничорудного комплексу. Формування ринкових відносин в 
Україні : Збірник наукових праць. 2013. № 9/1 (148). С. 107–110 (0,50 друк. арк.). 

30. Берідзе Т. М. Корпоративні засади стратегічного управління гірничо-
видобувними підприємствами. Бізнес Інформ. 2012. № 3 (410). С. 116–118 
(0,50 друк. арк.).  

                                                           
∗ Видання одночасно належить до міжнародних наукометричних баз.  

http://global-national.in.ua/vipusk-1-2014/309-beridze-t-m-statistichni-pokazniki-u-sistemi-strategichnogo-upravlinnya-girnichorudnim-pidpriemstvom
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31. Берідзе Т. М. Моніторинг у системі стратегічного управління 
підприємством. Культура народов Причерноморья : научный журнал. 2012. 
№ 234. С. 14–16 (0,50 друк. арк.). 

32. Берідзе Т. М., Ткаліченко С. В. Моніторинг інвестиційної 
привабливості підприємства з використанням теорії нечітких множин. Вісник 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : 
науковий журнал. 2012. № 2 (173). С. 267–272 (0,50 друк. арк., особистий внесок 
автора: 0,40 друк. арк., розроблено правила використання нечітких множин при 
проведенні моніторингу). 

33. Берідзе Т. М., Бондаренко О. О. Дослідження економічного стану 
підприємств гірничорудного комплексу Криворізького регіону. Вісник 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : 
науковий журнал. 2012. Вип. 10 (181). С. 31–35 (0,70 друк. арк., особистий внесок 
автора: 0,60 друк. арк., проаналізовано економічний стан підприємств 
гірничорудного комплексу Криворізького регіону).  

34. Берідзе Т. М. Статистичні методи оцінки впливу чинників фінансової 
стійкості підприємства на фінансові ризики. Прикладна статистика: проблеми 
теорії та практики : Збірник наукових праць. 2011. Вип. 8. С. 80–85 
(0,50 друк. арк.). 

35. Берідзе Т. М. Формування економічного моніторингу фінансової 
стійкості підприємств Криворізького регіону. Вісник Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля : науковий журнал. 2011. 
№ 2 (156), Ч. 1. С. 14-22 (0,70 друк. арк.).  

36. Берідзе Т. М., Тищенко С. В., Мезенцева Н. М. Економічний 
моніторинг конкурентоспроможності підприємств регіону. Прикладна статистика: 
проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. 2010. Вип. 7. С. 236–242 
(0,50 друк. арк., особистий внесок автора: 0,25 друк. арк., проаналізовано рівень 
конкурентоспроможності підприємств регіону).  

37. Берідзе Т. М., Шелевицький І. В., Бондаренко О. О. Проблеми 
інтерполяції при моделюванні умовної гетероскедастичності індикаторів 
фінансового ринку. Бізнес Інформ. 2010. Вип. 4 (1). С. 136–139. (0,50 друк. арк., 
особистий внесок автора 0,10 друк. арк., виконано загальний огляд досліджуваної 
проблеми).  
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1.3. Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав: 

 
38. Beridze T., Lokhman N. Formation of innovation-investment strategy of the 

enterprise. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. 
2019. № 1 (3). Р. 115–123 (0,60 друк. арк., особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., 
проаналізовано підходи до формування інноваційно-інвестиційної стратегії) 
(Міжнародна представленість та індексація журналу: Crossref (США, Index 
Copernicus (Польща)). 

39. Beridze T., Lokhman N., Pasichnyk N. Monitoring the efficiency of  use of 
enterprise resources hjtential. Innovative economics and management. 2019. Vol. VI, 
№ 3. Р. 26–35 (0,70 друк. арк., особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., 
сформовано інтегровану оцінку щодо фінансово-економічної діяльності 
підприємства).  

40. Берідзе Т. М., Лохман Н. В. Аналіз інвестиційної стратегічної поведінки 
підприємства. Virtus : Scientific Journal. 2017. Issue # 16, September. Р. 189–191 
(0,45 друк. арк., особистий внесок автора: 0,20 друк. арк., проаналізовано і 
визначено сутність стратегічної поведінки підприємства) (Міжнародна 
представленість та індексація журналу: Scientific Indexing Services (США), 
CiteFactor (США), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)). 

41. Берідзе Т. М., Лохман Н. В. Програма діяльності КМУ – як основа 
національної безпеки країни. Perspectives of research and development : Collection of 
scientific articles. 2017. Р. 16–20 (0,50 друк. арк, особистий внесок автора: 
0,25 друк. арк., сформовані та проаналізовані індикатори безпеки).  

42. Берідзе Т. М., Лохман Н. В. Формування управлінської моделі 
стратегічного розвитку підприємства на засадах статистичного моніторингу. 
Sciences of Europe. 2017. Vol. 1, No 17 (17). Р. 7–11 (0,50 друк. арк., особистий 
внесок автора: 0,35 друк. арк., виконано формування управлінської моделі 
моніторингу) (Міжнародна представленість та індексація журналу: The General 
Impact Factor (GIF) (Індія), International Scientific Indexing (ISI), LinkedIn 
SlideShare, Issuu (США), Calaméo (Франція)).  
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2. Статті у інших виданнях України та опубліковані праці апробаційного 
характеру 

 
43. Берідзе Т. М. Засади побудови інформаційних систем аналітичної 

підтримки управлінських рішень. Економіка і фінанси : науковий журнал. 2017. 
№ 2. С. 4–9 (0,43 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: 
Index Copernicus (Польща), ULRICHSWEB Global Serials Directory). 

44. Берідзе Т. М., Лохман Н. В. Управління підприємством на засадах теорії 
виробничих систем. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. 
№ 11 (33). С. 56–59 (0,43 друк. арк., особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., 
досліджено практику застосування принципів теорії виробничих систем) 
(Міжнародна представленість та індексація журналу: Open Academic Journals 
Index (США), ResearchBible (Японія), Scientific Indexing Services (США), Turkish 
Education İndex (Турція), Electronic Journals Library (Німеччина), Staats- und 
Universitätsbib‑liothek Hamburg Carl von Ossietzky, RePEc, InfoBase Index (Індія), 
International Institute of Organized Research, CiteFactor (США), Open J-Gate, Cosmos 
Impact Factor (Німеччина)). 

45. Берідзе Т. М. Економічний аналіз в системі стратегічного управління 
підприємствами гірничорудного комплексу. Прометей : регіональний збірник 
наукових праць з економіки. 2016. № 1 (47). С. 88–92 (0,40 друк. арк.) 
(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 

46. Берідзе Т. М., Бараник З. П. Удосконалення концептуальних положень 
статистичного моніторингу в системі стратегічного управління підприємством. 
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. 
2016. Вип. 18–19. С. 5–10 (0,55 друк. арк., особистий внесок автора: 
0,25 друк. арк., означено особливості статистичного моніторингу в системі 
стратегічного управління).  

47. Берідзе Т. М. Особливості використання економічної інформації в 
управлінні гірничорудним підприємством. Удосконалення економічних 
механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, 
регіонів, країн : монографія / ред. Ю. З. Драчук, В. Я. Швець. Дніпропетровськ : 
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ВСТУП  
  

Актуальність теми. В умовах насиченості сучасного інформаційного 

простору, необхідності оброблення значних масивів інформації, якими 

потрібно користуватися в режимі реального часу, інтеграції українських 

підприємств у світову ринкову економіку, існує потреба впровадження в 

систему управління підприємствами глибоких економіко-аналітичних 

досліджень з метою одержання необхідного розвитку господарських процесів. 

В умовах конкуренції реалізація цих завдань вимагає від підприємств 

ефективної роботи та зумовлює необхідність використання моніторингу, що 

дозволить здійснювати синтез аналізу даних і управлінських дій. 

Одним із інструментів отримання релевантної інформації, здійснення на її 

основі аналізу та прогнозу щодо важливих сфер діяльності підприємства є 

система моніторингу, яка створена шляхом використання інформаційних 

технологій, призначених сформувати ґрунтовне інформаційно-аналітичне 

забезпечення процесів стратегічного управління підприємством. 

На сучасному етапі при всій різноманітності та доступності інформації 

існують проблеми з її збиранням, зберіганням, обробленням.  

Перед підприємством постає багато питань, пов’язаних із забезпеченням 

ефективного стратегічного управління. Значний внесок у розвиток наукових 

підходів до вдосконалення процесів моніторингу діяльності підприємства в 

стратегічному управлінні зробили вітчизняні і закордонні автори, такі як: 

Б. Андрушків, І. Ансофф, А. Антонюк, Д. Бабміндра, І. Балабанов, 

Клаус Беєрман, М. Бондарчук, Т. Васильєва, В. Вітлінський, І. Герчикова, 

Джей Р. Гєлбрейт, О. Гончар, І. Грозний, Н. Гуржій, Н. Данилочкіна, Роберт 

Г. Єклс, В. Забродський, О. Зборовська, М. Іванов, О. Кендюхов, М. Кизим, 

Т. Клебанова, Б. Мільнер, В. Міщенко, Т. Мостенська, В. Нижник, 

О. Пономаренко, Т. Скоун, А. Тон Хайнен, А. Череп, А. Шеремет, 

З. Шершньова та ін.   

Незважаючи на велику кількість науково-практичних досліджень, 

https://www.amazon.com/Jay-R-Galbraith/e/B001HD3BIW?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1588237005&sr=1-1
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залишається недостатньо вирішена проблема розроблення методологічних 

засад моніторингу діяльності підприємства та практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного 

управління. Моніторинг у системі стратегічного управління характеризується 

здійсненням всебічного аналізу діяльності підприємства протягом 

встановленого періоду часу і забезпечує планомірне досягнення стратегічних 

цілей, коригує стратегічні плани розвитку підприємства в періоди збурень 

внутрішнього і зовнішнього середовища.  

Недостатня розробленість методологічних засад організації та проведення 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління 

зумовила тему наукового дослідження, його цілі й завдання. 

Зв'язок роботи з науковими програмами планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та 

транспорті ДВНЗ «Криворізький національний університет» за темами: 

«Розроблення комплексу заходів по енергозбереженню на підприємствах 

залізорудної промисловості» (номер держаної реєстрації 0114U003457), де 

автором розроблено метод із нормування питомих витрат енергетичних 

ресурсів на підприємствах залізорудної промисловості, «Розроблення 

енергозберігаючих заходів на підприємствах гірничодобувної промисловості» 

(номер держаної реєстрації 0115U003150), де автором визначено 

енергозберігаючі заходи для кожного окремого підприємства гірничорудного 

комплексу Криворізького регіону (довідка про впровадження № 198 від 

19.11.2019 р.); у межах науково-дослідної роботи кафедри статистики 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» за темами: «Методологія статистичного дослідження економічного 

розвитку і конкурентоспроможності країни в умовах трансформаційної 

економіки» (номер державної реєстрації 0106U004339), у межах якої автором 

визначено однорідні групи підприємств, «Методологічні засади статистичного 

дослідження економіки України в умовах реалізації стратегії інноваційного 
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розвитку» (номер державної реєстрації 0111U007429), де автором розроблено 

стратегії розвитку підприємств (довідка про впровадження № 187 від 

21.11.2019 р.).  

Матеріали дисертації використані при розробленні науково-дослідної 

теми наукового журналу «Економіка і фінанси» (м. Дніпро) «Формування 

механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю 

підприємства» (номер держаної реєстрації 0113U007514), де автором визначено 

напрями моніторингової діяльності (довідка про участь № 112 від 

18.02.2017 р.), а також при розробці держбюджетної теми Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського «Інноваційний розвиток підприємств в умовах 

постіндустріальної трансформації економіки» (номер держаної реєстрації 

0118U006409), у межах якої автором розроблено інструментарій механізму 

моніторингу інноваційної діяльності підприємства, що сприяло збиранню, 

зберіганню і поширенню інформації про бізнес-підсистеми (довідка про 

впровадження № 24 від 23.10.2019 р.).  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення 

методологічних засад моніторингу діяльності підприємства та рекомендацій 

щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного 

управління з метою прийняття та реалізації ефективних  управлінських рішень.  

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань теоретичного, 

методологічного та практично-рекомендаційного характеру:  

− удосконалити понятійний апарат моніторингу діяльності підприємства; 

− удосконалити методичні підходи до формування суб’єктивно-

активного моніторингу на засадах теорії виробничих систем;  

− розробити методологію оцінювання якості, раціональності, дієвості 

економічної стратегії підприємств з урахуванням механізму реалізації 

моніторингу в системі стратегічного управління; 

− запропонувати методику організації руху економічної інформації на 

підприємствах на основі функціональної моделі; 
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− побудувати концептуальну модель системи моніторингу діяльності 

підприємства; 

− запровадити вартісно-цільовий підхід до формування системи 

моніторингу діяльності підприємства;   

− розвинути методологічний підхід до економіко-статистичного аналізу 

діяльності підприємств;  

− оцінити сучасний стан моніторингу діяльності підприємства з метою 

подальшого стратегічного  управління;  

− розширити методологічний підхід до оцінювання організаційної 

структури управління з позиції системності; 

− удосконалити систему економіко-аналітичних показників оцінювання 

діяльності підприємства на засадах використання функціонального, 

процесного, системного підходів;  

− узагальнити методи економіко-статистичного аналізу діяльності 

підприємств при розробці стратегії;  

− запропонувати методологічний підхід до перспективного 

прогнозування конкурентоспроможності на засадах екстраполяції та 

використання ідентифікації дискретних часових рядів;  

− розширити систему формування моніторингу як інформаційно-

аналітичної складової стратегічного управління;  

− обґрунтувати аргументацію та вдосконалення системи заходів щодо 

забезпечення економіко-аналітичного оцінювання результатів реалізації 

стратегії розвитку підприємств гірничодобувної галузі, орієнтованих на високі, 

стабільні темпи зростання виробництва.  

Об’єктом дослідження є моніторинг діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління. 

Предметом дослідження є методологічні засади та практичний 

інструментарій моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи 
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складають сукупність прийомів, принципів, загальнотеоретичних, спеціальних, 

міждисциплінарних методів наукового дослідження. Для досягнення 

встановленої мети та розв’язання визначених завдань використано наступні 

методи: діалектичний метод наукового пізнання – задля дослідження 

еволюційного розвитку системи стратегічного управління підприємством 

(підрозділ 1.1); системний підхід – щодо визначення місця і ролі моніторингу 

діяльності підприємства в системі стратегічного управління (підрозділ 1.2); 

теорії виробничих систем, дослідження операцій – при визначенні сутності 

управління підприємством з позиції теорії виробничих систем (підрозділ 1.3); 

аналогій, порівняння – для визначення сутності інформаційного забезпечення 

моніторингу в системі стратегічного управління підприємствами (підрозділи 

2.1, 2.2); функціональне моделювання – щодо впровадження інформаційного 

забезпечення моніторингу діяльності підприємства до специфіки залізорудної 

промисловості (підрозділ 2.3); системний та критичний аналіз – при 

формуванні системи економіко-аналітичних показників та аналізі ефективності 

соціально-економічного розвитку підприємств (підрозділи 3.1, 4.1); методи 

компаративного аналізу, методи функціонально-вартісного, економіко-

статистичного аналізу, індексні методи – для означення вартісно-цільових 

характеристик діяльності гірничорудних підприємств (підрозділи 3.2, 3.3, 4.2); 

методи теорії графів – для формування системи економіко-аналітичних 

показників оцінювання організаційної структури управління (підрозділ 4.2); 

економіко-математичне моделювання – для розробки моделі оцінювання 

стратегії розвитку гірничорудного підприємства та формування управлінських 

рішень на гірничорудних підприємствах (підрозділи 4.2, 4.3, 5.1, 5.2); метод 

дедукції – для формування рекомендацій щодо управлінських рішень і 

висновків (підрозділ 5.3); морфологічний аналіз – для уточнення понятійно-

категорійного апарату за проблемою; графічний – для наочного подання 

теоретичного і методичного матеріалу дисертації (усі розділи дисертації). 

Інформативною базою дослідження є офіційні документи Державної 

служби статистики, різних державних і урядових органів, що відображають і 
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регламентують аспекти організаційної системи управління, у рамках збирання, 

оброблення й подання інформації; законодавчі й нормативні акти, офіційні 

документи різних державних і урядових органів, що регулюють корпоративні 

відносини на території України; первинні документи різних промислових 

структур; матеріали наукових конференцій і семінарів; ресурси глобальної 

інформаційної системи Інтернет; наукові праці вітчизняних і зарубіжних 

дослідників у галузі економічної теорії й практики, присвячені проблемам 

управління виробничою діяльністю підприємства; результати власних 

напрацювань, дослідження, пов'язані з теорією інформації. Економічні 

розрахунки виконані із застосуванням сучасних методик і комп’ютерних 

технологій обробки статистичних матеріалів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розв’язані важливої 

науково-практичної проблеми – розроблення концептуальних засад і 

відповідного інструментарію моніторингу діяльності підприємства як надійної 

інформаційно-аналітичної бази щодо обґрунтування управлінських рішень у 

системі стратегічного управління. У дисертації запропоновано нові 

методологічні та практичні засади формування і здійснення моніторингу 

діяльності підприємства в системі стратегічного управління. 

Найсуттєвіші результати дослідження, які містять наукову новизну, 

полягають у наступному: 

вперше: 

− побудовано концептуальну модель системи моніторингу діяльності 

підприємства для забезпечення дієвого стратегічного управління, яка враховує 

та комплексно інтегрує такі явища, як: процес безперервного спостереження 

виробничої діяльності підприємств з позиції системності; дослідження явищ і 

подій щодо виробничої діяльності; формування інформаційної бази управління; 

контроль за ходом і характером змін виконання стратегічних планів; 

оцінювання відхилень фактичних значень показників діяльності підприємства 

від значень цільових показників стратегічного розвитку на основі системи 

критеріїв (еталонів), забезпечуючи вдосконалення систем підтримки 

управлінських рішень при реалізації економічної політики підприємства;  
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− розроблено методологію оцінювання якості, раціональності, дієвості 

економічної стратегії підприємств з урахуванням механізму реалізації 

моніторингу в системі стратегічного управління, що відповідає 

результативності управління і економічної стійкості підприємства; сприяє 

формуванню моделей їх стратегічного розвитку на засадах системного підходу, 

що дозволить розширити використання методів економіко-математичного 

аналізу та оцінювання стану підприємств із урахуванням відтворення 

виробничих ресурсів підприємства, сформувати відповідний економічний 

інструментарій задля здійснення діагностики і прогнозування стратегічного 

розвитку підприємств;  

− запроваджено вартісно-цільовий підхід до формування системи 

моніторингу діяльності підприємства, який ґрунтується на показниках, що 

характеризують економічну діяльність підприємства і дає змогу оцінити вплив 

внутрішніх і зовнішніх збурень на його стан з метою створення якісного 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємством;  

− розроблено методику організації руху економічної інформації на 

підприємствах гірничодобувної промисловості Криворізького регіону на основі 

функціональної моделі, яка враховує особливості інформаційно-аналітичної 

системи гірничорудних підприємств і дозволяє визначити її взаємозв'язок із 

внутрішніми та зовнішніми інформаційними потоками виробничої системи, що 

сприятиме ефективному використанню ресурсів, систематизації підходів до 

розбудови моніторингу гірничорудних підприємств;  

− запропоновано методологічний підхід до перспективного 

прогнозування конкурентоспроможності на засадах екстраполяції та 

використання ідентифікації дискретних часових рядів, що дозволило визначити 

прогнозні значення чинників впливу на конкурентну позицію підприємства 

задля прийняття ефективних стратегічних управлінських рішень;  

удосконалено:  

− понятійний апарат моніторингу діяльності підприємства як процесу 

безперервного спостереження виробничої діяльності гірничорудних 

підприємств з позиції системності; дослідження явищ і подій щодо виробничої 
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діяльності; формування інформаційної бази управління; контроль за ходом і 

характером виконання стратегічних планів; оцінювання змін у діяльності 

підприємства на основі системи критеріїв (еталонів); сприяє вдосконаленню 

системи підтримки управлінських рішень при реалізації економічної політики 

підприємства;  

− методичні підходи до формування суб’єктивно-активного моніторингу 

щодо оцінювання стану підприємства, які, на відміну від існуючих, орієнтовані 

на розвиток інформаційно-аналітичної підтримки процесу прийняття 

стратегічних управлінських рішень, модифіковані відповідно до галузевих 

особливостей, враховують синергетичні ефекти, що дозволило визначити та 

врахувати специфіку досліджуваних процесів на підприємствах гірничорудного 

комплексу;  

− методологічний підхід до економіко-статистичного аналізу діяльності 

підприємств, який, на відміну від існуючих, враховує показники структурної 

трансформації виробництва, що сприяє визначенню ефективної 

ресурсовитратної структури діяльності і дає змогу врахувати найбільш впливові 

чинники формування пропорційності виробництва на підприємствах 

гірничодобувної галузі, з’ясувати ступінь впливу на неї інтенсивних та 

екстенсивних чинників; 

− систему економіко-аналітичних показників оцінювання діяльності 

підприємства, яка, на відміну від існуючих, враховує функціональний, 

процесний, системний підходи, що дозволяє комплексно визначити 

забезпечення несуперечливого, збалансованого, гармонійного розвитку 

виробничої системи та сприяє оцінюванню економічної стійкості; стабільності; 

мінливості; сталості гірничодобувних підприємств і визначає тенденції їх 

розвитку; 

набули подальшого розвитку: 

− система формування моніторингу, що є інформаційно-аналітичною 

складовою стратегічного управління і включає в себе формальну, змістовну 

та цільову інформацію, є відповідним інструментарієм щодо оцінювання 
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економічного потенціалу гірничодобувних підприємств, що дає змогу 

здійснити систематизацію інформаційних ресурсів і консолідувати їх 

залежно від цілей і завдань моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління;  

− методи економіко-статистичного аналізу діяльності підприємств, які, 

на відміну від існуючих, запропоновано як складові важелі управління 

(функціональний, процесний, системний підходи) при розробці стратегії, що 

забезпечують формування, вибір, обґрунтування та реалізацію стратегічного 

рішення на підприємстві, втілення яких дозволить охопити не тільки 

виробництво, але й користувачів інформації, які сприяють її збиранню, 

зберіганню і поширенню з метою забезпечення ефективного управлінського 

рішення;  

− методологічний підхід до оцінювання організаційної структури 

управління з позиції системності, що є однією зі складових процесу 

прийняття ефективних управлінських рішень і містить систему економіко-

аналітичних показників ефективності структурних зв'язків у самій 

організаційній структурі, враховує ступінь керованості організаційної 

структури управління, що дає змогу визначити синхронізацію структурних 

підрозділів у системі стратегічного управління підприємством;  

− система заходів забезпечення стратегічного управління розвитком 

гірничорудних підприємств, яка, на відміну від існуючих, враховує 

технологічні етапи переробки і збагачення залізної руди, що відбуваються на 

різних виробничих комплексах, як єдине ціле, систему електронного 

документообігу, що дозволить оцінити ефективність управління завдяки 

простоті й прагматизму ІТ-рішень; подолати ізольованість бізнес-підрозділів; 

запобігти втратам доходів, зумовлених людськими помилками, втратам часу 

за рахунок використання електронного документообігу.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Викладені в 

дисертаційній роботі наукові результати полягають у розробці концептуальних 

засад та відповідного інструментарію моніторингу діяльності підприємства в 
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системі стратегічного управління підприємством. Положення дисертаційної 

роботи використані: 

− Ukraine international chamber of commerce (Українська міжнародна 

торгова палата) під час оцінювання ринків залізорудної продукції щодо 

забезпечення потреб металургійних комбінатів України та Східної і 

Центральної Європи у високоякісних залізорудних матеріалах, формування, 

оцінювання, порівняння варіантів вирішення стратегічних проблем щодо 

реалізації стратегічних цілей (довідка № 29 від 30.01.2019 р.);  

− Академією гірничих наук України під час оцінювання стану та напряму 

розвитку діяльності гірничорудних підприємств та підприємств-партнерів 

споживачів залізорудної продукції (довідка № 143 від 03.01.2020 р.);  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено на 

ТОВ «ПРОМРЕМОНТІНВЕСТ» (довідка № 37 від 19.02.2018 р.); 

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (довідка № 004340 від 

03.10.2018 р.); ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (довідка 

№ 1/19 від 01.03.2019 р.); ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний 

комбінат» (довідка від 21.05.2019 р.); Асоціація «УКРРУДПРОМ» (довідка 

№ УР-08/56 від 18.12.2019 р.).  

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 

що становлять наукову новизну, використовуються у навчальному процесі 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» під час викладання дисциплін 

«Основи наукових досліджень», «Системи моніторингу та ідентифікації 

параметрів промислових підприємств», «Логістика на електротранспорті» 

(довідка № 198 від 19.11.2019 р.); ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисципліни «Статистичне 

забезпечення управління» (довідка № 187 від 21.11.2019 р.); Криворізького 

факультету Запорізького національного університету під час викладання 

дисциплін «Моделювання економічної динаміки», «Інформаційні системи в 

менеджменті», «Імітаційне моделювання», «Статистика» (довідка № 84 від 

24.12.2019 р.).  
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід щодо 

вирішення наукової проблеми впровадження моніторингу діяльності 

підприємства в систему стратегічного управління. Усі основні наукові 

положення, висновки та пропозиції, що винесені на захист, одержано автором 

самостійно. З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті 

результати, які отримано автором особисто. Власний науковий внесок здобувача в 

наукові роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій 

за темою дисертації. У цій роботі матеріали і висновки кандидатської дисертації 

автора не використовувались.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертації доповідались автором й отримали позитивну оцінку на міжнародних 

і всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: І Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Проблеми трансформаційної економіки» 

(м. Кривий Ріг, 22–23 квітня 2008 р.); II Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Проблеми трансформаційної економіки» (м. Кривий Ріг, 24–25 

квітня 2009 р.); XIV Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми 

економічної кібернетики» (м. Харків, 8–9 жовтня 2009 р.); VIII Міжнародна 

науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики «Система 

державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи» 

(м. Київ, 6 грудня 2010 р.); III Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (м. Харків, 7–

9 квітня 2011 р.); I Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

соціально-економічні системи: тенденції розвитку» (м. Кривий Ріг, 12–14 

травня 2011 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-

економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики» 

(м. Харків, 19–20 травня 2011 р.); IV Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» 

(м. Харків, 9–10 квітня 2012 р.); II Міжнародна науково-практична конференція 

«Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях 
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управління» (м. Судак, 1–3 червня 2012 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Методологічні засади статистичного дослідження економіки 

України в умовах реалізації стратегії інноваційного розвитку» (м. Київ, 21 

вересня 2012 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

тенденції розвитку методології в статистиці, обліку та аналізі економічних 

процесів» (м. Дніпропетровськ, 26–27 квітня 2013 р.); 20th Ukrainian-polish-

slovak scientific seminar «The role of statistics in the modern economy model 

development» (м. Київ, 5–7 листопада 2013 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Економіка, управління, фінанси: теорія і практика» (м. Ужгород, 

17–18 жовтня 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Ефективна економіка та менеджмент: теорія і практика» (м. Дніпропетровськ, 

14–15 листопада 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи» (м. Львів, 30–

31 листопада 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Пошук 

ефективних механізмів промислового розвитку в контексті сучасної 

економічної теорії» (м. Київ, 24–25 квітня 2015 р.); II Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні соціально-економічні системи: тенденції 

розвитку» (м. Кривий Ріг, 12–14 травня 2016 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки 

в умовах глобалізації» (м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р); IV International 

Scientific and Practical Conference «Topical Problems of Modern Science and 

Possible Solutions» (м. Дубаї, ОАЕ, 30 вересня, 2017 р.); Збірник матеріалів 

«Виїзний науково-практичний семінар» (м. Ірпінь, 6–15 жовтня 2017 р.) та 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Трансформація 

фінансових ринків в умовах глобальної нестабільності: реалії сьогодення та 

погляд у майбутнє» (м. Ірпінь, 30 жовтня 2017 р.); International Scientific 

Conference «Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise» (м. Ле Ман, 

Франція, 17 листопада 2017 р.); ХV Міжнародна науково-практична 

конференція з нагоди Дня працівників статистики «Порівняльні статистичні 

дослідження розвитку соціально-економічних систем» (м. Київ, 5 грудня 
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2017 р.); VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний 

політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах 

глобалізації, загострення енергетичних проблем» (м. Дніпро, 16–17 квітня 

2018 р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-

економічні проблеми сучасності» (м. Маріуполь, 15 червня 2018 р.); 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бізнес-аналітики, 

обліку та оподаткування в умовах глобалізації, загострення енергетичних 

проблем» (м. Дніпро, 11–12 квітня 2019 р.); 1st International Scientific Conference 

«Knowledge management, economics and law» (м. Батумі, Грузія, 5–6 грудня 

2019 р.).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 80 наукових працях, з них: 8 монографій, 

з них 1 одноосібна, 29 статей у наукових фахових виданнях України (20 статей 

у наукових фахових виданнях України, 9 статей у наукових фахових виданнях 

України, які включено до міжнародних наукометричних баз (1 з них – у виданні 

наукометричної бази даних Scopus)), 5 статей у наукових періодичних 

виданнях інших держав, 7 статей в інших виданнях України, 26 тез доповідей 

за матеріалами конференцій, 5 навчальних посібниках. Загальний обсяг 

публікацій становить 123,64 друк. арк. (особисто автору належить 

76,53 друк. арк.).  

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

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

Загальний обсяг дисертації становить 511 сторінок. Дисертаційна робота 

містить 12 додатків – на 55 сторінках, список використаних джерел нараховує 

416 найменувань – на 41 сторінці. Обсяг основного тексту дисертації становить 

360 сторінок. Робота містить 45 таблиць та 72 рисунки (26 сторінок – таблиці і 

рисунки, які повністю займають площу сторінки).  
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РОЗДІЛ 1 

МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Еволюційний розвиток системи стратегічного управління 

підприємством  

  

Дослідження еволюційного розвитку системи стратегічного управління і 

формування економічної політики підприємства доцільно провести на основі 

аналізу часових змін економічного розвитку з кінця XIX ст. До теперішнього часу 

виділяють наступні періоди економічного розвитку: масового виробництва (80-і р 

XIX ст. - 30-х р. XX ст); період масового продажу (30-і р - 50-х р. XX ст); 

постіндустріальний (з середини 50-х р.).  

Кожному періоду відповідає характерне завдання. Так, для періоду масового 

виробництва – збільшення обсягів виробництва недиференційованих товарів із 

мінімальними [118, с. 27-58; 119, с. 161-175; 373, с. 5-26]. Для періоду масового 

продажу – вдосконалення організації збуту. Передумовою переходу на новий 

рівень стало перевищення пропозиції однорідної дешевої продукції над попитом. 

Цей період визначається впливом виробників на споживачів через розширення 

номенклатури продукції, яка випускається [56, с. 30-47; 46, с. 149-151; 118, с. 56-

72; 119, с. 216-222; 282, с. 233-236; 283, с. 37-146; 340, с. 58-347; 341, с. 26-92; 373, 

с. 55-197; 398, с. 29-33; 408, с. 51-78]. Постіндустріальний період – пришвидшення 

темпів науково-технічного прогресу, новий рівень статків, що досягло 

суспільство. Сучасний період розвитку суспільства характеризується 

гіпердинамічністю, напруженою конкуренцією, глобалізацією підприємницької 

діяльності. Всі ці відмінності призвели до зміни не тільки структури економіки, 

але й її ідеології. 



47 

 

Прискорення темпів зміни складників зовнішнього середовища у часі 

зумовили невизначеність та ускладнили управління економікою [121, с. 20-73; 

154, с. 75-177; 240, с. 125-138; 368, с. 58-59]. Ці фактори в сукупності ускладнили 

управління підприємствами, особливо диверсифікованими – концернами, 

конгломератами. 

Концепція стратегічного управління була розроблена провідною 

американською консультативною компанією «МакКінзі» і, починаючи з 1972 р., 

впроваджена у корпораціях «Дженерал Электрик», «ІВМ», «Тексас Інструменті», 

«Кока-кола» та інпідприємствами. Мета – визначити відмінність між поточним 

управлінням на рівні виробництва й управлінням, що здійснюється на вищому 

щаблі. На початку 80-х років ХХ століття концепцію стратегічного управління 

вже використали 45% найбільших корпорацій, оскільки вона, за влучним 

висловлюванням президента «ІВМ», орієнтована на ринок завтрашнього дня, 

маючи на увазі не просто результати науково-прикладних розробок 

американських вчених, а реальне управлінське нововведення, широко 

росповсюджене і виправдане у світовій управлінській практиці [9, с. 14-22; 56, 

с. 44-67; 75, с. 189-191; 393, с 125-196]. 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень, присвячених 

проблемам стратегічного управління, дає підстави виділити декілька 

конструктивних підходів до визначення цього поняття. Значна кількість учених 

розглядають стратегічне управління як процес визначення і встановлення зв'язків 

відповідних підприємств із зовнішнім оточенням [1, с. 18-37; 7, с. 49-76; 27, с. 74-

77; 46, с. 149-151; 56, с. 33-54; 95, с. 131-132; 114, с. 49-87; 115, с. 87-97; 121, с. 58-

87; 154, с. 68-98; 163, с. 80-88; 167, с. 152-155; 186, с. 116-118; 197, с. 16-17; 206, 

с. 45-57; 223, с. 78-93; 230, с. 53-78; 240, с. 79-97; 250, с. 36-38; 259, с. 67-84; 278, 

с. 61-95; 282, с. 48-67; 283, с. 157-175; 305, с. 53-65; 310, с. 216-218; 314; 324, с. 58-

79; 325, с. 142-138; 340, с. 67-79; 341, с. 58-143; 355, с. 35-37; 356, с. 112-114; 369, 



48 

 

с. 47-56; 381, с. 73-79; 387, с. 117-120; 388, с. 49-51; 398, с. 73-124; 404, с. 27-43; 

409, с. 63-72; 411, с. 6-17; 415; 416] та ін.  

Реалізація встановлених цілей щодо ефективного і результативного стану 

підприємства досягається за допомогою розподілу ресурсів, що дозволить 

ефективно і результативно діяти підприємству, його підрозділам (Г. Хэдрих,  

Й. Хентце [355, с. 34-38; 356, с. 110-115] та ін.). 

На відміну, автор І. Фролова [349, с. 348-364] визначає стратегічне 

управління задля досягнення мети організації, що містить набір рішень і дій щодо 

виконання стратегій. Таким чином, виокремлюються наступні важливі ідеї. При 

здійсненні стратегічного управління необхідно чітко сформулювати цілі і 

визначити систему зв'язків із зовнішнім середовищем. Ефективне стратегічне 

управління підприємством повинно мати відповідні інструменти, що дозволяють 

здійснювати контроль за реалізацією поставлених цілей. 

У 1971 р. (Піттсбург (США)) визначено основні напрями розвитку 

стратегічного управління. 1973-й рік вважають початком теоретичних досліджень 

і практичних упроваджень ідей стратегічного управління. Наразі напрями 

стратегічного управління у теорії та практиці управління постійно розвиваються, 

дослідження в цій галузі проводяться широким колом дослідників-науковців. 

Упровадження системи стратегічного управління стало запорукою ефективного 

розвитку підприємств. Персонал із відповідною кваліфікацією (пройшов 

спеціальну підготовку) працює в більшості корпорацій США та Західної Європи.  

У працях А. Файоль [347, с. 178-206] зазначено, що передбачення – це 

початкова крапка щодо планування діяльності підприємств окремо та взагалі 

управління. В залежності від оцінювання тенденцій розвитку економіки, сфери 

діяльності підприємства, а також необхідності прогнозування, сучасне 

підприємство у процесі становлення та розвитку може проходити шлях 

планування та управління у дещо скороченому варіанті. Науковці-дослідники 
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виділяють певні фази послідовного переходу до стратегічного управління [10, 

с. 36-40; 373, с. 5-26]. 

Актуальність стратегічного управління визначаються такими складовими [6, 

с. 69-165; 10, с. 36-40; 373, с. 94-199; 381, с. 95-138]: 

1. Посилення зовнішніх змін. Ці зміни сприяли появі нових викликів щодо 

управління взагалі і стратегічного, зокрема.  

2. Складність і багатогранність завдань діяльності національних економік, 

розширення географічних рамок спонукала до розвитку методології управлінських 

рішень.  

3. Практика застосування управлінських рішень виявилася застарілою, тому 

як методи управління були розроблені у першій половині століття. Зростала 

важливість вищих щаблів управління.  

4. Нестабільність зовнішнього середовища підвищувала ймовірність 

прийняття ризикованих рішень і стратегічних неочікуваних змін.  

Основа стратегічного управління ґрунтується на припущенні про 

неможливість, із певною мірою адекватності, спрогнозувати довгострокові 

тенденції, тобто вона характерна для постіндустріальної епохи [228, с. 225-228]. 

Перехід до стратегічного управління зумовлений необхідністю перенесення уваги 

керівників вищої ланки підприємства на зміни у зовнішньому середовищі задля 

вчасного реагування [198, с. 68-74]. 

Дослідження щодо еволюції концепцій стратегічного менеджменту в різних 

країнах дає підстави дійти висновку про наявність різноманітних підходів 

відповідно до розробки стратегій і про багатозначність тлумачення складових 

елементів системи стратегічного управління [373, с. 5-26].  

На теперішній час відсутня єдина точка зору щодо застосування методів і 

моделей стратегічного управління. Існує певна кількість наукових шкіл стосовно 

розробки стратегій. Наукові доробки кожної зі шкіл виділяються як схожістю,  так 

і відмінністю підходів [197, с. 16-17; 373, с. 11-18]. 



50 

 

Врахування зовнішніх і внутрішніх збурень, аналіз зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства є необхідною умовою при визначенні 

цілей функціонування підприємства. Інструментом, який застосовується при 

досягненні цілей, виступають стратегії. Реалізація стратегій вимагає 

функціонування підприємства у стратегічному режимі [247, с. 128-130]. 

Природно, стратегічне управління має свої часові обмеження і тому не в 

змозі надати одне уніфіковане рішення, впливаючи на об’єкт управління, як 

відповідний інструмент. Відповідно до часових проміжок, діагностика та експрес-

аналіз не можуть задовольнити вимоги безперервного та динамічного процесу 

стратегічного управління [271, с. 76-134; 369, с. 75-94; 373, с. 94-199].  

Підприємства, що функціонують у швидкоплинному зовнішньому 

середовищі, стикаються з невизначеними, ризикованими ситуаціями. Відповідно, 

методи, побудовані на основі «від останнього значення», визначення планів 

розвитку підприємств, що гуртуються «при різних» показниках, не забезпечують 

можливість зорієнтуватися у зовнішньому середовищі, провести відповідні заходи 

для забезпечення майбутнього розвитку або виживання [10, с. 34-40; 373, с. 94-

199]. Зміни у зовнішньому середовищі щодо функціонування підприємства 

визначаються законодавством, технологіями, конкуренцією у різних напрямах, 

довкіллям, цінами, собівартістю, організаційною формою існування підприємств, 

формою власності тощо.  Все це доводить про необхідність застосування сучасних 

важелів стратегічного управління [10, с. 34-40; 373, с. 94-199]. 

Загальновідомо, стратегічне управління є підґрунтям щодо формування та 

впровадження ефективної стратегії діяльності підприємства. Стратегічне 

управління сприяє формуванню оптимальних відносин між підприємством 

(включаючи його складові) та зовнішнім середовищем. Безумовно, це формально-

поведінковий (містить суб’єктивне оцінювання), багатоплановий, управлінський 

процес. 
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Різноманітна діяльність підприємств унеможливлює побудову тотожних 

систем стратегічного управління. Стосовно кожного окремого підприємства 

існують загальні особливості системи стратегічного управління, які містять 

взаємодію таких чинників: галузевої належності підприємства (галузева 

особливість); тип виробництва підприємства, рівень його спеціалізації, 

концентрації та кооперації; показники виробничого потенціалу; наявність або 

відсутність науково-технічного потенціалу; рівень розвитку управління 

підприємства; рівень кваліфікації персоналу тощо [373, с. 172-220]. 

У значної кількості наукових доробок знайшли узагальнення думок щодо 

мети стратегічного управління. Науковці зазначають стратегічне управління як 

складну динамічну систему. Система надає можливість своєчасно визначити 

місію, цілі та стратегію, розробку і виконання системи стратегічних планів 

(інструментів реалізації стратегічного розвитку), підвищити 

конкурентоспроможність, забезпечити підґрунтя щодо існування і розвитку 

підприємства в майбутньому, удосконалити функціонування підприємства та його 

окремих підсистем [112, с. 127-185; 144, с. 178-194; 186, с. 76-94; 327, с. 141-146]. 

У сучасних швидкозмінних соціально-політичних і економічних умовах 

перед підприємством, діючим на ринку товарів і послуг, стоїть завдання 

забезпечення не лише виживання, але і безперервного розвитку, нарощування 

свого потенціалу. Концепція стратегічного управління дозволяє підприємству 

домогтися поставлених цілей в умовах динамічного, еволюціонуючого 

середовища. Таким чином, стратегічне управління може розглядатися як 

практична діяльність і як галузь наукових знань, що охоплює методологію 

ухвалення стратегічних рішень і способи їх практичної реалізації для досягнення 

цілей підприємства, дозволяє оптимально використовувати існуючий потенціал і 

залишатися сприйнятною до зовнішніх вимог. Підґрунтям для забезпечення 

побудови ефективного стратегічного управляння є, безумовно, система 

моніторингу діяльності підприємства. 
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Підприємствам України останнім часом критичну ситуацію створюють 

швидкоплинна динаміка ринку, що практично не прогнозується, багатовимірність 

протирічних директив і законодавчих актів, агресивність зовнішніх впливів. У цих 

умовах велике значення відводиться застосуванню в практику управління ідей і 

технологій стратегічного управління розвитком підприємства. Зміна структури 

споживачів, економіко-правового середовища, загострення конкуренції на ринку – 

все це підкреслюється нестабільністю зовнішнього середовища, що, у свою чергу, 

ускладнює процес ефективного управління і розвитку підприємства, а також 

викликає необхідність стратегічного управління [112, с. 87-127; 327, с. 141-147]. 

До переваг стратегічно орієнтованого управління відносять [168, с. 82-86]:  

1) мінімізацію наслідків негативних змін, факторів ризику, а також 

«невизначеності»; 2) урахування об’єктивних (зовнішніх і внутрішніх збурень) 

щодо формування змін; 3) реалізацію аналізу факторів впливу на ефективність 

управління; 4) забезпечення можливості формування інформаційно-аналітичних 

баз задля прийняття відповідних стратегічних і тактичних рішень; 5) визначення 

ефективності та прибутковості у довго- та короткостроковій перспективі [373, 

с. 233-404; 398, с. 78-278; 407, с. 17-19; 414]. 

Стратегічно орієнтоване управління забезпечує можливість, за наявності 

системи стратегічних планів, зробити більш керованими бізнес-процеси, 

порівняти досягнуті результати з поставленими цілями, коригувати планові 

завдання. Формування системи регулювання, контролю і аналізу дає можливість 

застосувати відповідні управлінські дії щодо пропозицій реалізації стратегічних 

планів [29, с. 88-92; 62, с. 97-100; 81, с. 1-3; 101, с. 47-128; 279, с. 87-145].   

Побудова системи стратегічного управління ґрунтується на відповідних 

принципах і послідовності кроків щодо реалізації концепції забезпечення розвитку 

підприємства. Традиційно функціонування підприємства базується на засадах 

теорії самоорганізації. Основу теорії самоорганізації складають синергетика та 

теорія складних виробничих систем [50, с. 15-19; 51, с. 13-14; 99, с. 99-137].  
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Г. Хакеном,  професором Штутгартського університету, були сформовані основні 

складові синергетики. За визначенням Г. Хакена, синергетика – евристичний 

метод дослідження відкритих систем. Відкриті системи самоорганізуються і 

мають кооперативний ефект [353, с. 76-152]. І. Пригожиним [285, с. 79-183], який 

очолював Брюссельську наукову школу, запропонована теорія змін. Теорія змін 

формувалась поряд із синергетичними дослідженнями. В рамках цієї теорії 

досліджувалися процеси у закритих системах. На теперішній час синергетика та 

теорія змін мають одні понятійні засади, методи та об’єкти дослідження.  

Під синергетикою у науковій літературі розуміємо неконтрольований 

перехід відкритої нерівноважної системи від менш до більш складних і 

упорядкованих форм організації [285, с. 67-165; 365, с. 48-87]. 

Із визначення випливає, що об'єктом синергетики можуть бути тільки такі 

системи, котрі задовольняють щонайменше двом умовам: 1) вони повинні бути 

відкритими, тобто обмінюватися речовиною й енергією із зовнішнім 

середовищем; 2) вони повинні бути істотно нерівноважними, тобто знаходитися в 

стані, далекому від термодинамічного розвитку. Саме такими і є більшість із 

відомих систем, включаючи й соціально-економічні. 

Із закономірності систем випливає, що в результаті впливу різних факторів і 

взаємодії всіх складових ресурсів системи досягається синергетичний ефект. 

Синергетичні властивості передбачають появу нових властивостей, що не були 

виявлені в окремих видів ресурсів. Ось чому так важливо для вирішення завдання 

підвищення ефективності функціонування підприємств мати можливість 

здійснювати комплексну, системну оцінку управління [278, с. 67-81; 364]. 

Формальну модель процесу стратегічного розвитку підприємства (Csr), як 

соціально-економічної системи, можна записати у вигляді наступного кортежу 

[278, с. 75] (формула 1.1): 

 

Csr =(S,r),                                                   (1.1) 
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де S={Sк}, к ∈К – множина властивостей виробничо-економічної системи; 

r={rк}, r∈R – множина принципів процесу стратегічного розвитку виробничо-

економічної системи.  

Процеси стратегічного управління передбачають наявність суб'єкта, що 

визначає особливості управління діяльністю підприємства, а саме:  

1) запроваджувати механізми функціонування, що призводять до досягнення 

мети;  

2) при зміні зовнішніх умов не змінювати цілі діяльності підприємства, 

уточнюючи завдання, засоби і методи досягнення їх досягнення;  

3) колективні управлінські рішення щодо діяльності підприємства дають 

можливість отримати результати, недоступні в окремих його підрозділах;  

4) завдання, функції, права та обов'язки щодо управління діяльністю 

підприємства роззосереджуються по його складових і робочих місцях;  

5) необхідні механізми координації і синхронізації управління діяльністю 

підприємства реалізують процеси розв'язання окремих завдань і забезпечують 

рішення загального завдання і досягнення мети функціонування підприємства;  

6) розбиття процесів діяльності підприємства на виробничий процес, який 

має справу з матеріальними та інформаційними потоками, і на процес управління, 

що має справу з перетворенням інформаційних потоків і регульований складними 

механізмами управління [68, с. 5-10; 84, с. 38-170; 147, с. 179-184]. 

Таким чином, у зв'язку з активністю, цілеспрямованістю дій суб'єкта щодо 

управління необхідними умовами ефективного управління є: а) зацікавленість 

суб'єктів управління в отриманні необхідних результатів у цілому; б) погодження 

індивідуальних цілей підрозділів із цілями підприємства в цілому; в) раціональний 

розподіл функцій, завдань і робіт між підрозділами підприємства, стимулювання, 

координація і синхронізація їх виконання [21, с. 3-4]. 
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У процесі управління підприємством виявляються потреби й інтереси 

окремих працівників, колективів, суспільства і відповідно до них формуються цілі 

і завдання виробництва, визначаються, створюються і розподіляються ресурси для 

досягнення намічених цілей і завдань. Управляти означає аналізувати, 

прогнозувати, приймати рішення, організовувати їх виконання, контролювати і 

стимулювати працю малих чи великих груп людей. 

Управління – функція організованих систем, являє собою циклічний процес 

впливу суб'єкта управління на об'єкт (об'єкти) управління, що забезпечує 

найбільш повну реалізацію потенціалу в інтересах виконання поставлених цілей і 

завдань. Фактично управління – це організуюча функція підприємства, тобто 

процес, спрямований на більш високий рівень досягнення мети (на підвищення 

ефективності системи) [80, с. 87-90; 225, с. 215-278; 281, с. 101-103]. 

Інструментарій управління підприємством включає в себе різні форми 

планування: національні, галузеві, регіональні, науково-технічні, довгострокові, 

середньострокові, поточні тощо. Основним способом управління підприємством 

при традиційному підході виступає стратегічне планування [80, с. 87-90; 212, 

с. 124-176; 213, с. 79-176; 230, с. 73-89]. 

Взагалі концепції розвитку підприємства створюють методологічне 

забезпечення управлінських дій у сфері його розвитку. Стратегії розвитку 

підприємницької діяльності ґрунтуються на збалансованості кількісних і якісних 

показників для оцінювання результативності розвитку підприємства. Зовнішні та 

внутрішні зміни середовища, в яких функціонує підприємство, не повинні 

впливати на формальні й неформальні процедури управлінського впливу в 

напрямку досягнення поставлених цілей. Методи та способи реалізації якісних 

змін на підприємстві мають впровадити відповідну реакцію на збурення 

зовнішнього середовища, безперервність функціонування підприємства, 

збереження його організаційної цілісності та структури [80, с. 87-90; 132, с. 67-

100; 143, с. 167-203; 179, с. 85-127]. 
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Щоб раціонально управляти організаційною системою та реагувати на 

зміни, необхідно мати достатню кількість достовірної інформації про стан об'єкта 

управління, цілі, зовнішні і внутрішні обмеження системи, уміти правильно 

формувати управлінське рішення шляхом генерації альтернатив і зіставлення їх із 

критеріями. Організація цих аспектів у стійкий цілеспрямований динамічний 

процес досягається створенням відповідної структури управління, що 

проявляється у фіксації складу, взаємозв'язку і взаємозалежності характерних 

елементів організаційної системи [8, с. 35-37; 44, с. 44-47; 241, с. 78-93; 249, с. 7-

11; 314, с. 43-67]. 

Стадії процесу стратегічного управління, у свою чергу, включають у себе 

декілька етапів.  

На першому етапі здійснюється усвідомлення проблем, що стоять перед 

організацією; розробка стратегічного бачення і місії організації; встановлення 

оптимальної сукупності збалансованих цілей.  

На другому – оцінка, аналіз потенціалу, позиції і конкурентні переваги 

підприємства, вплив чинників зовнішнього середовища.  

Третій етап полягає у підготовці каталогу альтернативних і базових 

(еталонних) стратегій, а також у виборі бажаної для цієї ситуації стратегії. 

Четвертий етап передбачає організаційні заходи щодо реалізації обраної стратегії: 

розробку проекту і плану, реструктуризацію, що полягає в адаптації підприємства 

до стратегії, тобто формування культури і організаційної структури, відповідній 

стратегії, що реалізовується. П'ятий етап полягає у контролі (моніторингу) за 

стратегічним процесом, а також в оцінці виконання стратегії і внесенні коректив  

[71, с. 124-138; 301, с. 32-44; 373, с. 416-463].  

Прийняття тих чи інших управлінських рішень і вибір дій у рамках стратегії, 

регіональних комплексних і цільових програм залежать від об'єктивності і 

повноти оцінювання змін, що відбуваються в соціально-економічній системі 

регіону [242; 392, с. 34-43]. Для цього необхідно організоване системне 
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спостереження щодо діяльності, змінами, а також їх якісне і кількісне оцінювання, 

підготовка рекомендацій та управлінських рішень відповідно впливу на ситуацію. 

Для ефективного стратегічного управління розвитком підприємств 

гірничорудного комплексу (ГРК) така оцінка є обов'язковою, і це завдання можна 

вирішити тільки за умови адекватного застосування моніторингу діяльності 

підприємства. 

 

 

1.2. Місце і роль моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління  

 

Природно, що фактори впливу на розвиток підприємства повинні 

враховуватися при розробці його стратегії та тактики. Ринкові відносини 

спонукають до появи нових виробників, є підґрунтям постійних змін  попиту і 

пропозиції, навколишнього середовища, конкуренції між підприємствами тощо. 

Управлінці повинні вивчити та проаналізувати існуючу ситуацію і можливі зміни 

навколишнього середовища.  

Забезпечення ефективної діяльності підприємства передбачає застосування 

певних методів, у контурі стратегічного розвитку, які найбільшою мірою 

відповідають умовам і чинникам його ефективного функціонування.  

Упровадження методів і засобів необхідно враховувати специфічні 

проблеми, притаманні підприємствам. Запорукою здійснення ефективного 

управління на підприємстві є забезпечення адекватного моніторингу його 

діяльності [16, с. 173-176; 40, с. 14-16; 41, с. 780-783; 44, с. 44-47; 55, с. 73-76; 57, 

с. 132-134; 73, с. 167-170; 97; 98; 113, с. 76-92; 135, с. 330-335; 137, с. 26-46; 139, 

с. 20-260]. 
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Актуальність і практична необхідність досліджень моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління в Україні визначається такими 

складовими:  

1) потребою в освоєнні методів внутрішньовиробничого економіко-

аналітичного аналізу, який є адекватним ринковій економіці;  

2) конкуренцією, що вимагає найбільш швидкої адаптації до ринкового 

середовища, яке зазнає постійних змін;  

3) ускладненням організаційної структури, що вимагає координації 

взаємозв'язків між новостворюваними і вже існуючими підсистемами управління 

підприємством;  

4) сучасною орієнтацією на синтез, інтеграцію наукових здобутків і сфер 

людської діяльності [73, с. 167-170; 121, с. 19-97; 129, с. 60-63; 131, с. 161-164]. 

На теперішній час виділяються три основні напрямки, пов’язані з поняттям 

моніторингу:  

1) відповідає суто технічним характеристикам;  

2) визначається як складова функції управління; 

3) застосування до конкретного об’єкта управління.  

Поняття «моніторинг» прийшло в економіку з екології, соціології, освіти 

тощо. Термін «моніторинг» походить від латинського «монітор» - «нагадує», 

«спостерігає» [139, с. 137-161; 161, с. 675-676; 253, с. 978-979]. В сучасній мові 

означає постійне слідкування за певним процесом задля виявлення його 

відповідності чи невідповідності очікуваному результату або первинним 

дослідженням [38, с. 20-22; 192, с. 194-197; 243, с. 92-100]. Найчастіше поняття 

«моніторинг» ототожнюється зі спостереженням. У роботах закордонних вчених 

(Р. Манн, Э. Маейр) приводиться визначення моніторингу як системи повторних 

спостережень елементів довкілля у просторі і в часі з певними цілями [227, с. 74-

92; 228, с. 123-132]. Останнім часом спостерігається тенденція тлумачення 

моніторингу з виходом за межі вузької екологічної тематики. Моніторинг стає, по 
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суті справи, синонімом «систематичне спостереження», «оперативне 

спостереження» [22, с. 388-391; 23, с. 41-43; 57, с. 132-134; 128, с. 678-679].  

Аналізуючи існуючі в науковій літературі підходи до визначення поняття 

«моніторинг», слід зазначити, що єдиний  підхід серед науковців відсутній.  

В великій енциклопедії терміни моніторинг розглядається як система 

заходів, що дозволяють безперервно стежити за станом певного об'єкта, 

реєструвати його найважливіші характеристики, оцінювати їх, оперативно 

виявляти результати дії на об’єкт різноманітних процесів і чинників [165].  

І.Л. Бланк у словнику-довіднику фінансового менеджера представляє моніторинг 

поточної фінансової діяльності як розроблений на підприємстві механізм 

здійснення постійного спостереження за найважливішими поточними 

результатами фінансової діяльності в умовах кон'юнктури фінансового ринку, що 

постійно змінюється [100, с. 349-350]. При цьому, мета такого спостереження 

зрештою зводиться до виявлення та усунення причин, які призводять до 

погіршення фінансового стану підприємства і розробці пропозицій по 

коригуванню фінансової діяльності для її нормалізації і підвищення ефективності 

[16, с. 173-176; 29, с. 88-92; 142, с. 153-160; 146, с. 64-76; 171, с. 53-67] та ін. 

Економіст Свідрик Т.І. характеризують моніторинг як систематичний збір і 

аналіз інформації, що поступає на ієрархічний рівень, з метою виявлення тенденції 

розвитку господарюючого суб’єкта. При цьому виділяються такі сходинки 

моніторингу: глобальний, міжгалузевий, регіональний, локальний [311, с. 57-61]. 

І.Д. Чуліна, визначаючи суть всякого моніторингу, відзначає, що моніторинг 

– це єдиний науковий комплекс спостереження, контролю, управління і 

прогнозування об'єктів, у який трансформувався набір вузькопрофільних 

традиційних методів [364]. На наш погляд, праві ті автори, які при визначенні 

моніторингу першим елементом називають збір фактичного матеріалу, метою 

якого є забезпечення користувачів в отриманні необхідної вірогідної інформації 

http://techtrend.com.ua/
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щодо об'єкта моніторингу, що буде використана для реалізації його подальших 

елементів [28, с. 154-158; 32, с. 4-9; 43, с. 7-14; 64, с. 906-909; 84, с. 95-104]. 

Статистика як наука визначає поняття «моніторинг» дещо в іншому 

контексті, ніж у системі стратегічного управління, оскільки розглядається 

статистикою як окремий вид статистичного спостереження, визначаючи його як 

спеціально організоване систематичне спостереження за станом певного 

середовища [139, с. 38-45; 205, с. 234-257].   

Вітчизняні науковці, серед яких можна виділити В. Галіцина,  

С. Герасименко, Г. Ковалевського, А. Єріну, О. Олексійчук, М. Пугачову,  

Н. Парфенцеву [135, с. 330-335; 139, с. 59-65; 170, с. 45-48; 197, с. 197-201; 205, 

с. 236-363; 254, с. 60-65; 287, с. 147-154; 289, с. 147-158; 290, с. 47-189] та ін., 

визначають моніторинг як статистичний метод дослідження. Дослідниками були 

визначені концептуальні основи статистичного моніторингу взагалі та, зокрема, 

особливості статистичного моніторингу на промислових підприємствах.  

У наукових доробках М. Пугачової [287, с. 146-155] проведена 

систематизація основних підходів щодо використання моніторингу у 

статистичних дослідженнях. На тлі сучасних науково-практичних досліджень, 

системи моніторингу як найважливішої складової управління складними 

виробничими системами недостатньо висвітлені у науковій літературі. Можна 

виділити праці Г. Тарасової [333, с. 53-59], П.Н. Должикова, Н.М. Величко [155, 

с. 78-121], А. Шевякова, Г. Клейнер [367, с. 5-14], О. Яріш [385, с. 25-30] в яких 

вирішуються питання організації моніторингу. В. Галіциним досліджено сутність, 

призначення і критерії оцінювання систем моніторингу, алгоритми, технології 

використання, а також економіко-математичні методи і моделі щодо 

функціонування моніторингової системи [135, с. 330-335; 137, с. 26-46].  

Деякі автори не виділяють спостереження в обов'язковий елемент 

моніторингу, а представляють його як систему збору даних про склад явищ, 

процесів, що описуються за допомогою визначених ключових показників у цілях 
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певної діагностики стану об'єкта дослідження й оцінювання його в динаміці [251, 

с. 446-460; 273, с. 179-186; 300, с. 98-127; 303, с. 67-143; 304, с. 69-87] тощо. 

На нашу думку, застосування спостереження зовсім не виключається в 

моніторингових дослідженнях, але ніяк не позначається як його обов'язковий 

елемент. Як правило, цей елемент методу використовується в сукупності з іншими 

елементами. Зокрема, досліджувати фінансово-господарську діяльність 

економічного суб'єкта виключно за допомогою спостереження неможливо [18, 

с. 47-138; 20, с. 14-19; 23, с. 41-43; 51, с. 13-14; 69, с. 31-35; 81, с. 1-3; 389, с. 26-

35].  

Серед фахівців існує думка, що самостійна функція управління виробничим 

процесом може бути притаманна моніторингу. Виробничий процес надається як 

поєднання всіх можливих стадій виробництва і, відповідно, функцій. Тому ми 

вважаємо цю точка зору умовною. Сутнісні характеристики моніторингу 

діяльності підприємства можуть бути розглянуті з необхідною повнотою, тільки 

при умові врахування певних процесів управління. 

Вважаємо, що моніторинг діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління повинен досліджуватися як відносно самостійна важлива ланка. У 

рамках моніторингу діяльності підприємства проводиться аналіз, виявлення, 

оцінювання управлінських дій щодо забезпечення стратегічного розвитку.  

Порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів цілям 

підприємства забезпечується через зворотній зв'язок, який надає відповідну 

інформацію. Завдання моніторингу діяльності підприємства полягає в тому, щоб 

вірно й адекватно оцінювати міру, напрями, причини відхилення поточної ситуації 

щодо функціонування підприємства і результатів досягнення поставлених цілей. 

Відхилення створюються впливом різноманітних чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства [62, с. 97-100; 101, с. 144-145].  

Моніторинг розглядається також як система збору, зберігання, обробки і 

поширення інформації про діяльність підприємства, що забезпечує безперервне 
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вистежування стану, прогнозування і розвитку [149, с. 57-83; 160, с. 75-89; 167, 

с. 76-121; 208, с. 78-98; 215, с. 183-189; 233, с. 381-386; 254, с. 60-65; 255, с. 42-47]. 

У зв'язку з тим, що на підприємствах можуть існувати різні типи 

організаційних структур, інформаційні системи, то і системи моніторингу повинні 

мати відповідну свою специфіку.  

Як показує проведений аналіз, поняття «моніторинг» не має однозначного 

тлумачення, тому що вивчається й використовується в рамках різних сфер 

науково-практичної діяльності. Складність формулювання пов'язана, на нашу 

думку, із приналежністю цього визначення як науковій сфері, так і практичній 

діяльності. Своєчасність, актуальність, якість інформації, що використовується у 

різних сферах науки, забезпечує можливість побудови наукових підходів щодо 

дослідження реальності, побудові сучасних технологій відповідно прийняття 

ефективних стратегічних рішень  [269, с. 108-116; 306, с. 155-160; 363, с. 97-156].   

Відмінність наукових позицій щодо визначення моніторингу обумовлена 

еволюцією його практичного застосування, розвитком методологічного і 

методичного забезпечення.  

Нова роль моніторингу діяльності підприємства утвердилася з появою і 

поширенням системи стратегічного управління. В ході еволюції розвитку 

моніторингу діяльності підприємства відбувся перехід його з об'єктивно-

пасивного процесу в суб'єктивно-активний. Реалізація стратегії сталого розвитку, 

концепція якої прийнята Конференцією ООН в 1992 р., зажадала переходу до 

активного моніторингу. На теперішній час моніторинг діяльності підприємства  

розглядається як необхідне інформаційне забезпечення процесу прийняття 

управлінських рішень.  

Останнім часом зміна установок людей щодо соціальних цінностей, 

політичних цінностей і сфери юридичної відповідальності визначає об'єктивну 

потребу керівників підприємств у використанні розширеного кола аналітичних 
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матеріалів задля визначення економічної політики свого підприємства [235, с. 15-

37; 236, с. 217-248; 269, с. 108-116; 272, с. 251-258; 322, с. 154-158]. 

Природно, що вихідні результати моніторингу діяльності підприємств, їх 

форма і зміст визначаються з урахуванням потреб в інформації його учасників, 

тобто управлінців і фахівців, які беруть участь у моніторингу.  

Моніторинг діяльності підприємства, будучи інструментом дослідження 

ринку, розуміється як забезпечуване тими чи іншими способами регулярне 

фіксування стану процесів, що спостерігаються. Моніторинг діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління повинен сформувати 

інформаційну базу задля прийняття ефективних управлінських рішень.  

На нашу думку, головне в моніторингу полягає у певній сукупності ознак 

вчасно і правильно фіксувати економіко-виробничий стан підприємства, а не 

охоплювати якнайбільше напрямів функціонування. Постійний моніторинг являє 

собою регулярне оцінювання діяльності підприємств і доповнює державну 

статистику оцінювальними показниками. Проте, моніторинг не в змозі замінити 

статистику, і його результати повинні бути порівняні з даними державної 

статистики. Тільки тоді він може відігравати роль інструменту повноцінного 

економічного аналізу [107, с. 207-216; 108, с. 147-152; 109, с. 112-115; 150; 248]. 

Моніторинг діяльності підприємства, як функція управління, припускає збір 

інформації, її комплексне оцінювання і прогноз відповідно до системи економіко-

аналітичних показників. Необхідність і забезпечення реалізації означеної вимоги 

продукується орієнтованістю моніторингу діяльності підприємства на аналіз, 

порівняння результатів управління. Уніфікація інформаційного набору забезпечує 

також зручність його пошуку й фіксації і надає моніторингу діяльності 

підприємства властивості інформаційного процесу [45, с. 240-242; 52, с. 12-14; 

150; 173, с. 99-103; 175; 206, с. 308-320; 214, с. 232-267; 246, с. 57-78; 265, с. 131-

140]. 
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Моніторинг можна охарактеризувати як оперативний збір даних про складні 

явища і процеси. Застосовують невелику кількість ключових показників з метою 

дослідження стану об'єкта в динаміці оперативної діагностики. Підкресливши 

властивість оперативності моніторингу, можна уточнити визначення моніторингу 

як такого, що націлений на оперативне відстеження й аналіз інформаційно-

економічних значень показників, що характеризують діяльність підприємства [17, 

с. 151-153; 67, с. 248-252; 94; 162; 181, с. 35-39]. 

При проведенні моніторингу діяльності підприємства виникає необхідність 

одержання інформації, репрезентативної щодо різних об'єктів. Наприклад, 

підприємства в цілому й окремих його складових (співвідношення системи й 

частини системи).  

Об'єктами спостереження моніторингу діяльності підприємства виступають 

соціально-економічні відносини, їхні взаємозв'язки і взаємодії із зовнішнім 

середовищем. Суб'єктами можуть виступати фахівці й керівники, здатні 

аналізувати внутрішні механізми виробництва, пріоритети розвитку, стан об'єкта 

[192, с. 194-197; 244, с. 127-165; 321, с. 38-67; 363, с. 47-75]. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що моніторинг – це 

багатофакторний процес, який має свої особливості й тенденції, соціально 

обумовлені інституціональні фактори (виробничі, правові, управлінські), і 

забезпечує рішення певних взаємозалежних завдань як на макрорівні, так і на 

мікрорівні. Серед завдань, відповідно до підприємств, на увагу заслуговують: 

забезпечення керівництва своєчасною і вірогідною інформацією про 

функціонування та економічний стан підприємства; формування ключових 

показників ефективності управління; діагностика й попередження 

непередбачуваних, кризових і негативних ситуацій у діяльності підприємства 

задля їх якнайшвидшого й ефективного попередження, локалізації і ліквідації; 

забезпечення безперебійної і взаємовигідної взаємодії всіх підрозділів 

підприємства між собою [172, с. 12-18]. 
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Аналіз статистичної і фінансової звітності не завжди дозволяє отримати 

інформацію, що є необхідною для прийняття раціональних управлінських рішень. 

Тобто, існує необхідність в отриманні інформації, що стала б підґрунтям 

формування інформаційно-аналітичної бази управління. У цьому зв'язку основна 

царина практичного застосування моніторингу діяльності підприємства – це 

управління, інформаційно-аналітичні засоби управлінської діяльності в різних 

галузях [20, с. 14-19; 39, с. 11-13; 91, с. 267-272; 148; 150; 175; 190, с. 47-185]. 

Зауважимо, система моніторингу діяльності промислових підприємств являє 

собою широкий комплекс заходів методологічного, організаційного й 

управлінського характеру. Отже, організація моніторингу пов'язана з визначенням 

і вибором оптимального сполучення різних форм, видів моніторингу діяльності 

промислових підприємств, з урахуванням поточних особливостей конкретних 

ситуацій. Першорядну роль у цьому процесі відіграє вибір основних показників 

економічного стану (ОПЕС) для включення їх у систему моніторингу [86, с. 104-

105; 116, с. 219-222; 122, с. 27-45; 130, с. 19-27; 209, с. 133-139; 221, с. 134-179]. 

Різноманітність можливих об'єктів моніторингу припускає наявність 

множин як складних системних об'єктів, так і локальних. Слід зауважити, що 

складність об'єкта спостереження й системи моніторингу абсолютно незалежні. 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень дозволив дійти 

висновку щодо загальних особливостей об'єктів моніторингу:  

1) динамічність, тобто об'єкти моніторингу перебувають у динамічному 

розвитку або зміні;  

2)  можливість неблагополуччя, що може виникнути.  

Слід підкреслити, що незалежно від вибору тих чи інших компонентів 

об'єкта, моніторинг діяльності підприємства повинен бути орієнтований на 

відстеження змін не тільки економічних, а й таких, що відбуваються в соціумі 

[252, с. 107-176; 256, с. 30-35; 259, с. 132-184; 275, с. 73-76; 288, с. 41-50]. 
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Причини закінчення функціонування системи моніторингу можуть бути 

різними: сам об'єкт моніторингу діяльності підприємства може припинити своє 

існування, або він не являє інтересу для самої системи моніторингу. 

Науковий підхід до визначення багатьох понять базується на використанні 

системного аналізу. Основу системного аналізу становлять теоретична і 

методологічна база системного підходу і загальна теорія систем. Природно, 

системний аналіз доцільно розглядати при дослідженні наукових проблем у всіх 

сферах як реалізацію системного підходу [20, с. 14-19; 71, с.  107-140; 226, с. 36-

76].   

Системний аналіз виник у відповідь на вимогу практики, яка поставила 

науковців перед необхідністю досліджувати і проектувати складні системи, 

управляти ними в умовах дефіциту часу, обмеженості ресурсів, неповноти 

інформації. Чимало науковців аналізували поняття системи, розвиваючи її 

визначення з різною мірою формалізації [33, с. 41-43; 363, с. 243-278; 365, с. 67-

89]. 

Сучасний етап розвитку економіки характеризується широким 

застосуванням системного підходу для вивчення економічних явищ. Системний 

підхід є комплексним вивченням економіки як єдиного цілого з позицій 

системного аналізу. У свою чергу, системний аналіз – це методологія дослідження 

будь-яких об'єктів за допомогою представлення їх як системи і аналізу цих систем. 

Система (з грецької мови: складене з частин) є основним поняттям загальної 

теорії систем, на основі якого будується решта визначень. Стисло поняття 

«система» може бути визначене як впорядкована сукупність взаємозв'язаних і 

взаємодіючих різних елементів. 

Таке поняття певною мірою відображає наші інтуїтивні уявлення про те, які 

об'єкти можна, а які не можна називати системами. Але воно не володіє 

достатньою спільністю, щоб вміщати в себе все різноманіття існуючих систем, і в 

той же час недостатньо повно розкриває різні сторони поведінки 
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(функціонування) системи, її властивості. Визначення є дуже розпливчатим, 

допускає різночитання, різну смислову інтерпретацію. 

В якості системи можуть виступати господарські утворення різного ступеня 

розвиненості і зв'язаності: виробничі організації (підприємства, науково-дослідні і 

проектні інститути, плануючі організації); територіальні комплекси; галузь і, 

нарешті, народне господарство в цілому. Для економічних систем характерна 

виключно велика складність структури (розгалуженість) і наявність взаємодії 

(зв'язки) між окремими об'єктами (елементами системи). Якби вирішення 

практичних завдань вимагали обліку всіх існуючих у системі зв'язків і у всій їх 

складності, то жодна осмислена наукова і практична діяльність була б 

неможливою. З погляду економіста, практика-науковця, будь-який об'єкт 

(підприємство, галузь і т. ін.) розглядається з позицій певної задачі (цілі), а сам 

розгляд (вивчення) визначається з кінцевою точністю (роздільною здатністю), 

виходячи з допустимої невизначеності досягнення мети. 

Загальна теорія систем передбачає розробку загальних, методологічних 

принципів вивчення систем. У теорії систем можна виділити такі основні 

завдання: 

1) розробка єдиного формалізованого методу опису систем будь-якої 

природи як цілісного утворення; 2) побудова узагальнених моделей систем і 

процесів їх функціонування; 3) вивчення внутрішньої організації систем на рівні 

структури цілей, завдань і функцій системи; 4) дослідження інформаційних, 

енергетичних і матеріальних потоків, що протікають у системі; 5) дослідження 

процесів поведінки та управління; 6) встановлення властивостей і характеристик 

системи.  

Стисло поняття «система» може бути визначене як впорядкована сукупність 

взаємозв'язаних і взаємодіючих різних елементів. 

На даний час не існує загальноприйнятого визначення системи та й навряд 

можливо на вербальному (лінгвістичному) рівні дати її вичерпне формулювання. 

Проте існують деякі принципи побудови таких визначень. 
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Поширене визначення системи як певного порядку на сукупності об'єктів. 

Наприклад, система документообігу на виробництві. Тут система і порядок є 

майже синонімами. Абсолютно очевидно, що таке визначення включає в себе 

дуже невеликий клас систем, істотною властивістю яких є наявність певного 

порядку. Системою називають сукупність взаємопов'язаних елементів, 

сформованих у єдине ціле для виконання певної функції [3, с. 63-65; 25, с. 76-78; 

104, с. 78-97]. У цьому визначенні автори виділяють спільність і 

цілеспрямованість функціонування як істотні властивості системи. Аналогічне 

визначення [71, с. 47-57; 165; 183, с. 36-57]: система – організаційне або складове 

ціле, набір або комбінація елементів і частин, що створює єдине ціле, яке служить 

для досягнення загальної мети. З цих визначень можна зробити висновок, що 

будь-що, навіть дуже простий пристрій, слід розглядати як систему. Ряд фахівців, 

які займаються прикладними проблемами теорії систем, вважають 

найважливішою ознакою системи те, що елементи, які її становлять, утворюють у 

взаємозв'язку єдине ціле з якісно новими властивостями, відсутніми в елементів, 

які його утворюють [53, с. 107-110; 88, с. 111-116; 279, с. 132-148; 316, с. 57-183] 

та ін. 

Можна продовжити перелік подібних визначень. Усі вони виходять з 

розгляду набору істотних властивостей системи. Це їх об'єднує. Автори таких 

визначень, що є прихильниками прагматичного використання системної 

методології, прагнули дати повну характеристику властивостей системи або 

виділити синтезуючу властивість, тобто властивість, що об'єднує в собі всі інші 

властивості системи. Безуспішність спроб визначення системи на вербальному 

рівні, мабуть, обумовлена складністю і різноманіттям прояву властивостей 

системи. Тому на даний час спостерігається становлення двох концепцій у 

визначенні системи. Перша концепція виходить із повного визначення системи на 

основі переліку її найзагальніших, істотних властивостей. Друга – з широкого 

тлумачення поняття системи на такому рівні абстракції, який дозволив би охопити 

всю різноманітність існуючих систем. 
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Прихильники широкого визначення системи бачать рішення питання у 

використовуванні абстрактного підходу та застосуванні теорії формалізації і 

аналогій [71, с. 57-78; 345, с. 59-114; 386, с. 12-17]. Доцільно дати таке визначення: 

система – множина взаємозв'язаних елементів, кожний із яких пов'язаний прямо 

або побічно з кожним іншим елементом, а дві будь-які підмножини цієї 

підмножини не можуть бути незалежними [365, с. 47-53]. Таким чином, елементи 

системи утворюють повністю зв'язану множину, не поділену на незв'язані 

підмножини.  

С. Кліні вводить поняття системи як множини, для елементів якої визначені 

деякі відносини [71, с. 79]. Тут з'являється термін «відношення», який об'єднує в 

собі дві властивості сукупностей (множин). З одного боку, відношення – це 

правило (спосіб) побудови порядку, з другого боку – це підмножина, що володіє 

певними властивостями. Близькі за значенням визначення дають й інші автори. 

Відношення є головним атрибутом системи і це можна продемонструвати на 

наступному прикладі. Виробниче об'єднання утворює цілісну виробничу систему 

тільки в тому випадку, якщо його підприємства пов'язані певними відносинами 

(взаємні поставки, спеціалізація і концентрація, спільність цілей, взаємний 

розподіл завдань і функцій і т. д.). Але саме наявність таких відносин і обумовлює 

прояв інтеграційних якостей (властивостей) системи. З іншого боку, об'єднання 

виробництв, не пов'язаних певними відносинами, не привносить нічого нового в 

таку систему; система не придбає якісно нових властивостей у порівнянні з 

окремо (незалежно) функціонуючими підсистемами. 

Виробниче підприємство, що випускає продукцію, містить у собі такі 

множини: безліч основних фондів і устаткування; безліч сировини і 

напівфабрикатів; безліч готової продукції; безліч зайнятих у виробництві людей; 

відділів управління.  

Розуміння моделі дозволяє легко пояснити цю множинність: визначення 

системи – це умовна модель системи і, отже, відмінності цілей і вимог до моделі 
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призводять до різних визначень. Системний підхід корисний при використанні 

відомих теоретичних побудов для опису принципово нової проблемної ситуації. 

Це дозволяє зробити висновок, що моніторинг діяльності підприємства можна 

розглядати не лише як сукупність способів дослідження, але і як систему. Іншими 

словами, з організаційної точки зору, моніторинг діяльності підприємства є 

системою з певним набором елементів [21, с. 3-4; 71, с. 47-53; 180, с. 12-16]. 

Розглядаючи моніторинг діяльності підприємства як системоутворюючу 

складову, доцільно визначати моніторинг як комплекс складових, спрямованих на 

певний об’єкт, задля оцінювання економічного стану і прогнозування, 

результатом якого є отримання зворотного зв’язку. На нашу думку, доцільно 

виділити три складові моніторингу діяльності підприємства як системного 

елемента: 1) на вході – перевірка ресурсів, необхідних для виконання програми 

ефективної діяльності об’єкта дослідження (наприклад, предметом моніторингу 

може бути готовність персоналу до проведення економічного аналізу щодо 

стабільності підприємства); 2) моніторинг процесу – перевірка діяльності з 

виконання програми (в ході такого моніторингу можна, наприклад, визначити, чи 

відповідають реальні процеси раніше розробленому плану, розробці прогнозу);  

3) на виході – перевірка результатів програми [19, с. 143-178; 78, с. 56-59]. 

Схема взаємовпливу зовнішнього та внутрішнього середовища моніторингу 

і місце його складових відображено на рис. 1.1. 

 

   

 

 

 

Рис. 1.1. Складові моніторингу діяльності підприємства у взаємодії із 

середовищем 
Примітка: розроблено автором на основі [125; 171; 205; 230; 238; 272; 360; 362] 
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Таким чином, процедурну частину моніторингу діяльності підприємства 

можна відобразити у вигляді ланцюжка: вимірювання - аналіз - опис - 

моделювання - прийняття управлінських рішень. 

Сформовано структурно-логічну схему етапів наукового дослідження 

(рис. 1.2). У схемі відображено послідовність дослідження системи моніторингу 

діяльності підприємства в стратегічному управлінні.  

Етапи наукового дослідження послідовно розкривають сутність, 

методологію, практику застосування моніторингу діяльності підприємства в 

стратегічному управлінні.  

Перший етап наукового дослідження присвячений всебічному аналізу 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління:  

розкрито сутність, особливості, відповідність призначення системи статистичного 

моніторингу типу управління підприємством.  

З’ясовано дотичність понять щодо моніторингу та економічної діагностики. 

Проаналізовано застосування методів теорії виробничих систем до аналізу 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління. 

Другий – формування методологічних засад організації і проведення 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління: 

проаналізовано сутність інформаційного забезпечення моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління; вдосконалено концептуальні 

положення моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління; сформовано вимоги до механізму їх реалізації; розкрито можливості 

імплементації інформаційного забезпечення моніторингу діяльності підприємства 

до специфіки підприємств гірничорудного комплексу.  

Третій етап характеризує економіко-аналітичне забезпечення стратегічного 

управління розвитком підприємства – це методологічні засади формування 

системи економіко-аналітичних показників:  
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Рис. 1.2. Етапи наукового дослідження моніторингу діяльності підприємства в 
системі стратегічного управління 

Примітка: розроблено автором 
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управлінських рішень на 
підприємстві 
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1) проведено відповідні розрахунки і аналіз значень показників  

структурної трансформації ефективності діяльності підприємств гірничодобувної 

галузі; 

2) проаналізовано пропорційність розподілу підприємств за ключовими 

показниками їх діяльності.  

Четвертий – моделювання моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління. Етап наукового дослідження містить послідовно-

логічне втілення:  

1) системного аналізу ефективності соціально-економічного розвитку 

підприємства;  

2) економіко-аналітичний аналіз ефективності організаційної структури 

управління виробничою системою;  

3) оцінювання реалізації стратегічного розвитку підприємства. 

П’ятий – напрями удосконалення управлінських рішень за результатами 

моніторингу діяльності підприємства: практика моніторингу діяльності 

підприємства дає підстави щодо формування методологічних засад оцінювання 

реалізації стратегічного розвитку гірничодобувних підприємств; застосування 

економіко-математичних методів у формуванні управлінських рішень на 

підприємстві; виділено основні напрями удосконалення стратегічних 

управлінських рішень.  

Відповідно до проведеного аналізу управління підприємством як виробничої 

системи можемо визначити місце моніторингу діяльності підприємства щодо 

стадій стратегічного управління: планування, організація, контроль, реалізація, 

інформація.  

Місце моніторингу діяльності підприємства на стадії формування 

стратегічного рішення передбачає визначення функцій господарської діяльності та 

проведення моніторингу діяльності підприємства за цими функціями при розробці 
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набору альтернативних варіантів з метою формування стратегічного рішення 

(рис. 1.3). 

 

Господарська діяльність 
підприємства 

фінансова комерційна маркетингова інша 

Набір альтернативних варіантів стратегічного рішення 

моніторинг 

Формування стратегічного 
рішення 

 
Рис. 1.3. Місце моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління підприємством (функціональний підхід) 
Примітка: розроблено автором на основі [9; 55; 40; 84; 97; 112; 187; 192; 269; 273; 290; 

299; 342; 350; 358; 360; 377; 381; 382]  

 
На стадії прийняття управлінського рішення місце моніторингу діяльності 

підприємства доцільно розглядати з точки зору процесного підходу. Так, при 

розробці генеральної мети підприємства моніторинг діяльності підприємства 

покликаний розпізнати виявлені проблеми шляхом проведення економіко-

статистичного аналізу і визначення стратегічної ситуації, в результаті чого 

розробляються, обґрунтовуються стратегічні альтернативні рішення та з них 

обирається краще (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Місце моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління (процесний підхід) 
Примітка: розроблено автором на основі [9; 11; 131; 155; 220; 230; 238; 250; 274; 277; 278; 

283; 299; 330; 340; 356; 360; 373; 381; 383] 

 
При реалізації стратегічного рішення розглядається ймовірність наявності 

стратегічної проблеми на підприємстві. Якщо проблема виявлена, то 

розробляються альтернативні варіанти вирішення проблеми, які потребують 

визначення причин і факторів поліпшення чи погіршення результату 

господарської діяльності, для цього застосовується механізм оцінки та порівняння 

варіантів вирішення проблеми, який забезпечує організацію реалізації прийнятого 

рішення (контроль, аналітика, інформаційна підтримка). Ці завдання має 

реалізувати моніторинг діяльності підприємства на підприємстві (рис. 1.5) 
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Рис. 1.5. Місце моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління (системний підхід) 
Примітка: розроблено автором на основі [9; 10; 96; 99; 104; 121; 130; 178; 199; 278; 279; 

279; 299; 310; 339; 357; 363; 373; 374] 

 

Використання будь-яким підприємством системи моніторингу діяльності 

підприємства містить у собі ряд протиріч: з одного боку, фінансовий стан 

підприємства – справа самого підприємства, й іноді підприємство прагне широко 

не афішувати його рівень. Моніторинг діяльності підприємства може свідчити про 

його прозорість, надійність і бути свого роду допуском на ринок. 

Відповідно до означеного місця моніторингу діяльності підприємства в 

стратегічному управлінні при функціональному, процесному, системному 

підходах доцільно визначати і відповідні завдання.  
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На етапі формування стратегічного рішення доцільно застосовувати 

моніторинг діяльності підприємства задля дослідження функціональних зон 

підприємства (фінансової, виробничої, маркетингової та ін.). Результатом цього 

дослідження виступає набір стратегічних альтернатив. 

Етап прийняття стратегічного рішення передбачає застосування моніторингу 

діяльності підприємства для розпізнавання стратегічних проблем, аналізу 

стратегічних альтернатив, визначення та обґрунтування раціонального 

стратегічного рішення. 

При реалізації стратегічного рішення доцільно використовувати моніторинг 

діяльності підприємства в рамках контролю, що передбачає виявлення відхилень 

поточних результатів від запланованих; здійснення аналітичної діяльності для 

визначення впливових факторів; забезпечення інформаційної підтримки шляхом 

формування і надання звітів.  

Поєднання методів і методик моніторингу діяльності підприємства та 

економіко-аналітичного, стратегічного аналізу дає підстави для побудови системи 

моніторингу як інформаційно-аналітичної підсистеми стратегічного управління. 

Моніторинг діяльності підприємства повинен відповідати логіці загальної 

методології управління (рис. 1.6). 

Згідно з рис. 1.6, моніторинг діяльності підприємства  

й оцінювання виконання стратегії є логічно завершальним процесом,  

який здійснюється у контурі стратегічного управління. Стійкий зворотній зв'язок 

між процесом щодо досягнення цілей і власне цілями, які стоять перед 

підприємством. 

Слід зауважити, що моніторинг діяльності підприємства тільки тоді буде 

ефективним інформаційно-аналітичним інструментом управління, коли будуть 

ураховані галузеві особливості підприємств і, відповідно, особливості управління 

на підприємствах.  
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Рис. 1.6. Моніторинг діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління 
Примітка: розроблено автором на основі [10; 118;131; 144; 154; 167; 236; 238; 250; 260; 

274; 277; 278; 280; 290; 294; 344; 345; 395] 

     
Гірничодобувна промисловість є найбільш капіталомісткою галуззю. На  

1 гривню основних виробничих фондів добувної промисловості проходиться 

приблизно в 2-3 рази менше продукції, ніж у переробній промисловості [22, с. 388-

391; 87, с. 213-218; 112, с. 123-176; 155, с. 79-134; 306, с. 155-160]. Природно, що 

економіко-ефективна діяльність сучасного гірничодобувного підприємства, як 

складової ланки гірничорудного комплексу, цілком залежить від існування 

відповідної сировинної бази, яка визначається достатніми обсягами доступних і 

розвіданих для відпрацювання запасів корисних копалин, їх гірничо-геологічним 

заляганням, рівнем прогресивності технології видобутку, збагаченням і загальною 

організацією виробництва [43, с. 7-14; 155, с. 78-145; 261; 267]. Ці фактори 

обумовлюють вартість видобутку залізорудної сировини та вартість гірничо-
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металургійної продукції. Здійснюють вплив не тільки на значення показників 

функціонування  гірничодобувних підприємств, але і на розвиток усього гірничо-

металургійного комплексу та галузей-споживачів залізорудної продукції. Процес 

видобутку залізорудної сировини впливає на екологічний стан зовнішнього 

середовища.  

Підприємства несуть збитки від штрафних санкцій за порушення 

екологічних норм. Наслідками порушень екологічного законодавства є закриття 

ринків збуту продукції. Це спонукає керівництво гірничодобувних підприємств 

дотримуватися національних і міжнародних екологічних норм, а також стежити за 

екологічними параметрами своєї продукції.  

Таким чином, включення екологічної складової є доцільним при побудові 

системи моніторингу діяльності підприємства у забезпеченні ефективного 

управління гірничорудними комплексами, шляхом відстеження дотримання норм 

вмісту шкідливих речовин у довкіллі і, тим самим, дозволить мінімізувати значні 

штрафні санкції [261; 269]. 

Система моніторингу діяльності підприємства може завдати істотного удару 

по тіньових структурах. Вони будуть змушені підвищити рівень своєї фінансової 

прозорості, щоб мати відповідну інформацію, увійти у відповідні рейтинги, які 

повинні формуватися за результатами моніторингу, поступово легалізуватися. 

Якщо вони цього робити не будуть, то з великою ймовірністю їх можна віднести 

до тіньового сектора економіки [363, с. 231-256]. Такі підприємства в меншій мірі 

повинні мати підтримку економічного й, особливо, правового характеру. Для 

зменшення поширеної практики фальсифікованого банкротства, необхідно 

підвищувати прозорість роботи всіх суб'єктів і об'єктів економічних відносин. 

Управління діяльністю підприємства доцільно побудувати таким чином, 

щоб самі підприємства і, в першу чергу, трудові колективи були зацікавлені у 

всебічному моніторингу і його прозорості.  
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Економічний стан підприємства є складною, інтегрованою за багатьма 

показниками характеристикою його діяльності. Природно, що економічний стан 

підприємства характеризується системою показників, які визначають 

забезпеченість відповідними ресурсами та ступінь раціональності їх розміщення. 

Складність і багатовимірність економічного стану відбивається на дієвості 

практичного управління ним.  

Економічний стан підприємства є віддзеркалюванням ефективності 

управління підприємством. Питання діагностики економічного стану підприємств 

розглядалися в працях зарубіжних та вітчизняних науковців і практиків, зокрема: 

А. В. Головача, В. Б. Захожай, Н. А. Головач [141, с. 78-122], Г. Г. Білик [98], 

О.О. Васєчко [113, с. 87-233], О. М. Воскобойник [127, с. 228-234], М.О. Савицької 

[394, с. 238-305], Д. Хан [354, с. 142-256], О.О. Ільчук, К.О. Дєдова [187, с. 112-

116], М.О. Кизим, В.А. Забродського [199, с. 56-98], А. Гропелі, Е. Нікбахта [252]. 

Незважаючи на значну кількість наукових доробок учених і практиків з цієї 

теми, низка важливих питань стосовно оцінювання ефективності управління 

підприємством потребує подальшої розробки, глибокого вивчення та формування 

нових ідей, підходів та інструментів дослідження. Проведення моніторингу 

діяльності підприємства і формування відповідного оцінювання ефективності 

управління – одна з нових функцій соціально-економічних систем у різних країнах 

[298, с. 92-98].  

Дотепер головними завданнями економіко-аналітичних служб були 

спостереження за процесами виробничої діяльності та частковий аналіз даних, то 

останнім часом в європейських країнах спеціальними організаціями проводиться 

моніторинг діяльності підприємств у широкому його значенні: до завдань 

простого спостереження та деякого аналізу даних додалися завдання 

короткострокового прогнозування і візуалізація результатів моніторингу, подання 

їх конкурентному користувачу [105, с. 41-45; 298, с. 92-98]. 
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Реалізація методологічних підходів щодо моніторингу соціально-

економічних процесів на засадах економіко-аналітичної інформації пов’язана з 

завданнями Програми реформування державної статистики України. Програмою 

визначено певні напрями проведення моніторингу соціально-економічної сфери 

держави: екологічного стану навколишнього середовища, рівня життя населення, 

соціально-трудових відносин, ділової активності підприємств [150; 175; 255, с. 42-

47; 256, с. 30-35].   

Необхідно зауважити, що моніторинг ділової активності підприємств, 

починаючи з 1950-1960-х років, існує в усіх західноєвропейських країнах. З 1990 

р. така практика почала впроваджуватися у країнах Центральної та Східної 

Європи, а пізніше у деяких країнах Союзу Незалежних Держав (СНД) [298, с. 92-

98]. У більшості країн такий моніторинг проводять наукові установи. 

Використовуючи результати спостережень, отримують аналіз економічної 

кон’юнктури і короткотермінові прогнози (3-6 місяців) певних показників, що 

надаються учасниками обстежень. Україна приєдналась із 1997 р. щодо ділової 

активності підприємств відповідно європейської системи моніторингу. У виданнях 

ОЕСР регулярно публікуються результати моніторингу ділової активності 

підприємств. 

Загальновизначено, що моніторинг – це процес поточного спостереження, 

контролю, оцінювання, аналізу і прогнозування ключових соціально-економічних 

процесів на базі економіко-аналітичних даних [113, с. 47-123; 205, с. 47-76]. 

Завдання спостереження і моніторингу діяльності підприємства не 

співпадають. Моніторинг діяльності підприємства, безперечно, включає в себе 

спостереження щодо економіко-аналітичних показників. Стосовно завдань, то 

щодо моніторингу вони значно збільшені у порівнянні зі спостереженням. 

Моніторинг діяльності підприємства використовує дані спостережень, які 

фіксують фактичні дані про показники, що мають змінюватися (або не 

змінюватися) в часі. У відповідності до вимог управлінських процесів проводиться 
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оцінювання поточного економічного стану, аналіз закономірностей розвитку 

економіко-аналітичних показників, короткострокове прогнозування чинників 

впливу на економічний стан підприємства, візуалізація результатів моніторингу. 

Необхідно зауважити, що функція спостереження і функція моніторингу 

незалежні одна від одної, але моніторинг діяльності підприємства базується на 

спостереженнях показників виробничого процесу. Відповідно, функція 

моніторингу і функція прийняття рішень також незалежні, але прийняття 

управлінських рішень формується на засадах моніторингу діяльності 

підприємства. 

Таким чином, для підвищення якості прийняття управлінських рішень на 

підприємствах існує доцільність організації відповідної служби моніторингу. 

Служба моніторингу на підприємстві повинна удосконалити систему 

спостереження щодо його діяльності. Досліджуватися повинні процеси, тобто 

показники діяльності підприємства, які змінюються у часі [387, с. 15-123; 414]. 

Процеси соціально-економічних явищ характеризуються певною 

багатовимірною кількісних значень показників, які є динамічними числовими 

рядами, містять трендові, сезонні і недетерміновані складові. У процесі 

моніторингу діяльності підприємства виділяють наступні характерні ситуації: 

задано окремий певний показник, який ефективно визначає розвиток 

досліджуваного процесу; задано групу показників, які ефективно визначають 

розвиток досліджуваного процесу; задано деяку групу показників-факторів, серед 

яких не існує основних, але вони в сукупності визначають розвиток процесу В 

результаті аналізу означених множин показників визначають серед них один або 

декілька дійових, які доцільно взяти за основні, а останок зарахувати до 

незалежних [302,  с. 34-78; 383, с. 54-58].  

Моніторинг діяльності підприємства може також розглядатися в системі 

контролю: як спостереження за процесами у режимі реального часу, що 

відбуваються на підприємстві; формування оперативних звітів про результати 
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роботи підприємства (день, тиждень, місяць); порівняння цільових результатів з 

фактично досягнутим [301, с. 32-44; 320, с. 135-176; 358, с. 234-276]. 

Зазначимо особливості змісту моніторингу діяльності підприємства в 

системі стратегічного управління підприємством:  

1) зважаючи на схильність будь-якої системи до самоорганізації, існує 

можливість оцінювання за допомогою моніторингу діяльності підприємства в 

системі стратегічного управління, очікуваних якісних наслідків (погіршення чи 

покращення) економічного стану підприємства;  

2) системний характер моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління є важливою умовою його ефективності, що являє собою 

вивчення параметрів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, а також 

взаємозв'язку всіх складових; 

3) важливою сутнісною характеристикою моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління є те, що  

він повинен проводитися не тільки систематично, але і являти собою систему, що 

включає в себе дані всіх підсистем, що входять у велику систему, якою є 

підприємство.  

Саме системність моніторингової діяльності дозволяє виступати йому 

максимально ефективно і надавати системі управління підприємством необхідну 

інформацію:  

1) про стан системи в динаміці, виявляти і прогнозувати можливі напрями її 

трансформації; 

2) про збір моніторингових даних, що  здійснюється за допомогою 

різноманітних методів у залежності від того, які складові частини системи 

вивчаються. В основу вибору повинні бути покладені загальнонаукові і приватні 

методи дослідження; 

3) про отримані дані, які  повинні піддаватися обробці за допомогою різних 

методів, перш за все, порівняння та аналізу, при проведенні моніторингу 
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діяльності підприємства в системі стратегічного управління повинні створюватися 

умови для впорядкованого зберігання отриманих даних, їх систематизація, 

застосування сучасних інформаційних технологій. 

Отримані моніторингові дані повинні бути затребувані системою управління 

задля прогнозування і прийняття на цій основі управлінських рішень, а також 

поширюватися з метою їх використання на різних рівнях економіко-виробничої 

системи. 

Отже, підсумовуючи наведені визначення, можемо зробити висновок: 

основне завдання в забезпеченні моніторингової діяльності на підприємстві – 

створення системи безперервного спостереження за процесами і тенденціями, що 

здійснюються у зовнішньому і внутрішньому середовищі задля своєчасної 

оперативної оцінки ситуацій, що виникають. Саме ця система безперервного 

спостереження економічного стану підприємства має відповідати таким загальним 

принципам функціонування: 

1) відповідна кількість інформації – доцільність використання чільної 

інформації з необхідною точністю задля побудови моделей щодо діяльності 

підприємства; 

2) спадковості – кожна прийдешня підсистема не повинна руйнувати ознак 

предмету і еталонів, що встановлені у системах вищого степеня; 

3) достовірність і порівняльність, що забезпечує наближеність результатів 

моніторингових досліджень до реальних; 

4) ймовірності помилок, що забезпечує відслідкування помилок, які можуть 

виникнути при оцінюванні процесів діяльності підприємства або моделюванні. 

Оцінити ризик можливої помилки у межах розробленої моделі. Розробити основні 

методи щодо реагування на похибку та її наслідки; 

5) інтегрованості – забезпечує цілісність системи моніторингу діяльності 

підприємства, її пропорційність, взаємозумовленості, взаємоузгодженості. 

Забезпеченість зв'язку всіх підсистем і елементів, що обумовлено перехідним 
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періодом в економіці України. Розвиток промислових підприємств вимагає 

відповідної оперативності й гнучкості реагування на виклики зовнішнього 

середовища [135,  с. 330-335; 136 , с. 79-134]. 

Підсумковим завданням при здійснені моніторингу діяльності підприємства 

є підготовка висновків про поточний стан об'єкта і прогноз його зміни у 

майбутньому. 

Ефективність моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління підприємством визначається вчасними управлінськими діями щодо 

забезпечення реакції на відхилення керованих процесів від заданих нормативів, 

зміни зовнішнього економічного середовища. Зазначена ефективність 

безпосередньо пов’язана з функціями, що притаманні моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління [136, с. 78-89].  

Найбільш дієвими є такі функції: 

1)  процес постійного спостереження; 

2) збирання та обробка інформації про стан процесу, явища, системи з 

метою виявлення закономірностей зміни і розвитку чи відповідності заданим 

параметрам;  

3) цілеспрямована діяльність, що включає в себе спостереження, аналіз, 

оцінку і прогноз досліджуваного стану.  

Змістовно функції моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління можуть бути означені як:  

1) організаційна (визначення складу респондентів, вибір методів збору, 

системи показників, встановлення періоду оцінювання об'єкта та ін.);  

2) інформаційно-діагностична (формування інформаційної бази, необхідної 

для точної діагностики стану і динаміки змін об'єкта);  

3) контрольна (виявлення відхилень параметрів об'єкта від планових, 

нормативних);  
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4) аналітична (виявлення причин, умов, факторів, що детермінують стан і 

динаміку змін об'єкта);  

5) комунікаційна (передача інформації зацікавленим споживачам) [17, 

с. 151-153; 74, с. 89-90; 136, с. 87-213; 301, с. 32-44; 304, с. 67-98]. 

Особливістю методу моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління є застосування певної кількості інструментів і прийомів, 

шо забезпечують швидкість отримання не тільки дійових показників, а й повної 

економіко-аналітичної інформації щодо алгоритмів зміни причинно-наслідкових 

зв'язків. Часовий інтервал, що задається, орієнтується на тривалість певного 

управлінського циклу. В кожному конкретному випадку часовий інтервал 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління може 

різнитися і залежить від властивостей, ресурсів виробничої системи, їх 

динамічності, результативності управлінської системи, організаційних 

можливостей моніторингової системи щодо збирання, передачі, обробки 

інформації. 

Основна відмінність моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного і оперативного управління полягає в тому, що перший орієнтований 

на тенденції майбутнього, а другий, навпаки, «дивиться» в сьогодення.  

Моніторинг діяльності підприємства в системі стратегічного управління, у 

першу чергу, оцінює хід реалізації загальної стратегії, можливість і доцільність 

подальшого дотримання заданої стратегії, принципову досяжність за допомогою 

цієї стратегії основних стратегічних цілей і місії організації.  

Моніторинг в оперативному управлінні, у свою чергу, оцінює правильність 

окремих функцій і робіт, відстежує поточну діяльність підприємства відповідно до 

фактичних значень означених показників, порівнюючи їх із запланованими або 

нормативними. Моніторинг діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління спрямований на потенціал, а в оперативному - на конкретний 

результат [67, с. 248-252; 115, с. 48-79; 126, с. 78-124; 143, с. 36-57].  
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Основна відмінність запропонованих концептуальних засад моніторингу 

діяльності підприємства полягає у змістовному науково-практичному наповненні 

поняття «моніторинг». Авторський підхід передбачає формування ланцюгу: 

знання---інформація---нові знання.  

Змістовне наповнення кожної складової ланцюга передбачає:  

1. «Знання» – моніторинг діяльності підприємства як спостереження за 

показниками, що визначають процес досягнення місії (стратегічної мети) 

підприємства.  

2. Наступна складова – «Інформація» – містить методологічні засади 

обробки отриманої економіко-аналітичної інформації на етапі «знання» 

(порівняння, моделювання, оцінювання, аналіз). На цьому етапі проводиться 

всебічне дослідження виробничої системи: організаційна структура, соціально-

економічна складова, підходи до забезпечення раціонального стратегічного 

управління. Досліджуються внутрішні і зовнішні фактори впливу на економічну 

політику підприємства.  

3. Етап – «Нові знання» - передбачає визначення шляхів  удосконалення 

управлінських рішень за результатами моніторингу діяльності підприємства.  

Отримані результати цього етапу, при необхідності, можуть слугувати вхідними, 

при умові фільтрації економіко-аналітичних даних для етапу «Знання».  

Кожен з етапів наповнюється відповідними принципами, що забезпечує, в 

свою чергу, концептуальні засади моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічному управлінні підприємством.    

Таким чином, забезпечується всебічність і безперервність дослідження. 

Економічна діагностика є етапом дослідження проблемної ситуації 

функціонування підприємства на засадах проведеного моніторингу діяльності 

підприємства. Вона спрямована, як правило, якщо виникла проблема, на 

визначення причинно-наслідкових зв'язків, формування сумарного висновку 

відповідно її подолання [196, с. 174-148; 199, с. 56-76; 309, с. 47-61; 358, с. 36-97]. 



88 

 

Таким чином, економічна діагностика передбачає характеристику 

економіко-виробничого стану підприємства з метою виявлення проблем розвитку 

та способів подолання цих проблем. За такими ознаками економічна діагностика 

дає змогу своєчасно визначити кількісні та якісні характеристики економічних 

проблем і адекватно реагувати. Відповідно, означена проблема, завчасно виявлена, 

унеможливлює кризову ситуацію, а рецепт її вирішення формує «банк» аналогів у 

прийнятті управлінських рішень [244, с. 238-278].  

Відповідно щодо функцій економічної діагностики, доцільно виділити:  

діяльність з підготовки даних, необхідних задля обґрунтування та оптимізації 

управлінських рішень; аналітична – оцінювання поточного стану і тенденцій 

розвитку діяльності підприємства; інформаційна – формування інформаційної 

системи підтримки прийняття управлінських рішень; регулююча – розробки 

заходів, спрямованих на результативне подолання проблем щодо результатів 

діяльності підприємства [309, с. 48-69]. 

Методи економічної діагностики, що застосовуються в практиці управління: 

1) неформалізовані методи – логічне; 2) суб’єктивне дослідження; 3) експертний – 

оцінка ситуації високодосвідченими фахівцями; 4) морфологічний – 

систематизація набору альтернативних рішень за можливими інтегрованими 

варіантами і вибір найбільш ефективних варіантів; 5) економетричні – матричний, 

спектральний аналіз, виробничі функції, міжгалузевий баланс; 6) економіко-

математичне моделювання – дескриптивні (описні), предикативні (прогностичні) 

та нормативні моделі; 7) системний аналіз, імітаційне, лінійне, нелінійне, 

динамічне програмування тощо. 

Таким чином, існує дотичність понять функцій і методів економічної 

діагностики та моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління.  
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Дотичність понять моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління підприємством і економічної діагностики надано в 

табл. 1.1. 

Часова та інформаційна обмеженість унеможливлює  

комплексне або системне дослідження засобами економічної діагностики.  

Можна зазначити, що поширеним методичним інструментарієм дослідження 

діагностики є такі: елімінування та графічне зображення; порівняння; індекси; 

групування; визначення середніх величин показників діяльності підприємства 

[309, с. 67-98]. 

Економічна діагностика має більш активний характер відносно прийняття 

управлінських рішень і, водночас, використовує методи та результати 

статистичного моніторингу. Безумовно, можна вважати, що результативність 

економічної діагностики є похідною від моніторингу діяльності підприємства в 

системі стратегічного управління. 

Таблиця 1.1 
Дотичність понять «Моніторинг діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління» і «Економічна діагностика» 
Елемент дослідження   Дотичність  

1 2 
Мета  Концептуальні відмінності не суттєві 
Визначення  Моніторинг діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління включає в себе елементи економічної 
діагностики 

Взаємодія  Економічна діагностика застосовує моніторинг діяльності 
підприємства як функцію спостереження за ходом 
відхилення нормативних значень показників стратегічного 
розвитку від фактичних 

Об’єкт Концептуальні відмінності не суттєві 
Суб’єкт Концептуальні відмінності не суттєві 
Функції Моніторинг діяльності підприємства – зіставлення 

результатів первинної і підсумкової економічної 
діагностики. Моніторинг у загальнонауковому розумінні – 
діяльність, яка передбачає діагностику, контроль і 
прогнозування, що є важливими складовими системи 
управління 

Принципи  Концептуальні відмінності не суттєві 
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Продовження табл. 1.1 

1  2 
Методи   Економічна діагностика використовує економіко-аналітичні 

 методи. Відмінність застосування показників полягає в періоді 
часу, за який здійснюється аналіз 

Завдання  Економічна діагностика – системне оцінювання результативності 
господарської діяльності підприємств за декілька періодів. 
Моніторинг діяльності підприємства в системі стратегічного 
управління включає в себе діагностику ефективності стратегії 
розвитку підприємства  

Примітка: складено автором на підставі [2; 6; 15; 89; 93; 94; 95; 99; 106; 118; 123;  117; 

130; 138; 140; 143; 146; 149; 166; 178; 180; 187; 190; 191; 192; 200; 202; 235; 236; 250; 254; 262; 

279; 294; 304; 306; 351; 355; 359; 361; 370; 374; 379; 382] 

 

Проведені дослідження дозволяють дійти висновку про наявність певних 

елементів економічної діагностики в системі моніторингу діяльності 

підприємства. Це пов’язано з набуттям активно-об’єктивного змісту моніторингом 

у системі стратегічного управління підприємством, що є підгрудним для 

формування інформаційно-діагностичної функції.  

Активно-суб’єктивний характер моніторингу діяльності підприємства в 

системі стратегічного управління передбачає оцінювання рівня впливу 

середовища на неї з урахуванням синергетичних ефектів. 

Система моніторингу діяльності підприємства – невід'ємна частина 

ефективного менеджменту, що має відповідні взаємозв’язки зі стратегічним, 

тактичним, оперативним управлінням. Для реалізації функцій поточного 

моніторингу на підприємстві доцільно використовувати управлінський облік. 

Управлінський облік сприяє здійсненню управлінських функцій як тактичного та 

оперативного управління, так і стратегічного. Слід активно використовувати 

нефінансові показники в системі управлінського обліку щодо стратегічного 

планування. На теперішній час цим показникам відведена роль «виробничих» 

показників і показників для внутрішнього користування функціональними 

службами. Існує необхідність створити єдине інформаційне середовище, яке 

охоплювало б усю систему управлінського обліку. На кожному з означених етапів 
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визначаються певні процедури, що забезпечують виконання раціональних 

управлінських рішень. Сформована система відповідності призначення 

моніторингу діяльності підприємства типу управління (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Відповідність призначення системи моніторингу діяльності підприємства типу 

управління 
Тип 

управління 
Призначення Мета моніторингу Період часу 

Стратегічне Визначення та реалізація 
стратегічних цілей підприємства на 
основі врахування ресурсів, оцінок 
внутрішнього і зовнішнього 
середовища на довгостроковий 
період часу 

Оцінювання та порівняння варіантів 
вирішення стратегічних проблем. 
Ідентифікація стратегічного рішення 
на засадах моніторингу діяльності 
підприємства. 
Забезпечення інформаційно-
аналітичної підтримки управлінської 
діяльності 

 
 
 
≥ 5 років 

Тактичне Декомпозиція стратегічних цілей за 
компонентами (чинниками), їх 
відстеження, коригування, 
виконання. Диференціація та 
узгодження господарських інтересів 
бізнес-одиниць 

Відстеження значень основних 
показників виробничої діяльності 
підприємств відповідно до 
визначеної стратегічної мети.  
Причинно-наслідковий аналіз.  
Діагностика.  
Аналіз альтернатив.  
Забезпечення інформаційно-
аналітичної підтримки управлінської 
діяльності, коригування тактичних 
цілей 

 
 
 
1-2 роки 
 

Оперативне Відстеження значень основних 
виробничих показників відповідно 
до квартальних планів (річного 
плану). Розробка конкретних дій 
щодо забезпечення виробництва 
товарів і послуг на 
короткостроковий період 

Відстеження ритмічності випуску 
продукції, виконання планів (за 
значеннями основних показників 
виробництва) відповідно 
функціональними підрозділами і 
службами підприємства зростаючими 
підсумками з початку року.  
Формування інформаційної бази. 
Систематичне накопичення 
економіко-аналітичних даних, 
оновлення інформаційно-аналітичної 
підтримки управлінської діяльності 
виробничих підрозділів, служб 
підприємства 

 
 
 
 
Протягом  1 
кварталу 
(року) 

Примітка: джерело: складено за даними [1; 4; 6; 12; 26; 29; 31; 47; 96; 98; 104; 107; 114; 117; 

123; 124; 129; 135; 139; 140; 146; 151; 157; 172; 173; 174; 184; 186; 189; 190; 191; 192; 201; 215; 

212; 225; 238; 247; 272; 282; 304; 347; 344; 351; 355; 360; 361; 368; 386; 389] 
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Інформаційний аспект має фундаментальне значення задля вивчення і 

пояснення явищ і відстеження управлінських процесів. Аналіз інформаційних 

зв'язків у соціально-економічних системах дозволяє пояснити і цілеспрямований 

характер стратегічного управління. Природно, що слід враховувати матеріально-

енергетичні фактори, які  присутні в соціально-економічних системах. 

Зрозуміло, що вихідним положенням інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління є достовірність інформації.  

З формальної (синтаксичної) точки зору точність, зазвичай, намагаються 

підвищити за рахунок збільшення числа показників і за рахунок збільшення 

точності арифметичних обчислень, що особливо характерно для методів 

факторного аналізу. Тут слід підкреслити, що при неточності початкових даних, 

збільшення кількості показників сприяє не зменшенню, а, навпаки, збільшенню 

помилок [68, с. 5-11; 274, с. 54-78].  

При підвищенні точності результатів обчислень ураховують наступне 

фундаментальне положення: фронтальний рівень точності моделювання, який 

віддзеркалює певні залежності, відзначається точністю самого нетотожного її 

елемента, включаючи вихідну інформацію [17, с. 151-153; 68, с. 5-11; 274, с. 47-

76].  

У семантичному сенсі точність визначається адекватністю методу 

відображення величини в числі. У разі неаддитивності аналізованої величини 

необхідно використовувати неметричні шкали, для яких не визначено сенс 

операції додавання, або дати обґрунтовану економічну інтерпретацію такої 

операції у разі використання метричної (інтервальної) шкали. У разі латентності 

(неспостережності) економічної величини необхідно обґрунтувати метод її 

непрямого вимірювання або конструкцію показників і моделей, які 

використовуються для її аналізу [13, с. 151-353; 68, с. 5-11; 74, с. 89-90].  

Технічна проблема інформаційної семантики пов'язана з технічними 

завданнями інформаційного пошуку у великих масивах даних. Специфічним 
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завданням інформаційної семантики є робота з великими даними і подолання 

інформаційних бар'єрів.  

Новий напрямок в області обробки даних (Big Data)  

пов'язують із «проблемою трьох V»: великим інформаційним обсягом (Volume), 

слабкою структурованістю (Variety), вимогою високої швидкості обробки 

(Velocity).  

У прагматичному плані точність обчислень і аналізу, зазвичай, намагаються 

підвищити шляхом переходу від шкали номінальної до ординальної, а від 

ординальної – до інтервальної тощо. При цьому вибір того чи іншого типу шкали 

не має достатнього обгрунтування. Але слід пам'ятати, що за кожною 

економічною величиною, незалежно від можливостей дослідника, закладена певна 

шкала (рис. 1.7). 

Запропоновановані, в результаті дослідження підходи (функціональний, 

процесний, системний), припускають застосування семантичного та 

прагматичного аспектів. Синтаксичний аспект враховують технічни засоби 

обробки інформації. Враховуючи значні обсяги економічної інформації, 

природнно, що повинні бути викорстані класичні вимоги щодо її оброблення, а 

саме  [17, с. 151-153; 65, с. 152-154; 68, с. 5-11; 71, с. 78-97]: 

1) групування – визначення груп відповідно до суттєвих ознак. Мета - 

всебічна характеристика економічної інформації; 

2) зведення - узагальнення отриманих даних. Мета - отримання економіко-

аналітичних, статистичних показників, подальший їх аналіз. 

Таким чином, бачимо, що прагнення до підвищення точності економічних 

вимірювань як в синтаксичному і семантичному, так і в прагматичному аспекті 

пов'язане з небезпекою отримати прямо протилежний результат.  

Підвищення точності, особливо вихідної інформації,  

зазвичай, вимагає додаткових й іноді досить значних витрат. 
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Рис. 1.7. Конструктивні складові системи моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління 
Примітка: сформовано автором  

 

 

 Методи і технічні 
засоби спостережень, 

бази даних  

  Вибір показників Показники (індикатори) 
статистичної звітності 

1 
3 2 

ВХІД 

Синтаксичний 
інформаційний 

аспект 

Семантичний 
інформаційний 

аспект 

Прагматичний 
інформаційний 

аспект 

Схема  
інформаційних 
потоків 

Обліковці, 
програмісти 

Технічні засоби 
зберігання, переробки, 

передачі інформації 

Інтерпретація результатів Проблеми, фактори 

Алгоритм обробки 
інформації 

Методи і моделі 
непрямих вимірювань, 

агрегування згортки 
інформації 

Аналітики 

Правила доступу 
інформації СМ 

Критерії, 
нормативні моделі 

Суб’єкти, які 
приймають рушенная 
рішення (СПР) 

Конструктивні 
елементи СМ 

Конструктивні 
елементи СМ 

 

Впорядкування 

Результати розрахунків 
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Підсумовуючи результати проведеного дослідження, слід зауважити: на 

відміну від існуючих визначень, де моніторинг діяльності підприємства 

здебільшого трактується як спосіб дослідження реальності, що використовується у 

різних наукових сферах, і як спосіб забезпечення управління певними видами 

діяльності за допомогою подання своєчасної та якісної інформації особам, що 

приймають рішення. Вважаємо за доцільне визначити моніторинг діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління як процес безперервно діючої 

системи збору відповідної управлінської інформації, проведення додаткових 

інформаційно-аналітичних обстежень, оцінювання, ґрунтовного вивчення 

економічної інформації, наскрізного порівняння отриманих результатів із 

значеннями цільових параметрів діяльності підприємства на всіх стадіях 

розширеного виробництва задля відповідного контролювання за реалізацією 

економічної політики і ухваленням ефективних управлінських рішень на 

підприємстві [16, с. 173-176; 22, с. 388-391; 55, с. 73-76; 136, с. 78-145] та ін.  

 

 
1.3. Забезпечення управління підприємством з позиції теорії виробничих 

систем 

 
Найважливішим системним поняттям є управління. Управління як термін 

має різні інтерпретації. Науковці визначають управління як перехід системи у 

новий стан шляхом дії на певні змінні-характеристики [365, с. 67-123]. Або, 

управління – це процес взаємокоригуючих змін, у результаті яких виробляється 

динамічна стійкість систем [260, с. 330-343; 347, с. 79-145; 408, с. 51-78].   

З наведених формулювань виходить, що управління є процес взаємодії 

щонайменше двох об'єктів - управляючого і керованого. Управління здійснюється 

шляхом обміну інформацією і включає в себе:  

контроль I  - отримання інформації щодо стану керованого об'єкта;  

вибір управляючих дій D (ухвалення рішень);  
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реалізацію R - здійснення управляючих дій через змінні (чинники), що 

впливають на зміну стану об'єкта.  

Послідовність цих операцій є кортеж <I, D, R>, що формально описує  

елементарний цикл управління. 

Управління складною виробничою системою взагалі та підприємством, 

зокрема, - це цілеспрямована діяльність системи, тобто системі притаманна 

властивість самоврядування, що полягає у прагненні системи до досягнення 

певної цілі [41, с. 780-783; 71, с. 67-87; 263, с. 46-67; 353, с. 60-265]. 

І, нарешті, управління вимагає наявності зворотного зв'язку. Узагальнено, 

управління – механізм визначення різниці між метою і результатом. Принцип 

зворотного зв'язку полягає у тому, що управління повинно обчислюватися через 

стан системи. Формально принцип зворотного зв'язку є відображення (формула 

1.2): 

 

 .      (1.2) 

 

Тобто кожному стану z та кожному моменту часу t відповідає вхідна дія x(t) = 

p(t, z(t)). Аналітично управління може бути представлено, як (формула 1.3): 

 

,      (1.3) 

 

тобто  

: T  

Одержане відображення – закон управління: щоб управляти системою, 

необхідно знати залежність виходу управляючої системи в кожен момент часу від 

її входів і механізм перетворення виходів системи в команди управління входами 

системи. Зворотний зв'язок може бути позитивним або негативним. Позитивний 
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зворотний зв'язок підсилює дію вхідного сигналу (має однаковий із ним знак), 

негативний – послаблює (має знак, протилежний знаку вхідного сигналу). 

Позитивний зворотний зв'язок погіршує стійкість системи, негативний 

сприяє відновленню рівноваги в системі при його порушенні збурюючими діями. 

В економіці на застосуванні позитивного зворотного зв'язку засновані системи 

матеріального стимулювання [365, с. 107-123]. 

При розгляді основних управлінських функцій складних виробничих систем, 

якими є підприємство, як правило, виділяють функції організації та планування. 

Ці функції, у широкому сенсі, є узагальнюючими (інтегральними) управлінськими 

функціями. Функція планування може бути визначена як організація людської 

діяльності на засадах встановлення її критеріїв і цілей, засобів і методів 

досягнення. Функція організації може визначатися як особливий процес 

впорядкований і цілеспрямований щодо певних дій, тобто може регламентувати 

реалізацію усіх функцій [78, с. 56-59; 163, с. 47-76; 237, с. 49-98]. 

Під структурою управління виробничої системи розуміємо сукупність 

виробничих елементів системи управління (структурних підрозділів, виконавців) і 

орієнтованих зв'язків між ними, що визначають розподіл завдань і функцій 

управління (рис. 1.8). 

Поєднання структури управління підприємства водночас із множиною 

функцій, що визначають дії структурних складових виробничої системи, і правил, 

що упорядковують управлінські процеси в системі, формує механізм управління 

виробничої системи [33, с. 41-43; 49, с. 44-69; 78, с. 56-59]. 

Питання щодо дослідження структури і механізму управління виробничої 

системи безпосередньо пов’язані і є складовими теорії виробничих систем.  

Для тлумачення управлінських процесів і механізмів виробничої системи 

суттєвими є такі її ознаки:  

1. Структура управління системи діяльності підприємства може визначатися 

за ієрархічним принципом. Тобто, система діяльності підприємства – це 
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багаторівнева множина підсистем з обмеженою самостійністю нижнього рівня і 

правом пріоритету дій підсистем верхнього рівня в поведінку підсистем нижнього 

рівня. 

2. У виробничій системі повинні контролюватися головні виміри підсистем, 

а окремим складовим системи або підсистемам надається певна самостійність 

щодо вибору рішень. Зазначимо, що повинні враховуватися загальносистемні та 

власні обмеження [25; 51]. 

 

 
Рис. 1.8. Структура управління виробничої системи  

Примітка: джерело розроблено автором на онові [146; 205; 217; 253; 344; 345;360; 362] 

 
3. Елементарною складовою управлінської системи, що здійснює діяльність, 

є суб'єкт управління. Суб'єкт втілює ухвалення управлінських рішень. Такі 

рішення неможливо формалізувати через управлінські функції, вони акумулюють 

елементарний цикл управлінського процесу [49, с. 34-47; 121, с. 54-78]. 

Присутність суб'єкта в системі управління виробничою діяльністю 

призводить до її активності. Дієвість підсистем управлінських виробних систем 

проявляється в самоорганізації (саморозвитку) підсистеми, що виявляється у 

Керована система 

Виробничо-виконавча структура 

Виробничо-технологічна структура 

Виконавці Документація  

Оброблювані 
продукти праці 

Умови 
виробничого 
середовища 

Обладнання, 
енергоносії 

Керуючі впливи Сигнали 
оберненого зв’язку 

Кінцеви
й  

продукт 
Ресурси  

М 
О 
Н 
І 
Т 
О 
Р 
И 
Н 
Г 
 

Д 
І 
Я 
Л 
Ь 
Н 
о 
С 
Т 
І 
 

П 
І 
Д 
П 
Р 
 

М 
О 
Н 
І 
Т 
О 
Р 
И 
Н 
Г 
 

Д 
І 
Я 
Л 
Ь 
Н 
о 
С 
Т 
І 
 

П 
І 
Д 
П 
Р 
 



99 

 

прагненні до досягнення цілей. Цілі виробничих підсистем можуть не співпадати 

із загальними цілями всієї системи [49, с. 44-69; 121, с. 121-145; 266, с. 79-102]. 

Наявність локальних цілей обумовлює конфлікти в системі – 

внутрішньорівневі та міжрівневі. Міжрівневі конфлікти в системі виникають при 

несумісності глобальної мети і локальних цілей підсистем. Природно, структурні 

елементи управління на нижньому рівні прагнуть надати хибні дані або приховати 

частку ресурсів підприємства від рівнів, які стоять вище. Це може бути 

обумовлено бажанням підвідомчої системи управління одержати менш інтенсивні 

плани, що гарантують у майбутньому їх виконання [80, с. 87-90; 358, с. 76-298].  

Внутрішньоступеневі конфлікти виникають при перешкоджанні іншими 

підсистемами досягнення локальних цілей. Стимулювання підсистем з єдиного 

фонду матеріального стимулювання призводить до конфлікту конкуренції, який 

може мати, за певних умов, як позитивний, так і негативний наслідок [71, с. 76-

89]. 

Формалізація ряду наведених ознак призвела до формування методології та 

теорії активних систем. Об'єктами управління цієї теорії є «активні» елементи 

(АЕ). На змістовному рівні активний елемент може визначатися як 

цілеспрямовано функціонуючий і володіє ознакою самоорганізації (саморозвитку), 

він генерує з різною ефективністю в залежності від цілей управлінської дії. Такою 

активною системою може бути підприємство. Підприємство є централізована 

система. Містить у собі центр управління, основними функціями якого є: 

формування планових завдань і видача їх підсистемам; облік, контроль і оцінка 

результатів виконання підсистемами планових завдань; ухвалення рішень і 

надання керуючих дій, забезпечуючи стабільність виконання планів [49, с. 44-69; 

53; 71, с. 76-89; 348, с. 54-178]. 

Поводження активних елементів системи певною мірою визначається 

заданим механізмом її функціонування.  

Механізм функціонування містить: 
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1) прийоми побудови управлінських критеріїв, цілей, планів; 

2) закономірності управління (оцінювання, планування, стимулювання); 

3) організацію управлінських процесів відповідно до функцій: планування, 

обліку, контролю, оцінювання, ухвалення рішень, управлінських дій [49, с. 44-69; 

80, с. 87-90; 86, с. 104-105; 185; 363, с. 237-256]. 

Сукупність змінних, що описують стан i-х активних елементів, на вході –  хі, 

а на виході – yi. Маючи на увазі економічну інтерпретацію, вектор входів хі є як 

певні ресурси i-го АЕ (активний елемент), а вектор виходів yi – як результат 

діяльності виробничої системи – підприємства (наприклад, випуск продукції). 

Ефективність ri функціонування АЕi визначається відповідністю витрат і 

результатів, тобто  ri = ri (хі, yi) i-го АЕ, який є вектор реалізації, тоді ri = ri (ui). 

Центр управління не має точної інформації про потенційну ефективність 

активного елемента (АЕ). При формуванні плану ЦУ (центру управління) 

використовує інформацію про параметри моделей АЕ [71, с. 87-98]. 

σі - оцінка вектор-параметрів ri, що використовується центром для 

планування. Причому, хоча області ефективних реалізацій,  

у загальному випадку σ . Процедуру формування плану πі для АЕi можна 

визначити як відображення πі:  тобто аналітичне відображення закону 

планування. 

Вектор-план , що встановлюється ЦУ активним елементам, 

визначає заплановану реалізацію для i-го АЕ і характеризує «бажані» значення 

відповідних компонент реалізації. План повинен реалізовуватися, тобто (формула 

1.4): 

 

  .                                            (1.4) 

 

де -  безліч реалізацій АЕ. 
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Розмірність ui в загальному випадку більше розмірності , оскільки 

частина змінних АЕ переводиться у вільні змінні . Вектор  складає множину 

змінних, що утворюються виключенням з ui планових змінних  , тобто 

(формула 1.5): 

 

 ui = ( ).                                                (1.5) 

 

Центр контролює змінні вектор-плану , тоді як змінні, що оцінюються, 

знаходяться безпосередньо у розпорядженні АЕ.  

Розмірність для всіх АЕ вважається однаковою (до однакової розмірності 

вони приводяться шляхом додавання нульових компонент). Це обумовлено 

необхідністю представлення системи як групи функціонально однорідних 

підсистем. Однорідність АЕ – перша умова забезпечення принципу порівнянності 

оцінок [71, с. 67-71]. 

Друга умова, необхідна для проведення оцінювання, пов'язана з 

урахуванням співвідношення результатів і витрат активного елемента (АЕ) щодо 

досягнення результатів діяльності виробничої системи – підприємства. 

Порівнянність оцінок забезпечується приведенням кожній зі змінних реалізації ui 

до одиниці використання ресурсу, наприклад, у формі різного роду питомих 

показників [71, с. 67-78]. 

Разом із планами центр встановлює і ряд інших параметрів λ = (λ1, λ2), які, 

як правило, є загальними для групи функціонально однорідних елементів 

(наприклад, ціни, нормативи відрахувань, коефіцієнти штрафів і заохочень тощо). 

Основне завдання управління, що вирішується центром, – це формування планів і 

параметрів управління. Засоби побудови управлінських параметрів і планів 

визначають закон управління, який визначається як реалізація принципу 
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зворотного зв'язку: вектор управління є відображенням вектору стану системи, 

тобто [71, с. 87] (формула 1.6):  

с = (λ(σ, u), uπ(σ)),                                          (1.6) 

 

де відображення   визначає закон вибору параметрів управління, а 

відображення - закон планування. 

Дії центру управління полягають у зборі інформації щодо  

оцінювання ефективності у, виконанні обчислювальної процедури формування 

плану uі
π(σ) і параметрів управління λ(σ, u), а також надання керуючих дій 

(формула 1.7): 

 

с = (λ, uπ).                                                    (1.7) 

 

Механізм функціонування активної системи, тобто дії АЕ і дії ЦУ. Дії iAE  

полягають у виборі такої реалізації, яка забезпечує його найбільший виграш (як 

найменший програш). Індивідуальним цілям кожного АЕ відповідає цільова 

функція (формула 1.8): 

 

),                                             (1.8) 

 

в якій  і  задаються центром управління.  

Тоді, якщо  - штраф, то при неспівпаданні плану і реалізації iAE  має 

певний програш. Формально це можна представити таким чи9ном [71, с. 93] 

(формула 1.9; 1.10): 

 

  =0 , якщо ,                                           (1.9) 
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 , якщо ,                                           (1.10) 

 

тобто при даній реалізації   значення цільової функції і-го АЕ 

максимальне, якщо реалізація  була запланована (формула 1.11). 

Функція 

 

 ,                                                (1.11) 

 

відображає інтереси АЕ тільки в даному періоді t функціонування.  

Це виправдано, якщо схвалювані рішення в даному періоді t не впливають 

на вибір рішення в майбутні періоди, тобто на вибір центром вектора управління:  

  у моменти )1( +t , )2( +t ,…,(t+n). 

Принцип «планування від досягнутого», коли план реалізації в даному 

періоді впливає на плани майбутнього періоду, підрозділам стає вигідно 

знижувати ефективність роботи з тим, щоб мати гарантію у виконанні планів у 

майбутньому.  

Функція, яка відображає інтереси АЕ з урахуванням майбутніх періодів, 

матиме вигляд (формула 1.12): 

 

),               (1.12) 

 

тобто iAE  передбачає очікуваний сумарний програш (виграш) у 

передбачуваному  періоді iktT +=  

Механізм функціонування підсистеми організації управління виробництвом 

використовує певні положення теорій активних систем. 

Перерахуємо властивості «активності» організаційних систем, 

формалізовані в описі активного елементу [71, с. 98-123]: 
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1. Активна система є багатоцільовою системою, тобто вона складається з 

елементів, які ухвалюють рішення і мають власні локальні цілі. Активному 

елементу надається право ухвалювати рішення в межах заданих обмежень і 

планувати свій виграш (програш) відповідно до сформованої центром управління 

цільової функції. 

2. Ухвалення рішень центру управління та активної системи  

відбувається в умовах невизначеності. Невизначеність вибору АЕ  

своїх планів полягає у відсутності інформації про передбачувані дії інших 

активних елементів. Невизначеність в ухваленні рішень центром  

управління обумовлена відсутністю достовірної інформації про резерви, що 

розташовуються iAE . 

3. Активні елементи системи ухвалюють рішення з урахуванням майбутніх 

наслідків. Це виражається в «захованні» iAE  своїх резервів і роботі зі зниженою 

ефективністю. Формальна ця властивість iAE  виражається у тому, що в цільову 

функцію і-гo АЕ даного періоду можуть бути введені цільові функції майбутніх 

періодів. 

При аналітичному описі активної системи припускається, що вона є 

ієрархією систем управління, причому для кожної системи  

управління к-го (верхнього) рівня сукупність підлеглих їй систем управління 

(к+1)-го (нижнього) рівня і керованих ними підсистем є об'єктом управління [25, 

с. 78-98; 71, с. 87-90; 363, с. 98-110]. 

Дворівнева активна система складається з n+1 активних елементів. Нижній 

(к+1)-й рівень – рівень підсистем, включаючи n активних елементів (АЕi 

( ). Верхній к-й рівень – активний елемент АЕ0, що виконує функції центру 

управління (ЦУ). 

Завдання управління полягає в побудові процесу ухвалення  

рішень (вибору планів і параметрів управління) в моменти часу  



105 

 

t, t+1 і т.д., тобто процес управління – це послідовність ітерацій  

(формула 1.13):  

 .               (1.13) 

 

Періодичність зміни t залежить від прийнятої на виробництві схеми 

планування і оперативного управління. 

Таким чином, можливість формалізації прийняття ефективних 

управлінських рішень забезпечує доцільність застосування теорії виробничих 

систем на всіх ланках управління, а також при відстеженні значень показників 

діяльності підприємства [49, с. 44-68; 71, с. 98-108; 87, с. 213-218; 360]. 

Система управління діяльністю підприємства – об’єднуючий процес 

економіки і менеджменту.  

Засади теорії виробничих систем доцільно використовувати при формуванні 

системи моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління, 

визначаючи в якості активного елемента підприємство, його виробничий 

потенціал. 

Ефективність суттєво залежить від того, наскільки обґрунтовано 

здійснюється вибір економічної політики. Обґрунтування управлінських рішень 

безпосередньо пов’язане з проведенням комплексного техніко-економічного 

аналізу. Вибір найкращого варіанту щодо управління підприємством має 

здійснюватися на засадах порівняльного аналізу оцінювання економічної 

ефективності варіантів рішень [49, с. 44-69; 71, с. 178-189; 87, с. 213-218; 124]. 

Виробничі системи, безумовно, є відповідною мірою складними соціально-

економічними системами. Соціально-економічні системи мають системи 

управління, які відрізняються своїми специфічними особливостями [7, с. 34-38; 44, 

с. 47-67; 72, с. 23-101; 96, с. 56-89; 103; 127, с. 228-234; 297, с. 48-65]. 

Для характеристики управління економічною системою необхідно описати її 

основні складові та зв'язки між ними і навколишнім середовищем. Економічна 
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система може бути представлена як сукупність принаймні п'яти основних груп її 

складових [71, с. 76-95; 106, с. 142-147; 211; 218, с. 90-93]: 

1) трудові ресурси;  

2) природні ресурси;  

3) матеріально-речові ресурси;  

4) інформаційні ресурси;  

5) економіко-керуючі перетворювачі. 

У найбільш загальному вигляді управління економічною системою може 

бути представлено схемою (рис. 1.9). 

На схемі L - трудові ресурси; N - природні; М - інші матеріальні ресурси; Y- 

виробництво; S - чисті (невиробниче) споживання; X, C - регулятор і задає блок, у 

сукупності забезпечують управління. V - "або". Суцільні лінії – матеріально-

речові зв'язки, пунктирні – інформаційні. На вхід економічної системи надходять 

усі види ресурсів, причому надходження природних і трудових  

ресурсів є лише частково регульованими, утворюючи відкритий кінець схеми 

системи. Іншим відкритим кінцем схеми є чисте споживання S, яке формує 

ланцюг розвитку економічної системи. Зв'язок SX (1) – це зворотний зв'язок від 

речового потоку YS, по якій надходить інформація про те, наскільки економіка 

задовольняє заданій величині потреби. Каналом SX (2) задаються параметри 

речового виходу YS і надходить інша інформація. Інформаційний зв'язок YX 

показує багатоступеневість регулювання виробництва, матеріальний потік YX 

живить саму систему економічного регулювання, а інформаційний зв'язок XS 

передає економічну інформацію в інші управлінські підсистеми для прийняття 

відповідних рішень. Управління соціально-економічною системою здійснюється 

передачею інформації SX (1), SX (2) в С, а звідти в Х і прямим обміном 

інформацією через Y і X.  

Значною особливістю свідомо керованих соціально-економічних систем є 

обов'язкова присутність посередника в каналах зворотного зв'язку. Це 
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обумовлюється численними специфічними вимогами до організації систем 

стратегічного управління, визначає їх якість, висуває проблему стимулювання [49, 

с. 47-67; 56, с. 123-125; 88, с. 111-116; 127, с. 228-234; 297, с. 48-65].  

 
Рис. 1.9. Загальна схема управління економічною системою  

Примітка: сформовано на основі [4; 56; 68; 205; 228; 238; 365] 
 

Інструменти управління – це засоби упорядкування, пристосування для 

вирішення поставленого завдання в рамках сформованої реальної ситуації, 

ресурсних та інших обмежень. Таким чином, інструмент управління орієнтований 

на стійкість. Іншими словами, це спосіб вирішення проблеми пристосування в 

ситуації, що склалася. 

Під методом розуміється спосіб застосування набутого  

знання для отримання нового. Метод є також знаряддям отримання наукових 

фактів. 

В умовах турбулентної економіки будь-які інструменти управління 

підприємством, що припускають отримання або перетворення знання, є 

інструментами, які забезпечують стійкість підприємства [49, с. 44-69; 87, с. 213-

218; 234, с. 56-176]. 

N 

С 

X 

S 

M 

Y 

L 

V 

* 

* 

* 

* 

(1) 



108 

 

Інформація та аналіз являють собою методи управління. Розвиток 

управління підприємством нерозривно пов'язане з розвитком інформаційних 

технологій. Управління знаннями, як інструмент управління підприємством для 

забезпечення його стійкості, дозволяє охопити не тільки технологію, але й людей, 

і культуру. Нова модель бізнесу повинна будуватися на знаннях: знання управляє 

можливостями підприємства, інтелектуальні активи цінуються вище матеріальних. 

Підприємство має концентруватися на управлінні внутрішніми додатковими 

активами знання  [188, с. 89-94]. 

Управління знаннями підвищує здатність організації навчатися на основі 

інформації про своє середовище, а також включати знання в бізнес-процеси. 

Управління знаннями означає набір процесів, що розробляються в організації, для 

створення, збору, зберігання і поширення знань [188, с. 78-123; 379, с. 20-23]. 

Застосування підприємствами інструменту управління знаннями в сучасній  

економіці відрізняється від його використання у традиційній. 

Незначною є різниця в тому, що стосується важливості самих знань; значно 

різняться види необхідних знань і способи їх використання. У традиційних 

організаціях існують різні способи для передачі знань, у тому числі за допомогою 

бесід і нарад. У «новій» економіці люди можуть працювати віддалено. Тобто 

важливою особливістю «нової» економіки стало застосування інформаційних 

технологій, від коректної роботи яких буде залежати постійний потік знань. В 

іншому випадку, якщо потік знань буде перерваний, підприємство опиниться поза 

системою і буде перебувати в невизначеності, а це вже безпосередньо впливає на 

стійкість підприємства. І, наразі, якщо сучасне підприємство, в першу чергу, 

виробляє знання, а вже потім продукт, то традиційне – спочатку продукт, а знання 

цілеспрямовано не виробляються і не розглядаються як основа конкурентної 

переваги. 

Проведений аналіз виробничих систем, а саме: їх сутності властивостей, 

знаходять своє відображення у системному підході, який забезпечує організацію 



109 

 

реалізації прийнятого рішення (контроль, аналітику, інформаційну підтримку) при 

ідентифікації моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління. 

Підприємство має концентруватися на управлінні внутрішніми додатковими 

активами знання. 

Управління знаннями підвищує здатність організації навчатися на основі 

інформації про своє середовище, а також включати знання в бізнес-процеси. 

Управління знаннями означає набір процесів, що розробляються в організації для 

створення, збору, зберігання і поширення знань. 

В умовах швидкоплинних змін середовища проявляється адаптивність 

економічних систем. Збереження вирішальних ознак, з метою  

підтримки визначних змінних у певних межах, основне завдання управління.  

Для економічної системи, як підприємство, встановлюються  

характеристики його діяльності: дохідність, рентабельність, обсяги випуску і 

реалізації продукції,  собівартість продукції, фонд заробітної плати тощо [55, 

с. 73-76; 87, с. 23-218; 115, с. 142-147; 124, с. 57-69]. 

Структура управління економічної системи розглядається в декількох 

площинах. Це залежить від принципу виділення певних складових. Кожне 

підприємство підпорядковується системі більш високого рівня, галузевого або 

територіального [56, с. 76-98; 87, с. 213-218; 299]. 

Удосконалення управління – найважливіше завдання побудови раціональної 

структури економічної системи. Раціональна структура передбачає наявність 

взаємозв'язків між певними складовими. Природно, зі збільшенням ступенів або 

проміжних ланок у структурі управління витрачається більше  

ресурсів на управлінський апарат, зростають витрати на управління,  

при цьому ефективність системи знижується. Інакше, зменшення складових у 

структурі управління призводить до збільшення навантаження щодо управління, 

що знижує дієвості системи управління в цілому. Вибір раціональної структури 
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управління повинен забезпечити раціональну ефективність системи [56, с. 54-68; 

87, с. 213-218; 344, с. 79-189]. 

Значними труднощами управління підприємствами, як виробничої системи, 

є наявність емерджентних ознак. Ці властивості найменш доступні відстеженню і 

виміру. Вони можуть бути означені й кількісно описані лише на основі економіко-

аналітичного  аналізу [16, с. 173-176; 18, с. 56-77; 80, с. 87-90; 118, с. 56-79; 155, 

с. 57-109; 199, с. 16-76; 272, с. 251-258]. Так, відмітною ознакою систем 

управління  

підприємства є наявність суб’єктів. У такому разі системами управління 

передбачають широке коло використання принципів щодо морального та 

матеріального стимулювання. 

Одним з основних принципів управління підприємством є принцип 

оптимальності. Складність економічного стану підприємства  

унеможливлює повну формалізацію систем управління. При моделюванні  

систем управління виділяють дві підсистеми: здебільшого формалізована, 

здебільшого неформалізована. Зовнішні параметри задаються щодо 

формалізованої підсистеми, визначають правомірність певних процедур [56, с. 98-

123; 87, с. 213-218; 140, с. 146-187; 365, с. 67-78]. 

Ефективна формалізація систем управління підприємством передбачає 

доповнення зовнішніми даними, що обумовлюються досягнутим ступенем 

дослідження економічної системи і її відповідної взаємодії із середовищем. Такий 

процес забезпечується системним підходом щодо опису об'єктів управління. 

Природно, формалізація – це система моделей, пов’язаних між собою каналами 

зв'язку: прямими та зворотними [111, с. 8-15; 231, с. 56-165].  

Формалізація повинна містити в собі нормативні та дескриптивні моделі. 

Нормативні моделі використовуються для вироблення управлінських рішень, що 

забезпечують оптимальне функціонування системи, з точки зору прийнятого 
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критерію ефективності. Дескриптивні моделі призначені для прогнозу станів 

навколишнього середовища та об'єкта управління [71, с. 78-93].  

Насиченість інформацією призводить до збільшення кількості інформації, 

яку необхідно переробити. Зростаюча чисельність управлінського персоналу не 

може забезпечити належної якості управління для вироблення керуючих впливів у 

системах управління [56, с. 103-110; 87, с. 213-218]. 

В.М. Глушков дав визначення інформаційного бар'єру, що виникає при 

управлінні економічними системами [140, с. 123-145]. 

Якщо позначити через n – кількість людей зайнятих у виробництві, m - 

число одиниць устаткування, то сумарну складність завдань управління можна 

оцінити функцією С (m + n) 2, де С - const. 

Пропускну здатність людини при вирішенні завдань управління можна 

визначити як А арифметичних і логічних операцій, що виконуються за одиницю 

часу. Сумарну можливість із М - людини nА (рис. 1.10) [140, с. 123-145]. 

Будь-яка економічна система при досягненні у своєму розвитку досить 

великих розмірів проходить дві критичні точки: 

1 - де С (m + n) 2 = А, 

2 - де С (m + n) 2 = А * n 

В.М. Глушков називає ці точки першим і другим інформаційним бар'єром. 

1 - система не може задовільно справлятися однією людиною, 2 - не вистачає 

всіх людей, що беруть участь у виробництві. 

Подолання першого інформаційного бар'єру стало підґрунтям щодо 

забезпечення ефективного управління протягом досить  

довгого часу, застосовуючи вдосконалення структур управління, товарно-

грошових відносин та інших механізмів. Подолання другого інформаційного 

бар'єру зумовило швидкий розвиток науково-практичних досліджень відповідно 

до управління, побудови нового математичного апарату, економіко-математичних 
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методів, використання обчислювальної техніки, розробки інтелектуальних систем 

[40, с. 14-16; 56, с. 78-98; 87, с. 213-218; 140, с. 12-145]. 

 

 
Рис. 1.10. Інформаційні бар'єри  

Примітка: сформовано на основі [140] 
 

Математична теорія активних систем дає понятійний апарат для опису 

механізмів функціонування виробничих систем і дозволяє вирішувати наступні 

завдання: 

1. Аналіз. Задані структура і механізм функціонування системи. Виходячи з 

розумних гіпотез про поведінку активних елементів, визначити ефективність 

функціонування активної системи. 

2. Синтез. Визначити механізм і закони функціонування активної системи, 

забезпечуючи її максимальну ефективність. 

Таким чином, проведені дослідження стали підґрунтям удосконалення 

понятійного апарату моніторингу діяльності підприємства, методичних підходів 

до формування суб'єктивно-активного моніторингу щодо оцінювання стану 

підприємства. Наукові дослідження дозволили послідовно й поетапно розкрити 

сутність, методологію, практику застосування моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління. 
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Висновки до розділу 1 

 
1. Досліджено завдання моніторингу діяльності підприємств щодо 

стратегічного управління: аналіз середовища; визначення місії і цілей; 

формування та вибір стратегії; реалізація стратегії; оцінювання і контроль 

виконання стратегії. Зазначено, що необхідною умовою щодо потреб ефективного 

управління діяльністю підприємства є забезпечення безпосередньої можливості 

виявити причини, їх типологізацію, ранжування за рівнем інтенсивності впливу та 

ін., а не лише констатувати наявність і величину змін економічного стану. 

2. Сформовано структурно-логічну схему етапів наукового дослідження, 

що дозволило послідовно й поетапно розкрити сутність, методологію, практику 

застосування моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління. Відповідно, 1-й етап присвячений дослідженню: еволюційного 

розвитку стратегічного управління; місця і ролі моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління; забезпеченню управління 

позиції теорії виробничих систем. Другий етап дослідження відповідно 

стосується: сутності інформаційного забезпечення моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління; удосконалення концептуальних 

положень моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління; імплементації інформаційного забезпечення моніторингу діяльності 

підприємства до специфіки підприємств гірничорудного комплексу. Третій етап 

відповідно – методологічні засади формування системи економіко-аналітичних 

показників забезпечення ефективного управління підприємством; аналіз 

пропорційності розподілу показників діяльності підприємств гірничодобувної 

галузі; аналіз структурної трансформації показників ефективності підприємств 

гірничодобувної галузі. Четвертий етап передбачає системне моделювання 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління. П’ятий 
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етап присвячений дослідженню напрямів удосконалення управлінських рішень за 

результатами моніторингу діяльності підприємства. 

3. Дослідження еволюційного розвитку системи стратегічного 

управління дозволили визначити місце моніторингу діяльності підприємства в 

системі стратегічного управління відповідно до функціонального, процесного, 

системного підходів. Запропонований системний підхід щодо реалізації 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління 

базується на якості проведення етапів оцінювання та порівняння варіантів, що 

розглядаються (контроль, здійснення аналітичної діяльності, інформаційна 

підтримка). 

4. Аналіз концептуальних засад управління довів необхідність обліку 

чинників зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства з метою 

забезпечення можливості переходу до стійкого розвитку. Невизначеність, 

нестабільність і висококонкурентне середовище змушують підприємство 

переглянути свої цілі, пріоритети і сформовану відповідну систему стратегічного 

управління. Підприємство переходить від пристосування до формування 

зовнішнього середовища.  

5. З’ясовано, що нова модель бізнесу повинна будуватися на знаннях. 

Управління знаннями підвищує здатність підприємства навчатися на основі 

інформації про своє середовище, а також використовувати знання при управлінні 

бізнес-процесами. Досліджено поняття «інформаційне забезпечення системи 

стратегічного управління»: як забезпеченість системи управління відповідною 

кількістю інформації; як діяльність, що пов'язана з організацією збору, реєстрації, 

передачі, зберігання, опрацювання і представлення економіко-аналітичної 

інформації; як цілеспрямована діяльність суб'єктів щодо управління у визначеній 

сфері.  

6. Удосконалено методичні підходи до формування суб’єктивно-

активного моніторингу діяльності підприємства на засадах теорії виробничих 
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систем, яка враховує активні елементи управління в процеси прийняття 

управлінських рішень. На змістовному рівні активний елемент – цілеспрямовано 

функціонуючий елемент, що володіє ознакою самоорганізації (саморозвитку). 

Підприємство, як активний елемент, працює з різною ефективністю залежно від 

цілей, що стоять перед ним. Доведено, активність підсистем управління 

підприємством виявляється в самоорганізації, що виражається у прагненні до 

досягнення цілей виробничої системи. Забезпечення ефективного управління 

підприємством у контурі стратегічного розвитку ґрунтується на методолого-

практичних засадах, які найбільшою мірою відповідають чинникам і умовам 

дієвого функціонування, ураховує особливі проблеми, які доводиться вирішувати. 

Практика застосування теорії виробничих систем безпосередньо може бути 

використана на всіх ланках управління: при вирішенні таких питань, як 

відслідкування причино-наслідкових зв’язків між економіко-аналітичними 

показниками. Встановлено, що вони в процесі моніторингу діяльності 

підприємства логічно впливають на прийняття стратегічних рішень. 

Сформовано систему відповідності призначення моніторингу діяльності 

підприємства типу управління: оперативному; тактичному; стратегічному. 

7. У результаті дослідження існуючих теоретичних розробок у сфері 

економічної науки, прикладних робіт у сфері стратегічного управління, сутності 

інформаційних технологій та їх ролі в процесі становлення та розвитку сучасної 

управлінської діяльності вдосконалено понятійний апарат щодо моніторингу 

діяльності підприємства в стратегічному управлінні. 

Сформовано авторський підхід визначення моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління як процес безперервного 

спостереження за ключовими елементами реалізації економічної політики 

підприємства, реєстрації набутих у стані спостереження змін, оцінювання 

проміжних результатів і досягнень для виявлення проблем та відхилень від 

запланованих завдань з метою контролю за реалізацією економічної стратегії і 
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ухваленням ефективних управлінських рішень у системі стратегічного управління 

підприємством.  

8. Досліджено дотичнісить понять моніторингу діяльності підприємства 

в системі стратегічного управління й економічної діагностики. Установлено, 

економічна діагностика має більш активний характер відносно прийняття 

управлінських рішень і водночас використовує методи та результати моніторингу. 

Зазначено, результативність економічної діагностики є похідною від моніторингу 

діяльності підприємства в системі стратегічного управління. Це дозволяє 

збалансувати відповідний інструментарій економічної діагностики і моніторингу 

діяльності підприємства в системі стратегічного управління, що є підгрунтям для 

формування інформаційно-аналітичної бази моніторингу діяльності підприємства 

в системі стратегічного управління. 

9. Виокремлено основні групи складових системи моніторингу 

діяльності підприємства в залежності від його функцій та інформаційного аспекту 

(формального, семантичного, прагматичного). Формальний аспект враховує 

взаємопов’язаність елементів системи, мінімально допустиму точність, зв’язок із 

діючою системою обліку. Семантичний аспект передбачає єдність принципів 

конструювання та інтеграцію показників, процедур, рішень, наочність 

(зрозумілість, зручність), універсальність. Прагматичний визначає інтерпретацію 

отриманих результатів щодо відслідкування значень показників діяльності 

підприємства, сприяє підвищенню інформативності, універсальності. 

 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано в працях [17; 21; 25; 27; 

28; 29; 32; 33; 38; 39; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 57; 62; 64; 67; 68; 

71; 73; 74; 75; 80; 81; 84; 86; 87; 88; 91; 95; 386; 387; 388; 389]   

 .
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ 

МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

  

2.1. Сутність інформаційного забезпечення моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління   

  

Інформація, яка здатна забезпечити потреби управління соціально-

економічними системами, - це інформація, що утворюється, циркулює і зникає 

на  різних рівнях соціально-економічних систем.  

Процеси прийняття управлінських рішень на підприємствах нині 

реалізуються за умов активного розвитку інформаційного суспільства, 

ключовим поняттям якого є інформація. Інформаційно-комунікаційні 

технології нині є основою інформаційного суспільства, метою якого є 

реалізація вартості часу. Управлінські оперативні впливи, рішення про 

необхідність змін мають бути засновані на постійному аналізі результатів 

моніторингу діяльності підприємства [315, с. 67-148; 190, с. 89-123]. 

З'ясування суті аспекту інформаційного забезпечення моніторингової 

діяльності дає можливість визначитися [125, с. 38-67; 316, с. 98-153]:  

1) у методах організації інформаційних відносин в , 

2) у методах регулювання соціально-економічних відносин, пов'язаних із 

організацією інформаційних відносин у сфері управління;  

3) в умовах інформатизації формування завдань  щодо спеціалістів-

програмістів відповідно до автоматизації інформаційних процесів у певній 

організаційній структурі управління соціально-економічними системами;  

4) у розв'язанні практичних завдань щодо управління соціально-

економічними системами.  
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Формування і підтримку відповідних організаційно-функціональних 

властивостей системи стратегічного управління слушно визначати  поняттям 

«інформаційне забезпечення».  

Наукові дослідження [222, с. 28-67; 296, с. 386-378] присвячені 

обґрунтуванню і виділенню наступних понять «інформаційне забезпечення»:  

1) забезпеченість відповідною кількістю інформації систем управління;  

2) діяльність щодо збирання, реєстрації, передачі, зберігання, 

опрацювання і представлення інформації;  

3) цілеспрямована діяльність суб'єктів відповідно до управління 

виробничими системами.  

Аналіз наукових доробок у сфері управлінської інформації дає підстави 

дійти висновку: інформаційне забезпечення системи управління — це 

поєднання усієї інформації щодо внутрішнього і зовнішнього середовища 

виробничої системи, відповідних засобів і методів її опрацювання, діяльності 

фахівців щодо раціонального використання отриманих даних, знань в 

організації управління виробничою системою [265, с. 131-140; 277, с. 87-217; 

296, с. 386-389; 311, с. 57-61; 315, с. 76-98; 316, с. 78-132; 346, с. 235-301]. 

Система моніторингу діяльності підприємства – основний компонент 

інформаційного забезпечення стратегічного управління. Система  

моніторингу діяльності підприємства забезпечує управлінців інформацією із 

різноманітних джерел: формалізує її у вигляді структурованих даних;  

здійснює подальший її аналіз. Слід відзначити, що реалізацію моніторингу 

діяльності підприємства на підприємстві доцільно  здійснювати в певній 

послідовності [34, c. 112-136; 35, с. 44-76]. 

Природно, що моніторинг діяльності підприємства, насамперед, 

використовується у практичній діяльності задля оцінювання економічного 

стану відповідного підприємства. Отримані результати становлять основу 

прийняття стратегічних рішень. Відповідно постає питання встановлення 

показників щодо оцінювання економічного стану підприємства та реалізації 

відповідної стратегії. 
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Очевидно, що встановлення показників, які мають складати систему 

моніторингу діяльності підприємства, напряму пов’язані з тією стратегію, що 

реалізує підприємство [37, с. 116-118; 333, с. 53-59; 337, с. 37-87; 367, с. 5-14]. 

Вибір показників моніторингу діяльності підприємства – важливий етап, 

тому як від цього залежить адекватність оцінювання ефективності обраної 

стратегії управління. При виборі показників керівництво повинно розставити 

пріоритети з метою однозначного висновку.  

Виділяють чотири можливих підходи до побудови системи вимірювання 

та відслідковування економічного стану підприємства. 

Перший підхід передбачає припущення, що система – це система 

контролю на основі ринкових показників функціонування підприємства. Тут 

можуть вимірюватися ціни на продукцію підприємства, ціни на акції чи дохід 

інвестованого капіталу тощо [120, с. 211-256; 312, с. 78-201]. Вимірювання 

ведеться в ринковому порівнянні значень означених параметрів.  

Другий підхід – це вимірювання і відслідковування економічного стану 

бізнес-підрозділів підприємства. В цьому випадку різним підрозділам 

(структурним одиницям) підприємства встановлюються цільові маркери і 

проводиться оцінювання виконання поставлених завдань.  

Третій підхід – це так званий бюрократичний підхід контролювання. Цей 

підхід досконально описує те, як треба працювати, які дії виконувати тощо. 

При такому підході відслідковується та контролюються правильність 

виконання встановлених процедур і правила, а не те, що отримано. Основа – 

стандартизація [245, с.54-132]. 

Четвертий підхід до вимірювання та відслідковування стану параметрів 

підприємства базується на встановленні норм відношень і системи цінностей на 

підприємстві. У цьому випадку контролювання перетворюється на 

самоконтролювання [184, с. 48-56; 204, с. 163-169]. Порівняння фактичних 

значень параметрів моніторингу діяльності підприємства з їх цільовими 

значеннями. При проведені порівняння управлінці можуть стикнутися з такими 

ситуаціями: фактичні значення параметрів більше (краще) цільових; фактичні 
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значення параметрів відповідають цільовим; фактичні значення взагалі не 

відповідають цільовим.  

Оцінювання результату порівняння і прийняття рішення здійснюється у 

відповідності до скоригованого підсумованого аналізу.  

Якщо фактичні значення параметрів відповідають цільовим,  

приймається рішення про те, що нічого змінювати не треба. У протилежному 

випадку доцільно збільшити цільове значення параметру, але при умові,  

що це не буде всупереч стратегічним цілям підприємства. Таке коригування 

може відноситись як до засобів досягнення цілей, так і до самих цілей [56, с. 43-

89; 65, с. 152-154; 230, с. 87-195; 339, c. 37-44; 382, с. 67-191]. 

Існує широка схема проведення моніторингу діяльності підприємства в 

системі стратегічного управління (рис. 2.1) [112, с. 122-167; 315, с. 27-78]. 

Перший етап – це визначення тих напрямів, за якими буде проводитися 

оцінювання реалізації стратегії, оскільки склад і кількість обраних напрямів 

залежать від стратегії, що реалізує підприємство, знаходячись на певному етапі 

життєвого циклу. Цей етап є найважливіший серед  послідовних рішень. Аналіз 

зовнішнього і внутрішнього середовища передбачає застосування спеціальних 

методів і методик, які дозволяють управлінцям обрати стратегію забезпечення 

обраних цілей. Етап відповідає функціональному  підходу, який був 

запропонований у результаті дослідження. 

Другий етап – розробка та затвердження системи оціночних  

показників задля моніторингу діяльності підприємства в розрізі окремих 

напрямів. 

Встановлення зв’язку між показниками. Вибір множин  

показників повинен відбуватися ретельно. Обрання показників  

щодо контролю виконання стратегії, управлінці повинні визначати пріоритети 

задля забезпечення формування однозначного висновку. Етап відповідає 

процесному підходу, який забезпечує аналіз варіантів стратегій, та вибір 

найкращої. 
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Рис. 2.1. Схема проведення моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління 
 

Приміткаа: джерело розроблено автором на основі  [9; 12; 21; 38; 89; 132; 234; 265; 

274; 278; 279; 337; 363; 373; 382] 

 

І. Аналіз внутрішніх і зовнішніх умов функціонування 
підприємства. 

ІІ. Визначення напрямів оцінювання реалізації стратегії розвитку 
підприємства.  

ІІІ. Розробка та затвердження 
системи економіко-аналітичних 
показників моніторингу задля 
забезпечення ефективного 
управління підприємством 

 

ІV. Спостереження та 
визначення значень показників 
моніторингу діяльності 
підприємства в системі 
стратегічного управління  

V. Порівняння фактичних значень показників системи моніторингу 
діяльності підприємства з визначеними показниками стратегічного 
розвитку. Оцінювання результатів порівняння. 

Реальний економічній 
стан відповідає 
визначеній 
економічній політиці 
підприємства ? 

Стратегія розвитку підприємства 
реалізується успішно 

VI. Аналіз причин відхилення фактичних значень 
показників системи моніторингу діяльності підприємства 
від цільових. 

VII. Прийняття відповідних управлінських рішень  
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Третій етап – формування системи вимірювання та відслідковування 

стану параметрів моніторингу діяльності підприємства. В процесі розробки 

такої системи будуються алгоритми розрахунків окремих оціночних значень 

показників із застосуванням бази первинної інформації щодо спостереження і 

методів економіко-аналітичного аналізу. 

Четвертий етап – порівняння фактичних значень параметрів моніторингу 

діяльності підприємства з їх цільовим значенням та оцінювання результатів 

порівняння, при цьому визначають величину відхилень значень фактичних 

результатів від цільових. 

П’ятий етап – аналіз основних причин, що викликали відхилення 

фактичних значень показників результатів від цільових. У процесі такого 

аналізу, в першу чергу, виділяють і аналізують ці причини, а потім і значення 

показників, за якими спостерігаються «критичні відхилення». По кожному 

«критичному відхиленню» повинні бути виявлені причини, що їх викликають. 

Шостий етап – аналіз і визначення системи дій при встановлених 

відхиленнях фактичних значень показників моніторингу діяльності 

підприємства від цільових. Прийняття рішення по коригуванню параметрів 

контролю.  Сьомий етап – прийняття відповідних управлінських рішень. 

Отже, моніторинг діяльності підприємства являє собою не тільки 

сукупність способів дослідження економічних систем (підприємств, регіонів 

тощо), а й систему з певним набором елементів, що дозволяє всебічно 

проаналізувати поточний стан певного об’єкта спостереження. Найчастіше 

моніторинг діяльності підприємства використовують через те, що 

підприємствам доводиться переорієнтувати свій бізнес у зв’язку з динамічними 

змінами кон’юнктури ринку, зовнішніми та внутрішніми економічними 

умовами [2, с. 6-34; 32, с. 4-9; 56, с. 126-173; 82, с. 50-54; 94; 131, с. 161-164]. 

Основною вимогою до проведення моніторингу діяльності підприємства є 

послідовність дій, які забезпечують поступове та планомірне спостереження за 

об’єктом. Тому завжди при проведенні моніторингу діяльності підприємства 

визначають основні показники, за якими буде проводитись аналіз, створюється 
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певна система вимірювання і відслідковування, порівнюється реальний стан із 

параметрами моніторингу діяльності підприємства і, нарешті, проводиться 

оцінювання результату порівняння та приймаються рішення з коригування. 

Саме тому, такі спостереження мають передаватися оперативно, без затримок і 

змін. Чітко налагоджена та правильно побудована система моніторингу є 

запорукою своєчасного реагування і раціонального прийняття управлінських 

рішень [152, с. 221-278; 262, с. 56-98]. 

Таким чином, інформаційне забезпечення моніторингу діяльності 

підприємства є ключовим поняттям в отриманні достовірних та якісних 

результатів [43, с. 7-14; 95; 136, с. 146-255; 394, с. 436-587; 346, с 121-167].  

Залежно від змісту і завдань аналізу діяльності підприємства 

використовують наступне інформаційне забезпечення: фінансову звітність; 

статистичну звітність; дані внутрігосподарського (управлінського) 

бухгалтерського обліку; експертні оцінки; дані з первинної облікової 

документації (вибіркові дані) [371, с. 117-278; 372, с. 37-178; 377, с. 56-98].  

На базі аналізу даних звітності визначаються:  

1) основні тренди формування й застосування фінансових ресурсів 

підприємства;  

2) причини змін на підприємстві, якщо вони сталися;  

3) резерви покращення фінансового стану підприємства у перспективі; 

сильні та слабкі сторони підприємства. 

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби користувачів, які не 

мають звітів, що складені з урахуванням їх певних інформаційних потреб. На 

основі даних фінансової звітності розраховують певні аналітичні показники і 

відповідні узагальнюючі показники фінансового стану підприємств. 

Дані зі стандартних обов’язкових форм державної статистичної звітності, 

що затверджуються Держкомстатом України, використовують для дослідження 

кількісних економіко-аналітичних показників на макрорівні, а також для 

аналізу фінансового стану підприємств народного господарства [15, с. 134-367; 

149, с. 28-78; 150; 151, с. 27-78; 162; 202; 221, с. 56-112; 267; 378, с. 146-150]. 
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Дані внутрішньогосподарської (управлінської) бухгалтерської звітності 

передаються управлінцям підприємства задля прийняття рішень щодо 

відповідних витрат:  

1) за видами виробів, послуг, робіт;  

2) за класифікаційними ознаками (постійними і змінними);  

3) за місцем виникнення витрат;  

4) за економічними елементами;  

5) за періодами;  

6) за калькуляційними статтями тощо. 

Управлінський аналіз має на меті забезпечити аналітично прийняті 

рішення в управлінні підприємством, тобто зводиться по суті до обґрунтування 

управлінських рішень. 

В управлінському аналізі застосовуються способи і прийоми, характерні 

для загального економічного аналізу, які умовно можна розділити на 

статистичні та економіко-аналітичні [6, с. 135-164; 196, с. 163-169; 243, с. 92-

100; 244, с. 134-246; 371, с. 79-184; 372, с. 67-143; 382, с. 41-67; 394, с. 127-245]. 

Дослідження економічного стану підприємства пов’язане безпосередньо з 

його виробничим потенціалом. 

Поняття «виробничий потенціал» у науковій літературі одним із перших 

використав А.І. Анчишкін, включивши в нього сукупність ресурсів, які в 

процесі виробництва стають факторами виробництва. Цей ресурсний підхід 

отримав досить широке розповсюдження серед науковців-практиків [56, с. 67-

83; 387, с. 115-123; 390, с. 20-27; 405, с. 1-14].  

Основна проблема дослідження виробничого потенціалу підприємства – 

це одночасність функціонування його складових. Тобто виробничий потенціал 

є складною і динамічною системою. Взаємозв'язки між окремими елементами 

виробничого потенціалу здійснюють безпосередній вплив на його складові. 

Перехід потенціалу в новий якісний стан, як єдиної цілісної системи, 

забезпечується модифікацією вихідних властивостей і закономірностей їх 

функціонування. Таким чином, формується система вищого порядку. 
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Інформаційне забезпечення моніторингової діяльності повинно враховувати 

всю ієрархію виробничого потенціалу підприємства.  

Моніторинг діяльності підприємства має забезпечити підприємство 

інформацією задля інтеграції прийнятих управлінських  рішень.  

Поняття інтеграції рішень і, відповідно, моніторингу діяльності 

підприємства охоплює два аспекти: інтеграцію в часі, що  

обумовлює безперервність рішень, і, відповідно, регулярність  

інформаційного забезпечення, та інтеграцію в просторі, яка передбачає  

взаємне узгодження різних рішень як за напрямками: виробничими, 

фінансовими, маркетинговими, так і за рівнем – стратегічними, тактичними, 

оперативними. 

Запропоновані підходи: функціональний, процесний системний – 

потребують розробки відповідного механізму щодо їх реалізації. Враховуючи 

специфіку інформаційного забезпечення означених підходів, визначено 

механізм моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління. Механізм забезпечує поєднання обліково-аналітичних операцій, 

діагностики виявленого результату та прогнозування щодо досягнення 

стратегічних цілей. Охоплення всіх сфер діяльності підприємства з 

урахуванням впливу внутрішнього і зовнішнього середовища з метою 

вироблення раціональних варіантів стратегічних управлінських рішень. 

Спрямування на постійне відстеження економічної інформації з метою 

виявлення загроз і можливостей діяльності підприємства задля вибору 

найкращого варіанта управлінського рішення. Забезпечення комплексного 

використання сучасних методичних підходів до збору інформації, діагностики, 

прогнозування на основі новітніх інформаційних технологій. Використання 

інтелектуального аналізу даних з метою формування механізму забезпечення 

діагностичних процесів. Запропоновано наступну схему механізму реалізації 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління 

(рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Механізм моніторингу діяльності підприємства в системі 
стратегічного управління  

Примітка: розроблено автором на онові [266; 363 та ін. ] 

 

Механізм забезпечує логічне послідовне поєднання складових системи 

моніторингу діяльності підприємства в структурі для формування і реалізації 

раціональних стратегічних рішень. 
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Проблема управління економічною інформацією спонукає до 

необхідності наладити інформаційне забезпечення підприємства, навчитися 

максимально ефективно використовувати економічну інформацію.  

Дослідження показують, що факт потужної інформаційно-аналітичної 

бази, сприятливого внутрішнього середовища підприємства щодо інтеграції 

інформації відрізняє ефективно діючі підприємства від неефективних.  

Всяка інформація, що виникає на підприємстві або приходить іззовні, має 

бути врахована і оброблена. Адже, якщо її надходить значна кількість, немає 

можливості охопити її цілком. Тобто частина інформації залишається не 

перероблена, а увага приділяється найбільш вагомій інформації щодо 

оперативного управління [20, с. 14-19; 28, с. 154-159; 125, с. 25-49; 363, с. 123-

253]. 

Таким чином, підприємство недоотримає певну вигоду, виражену в 

додатковому прибутку від найбільш раціонального стратегічного планування і 

прогнозування.  

Отже, внутрішня інфраструктура підприємства повинна бути визначена 

таким чином, щоб забезпечити обробку і використання загального обсягу 

інформації. Практична реалізація такої вимоги, можливо, не завжди відповідає 

вимогам оптимізаційних заходів у реалізації використання інформації [113, 

с. 65-87; 129, с. 60-63; 191, с. 58-97]. 

З метою впливу на виробничу систему підприємства та прийняття 

ефективних управлінських рішень забезпечується динамічний, поточний обмін 

інформацією між складовими структури підприємства і з навколишнім 

середовищем. Проводиться аналіз інформації щодо досягнення (або 

недосягнення) стратегічної мети діяльності підприємства. 

Інформаційна система підприємства є системою інформаційного сервісу 

управлінського персоналу і виконує відповідні технологічні функції щодо 

накопичення, зберігання, передачі та обробки інформації. Вона складається, 

формується і діє згідно регламенту, що визначається методами та структурою 

управлінської діяльності, прийнятої на конкретному економічному об'єкті, 
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реалізує цілі і завдання, що стоять перед ним [158; 209, с. 133-139; 246, с. 37-98; 

293, с. 62-76; 296, с. 386-389; 346, с. 126-293]. 

Ці твердження не обґрунтовують інформаційну систему підприємства як 

самостійну систему. Поки мова йде лише про її функціонування як 

найважливішого елемента в системі управління підприємством. Однак, можна 

стверджувати, що при певних умовах і якості інформаційної складової, при 

відповідній широті охоплення вона може стати самостійною системою, реально 

впливати на прийняття управлінських рішень. 

Управлінською є інформація, яка обслуговує процеси у виробництві, 

забезпечує вирішення стратегічних завдань щодо організаційно-економічного 

управління підприємством через розподіл, обмін і споживання матеріальних 

благ. Вона являє собою різноманітні відомості економічного, технологічного, 

соціального, юридичного та іншого змісту. 

Складна структура економічної інформації може містити в собі різні 

комбінації інформаційних складових, що мають певний зміст. Під 

інформаційною складовою розуміють певну кількість даних, що характеризує 

об'єкт, процес. Вивчення економічної інформації з різних аспектів надає 

можливість виявити структуру, закономірності перетворення, об'ємно-часові та 

якісні характеристики (повноту, достовірність, своєчасність, точність) 

інформаційних складових; способи її отримання, обробки, захисту та 

подальшого використання [109, с. 112-115; 147, с. 179-184; 158]. Зростаюче 

значення інформаційних ресурсів потребує посилення уваги як до обробки 

інформації, так і до способів її отримання. Значна потреба в інформаційних 

ресурсах щодо цілей управління і розвиток інформаційних процесів означили 

необхідність формування складників її інфраструктури. Природно, проблему 

раціонального застосування інформаційного ресурсу повинні вирішувати 

наявні автоматизовані бухгалтерські та аналітичні програмні продукти [189; 

216, с. 23-87; 224, с. 54-187]. Однак, способи застосування програмних 

продуктів, а також розрізненість, властива програмам, відсутність загальних баз 

даних унеможливлюють отримання бажаного  результату. Крім того, існує 
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доцільність подолати певні стереотипи щодо впровадження новітніх 

інформаційних технологій і пов'язаних з цим трансформаційних змін усієї 

організаційної (у тому числі управлінської) структури підприємства [134, 

с. 256-262; 153; 157, с. 68-95]. 

Отже, усім підприємствам задля забезпечення раціонального управління 

доцільно впровадити свою систему інформаційного забезпечення. Таке 

впровадження дозволить отримати переваги щодо компетентного володіння 

економічною інформацією. Загалом, напрями оптимізації управління 

економічними потоками інформації можна представити наступним чином.  

З метою оперування всією інформацією та організації роботи з 

інформаційними ресурсами, існує необхідність:  

1) визначитися, де в рамках виробничої системи підприємства 

зароджується економічна інформація;  

2) визначити цілі щодо кожного інформаційного блоку, засоби її 

фільтрації. В цьому сенсі доцільно сформувати механізм фіксації інформації.  

Дистанція від точки опорних пунктів (точок фіксації) до користувача 

інформації повинна бути мінімальною, як і час її «доставки». На засадах  

декомпозиції економічної інформації забезпечується можливість обробки 

інформації з використанням програмних продуктів і відповідних економіко-

математичних моделей і методів. Така обробка забезпечить використання будь-

якого планування чи аналіз із необхідною точністю, тобто цілісність значущої 

інформації. Достовірна, точна, своєчасна інформація – запорука раціонального 

планування та основа економії всіх видів економіко-виробничих ресурсів. 

Останнім етапом щодо аналізу та впровадження інформаційних технологій є 

підрахунок  економічного ефекту шляхом зіставлення економії з витратами на 

всі заходи оптимізації, включаючи впровадження сучасних інформаційних 

технологій. 

У найкращому варіанті можна так налагодити інформаційну систему 

підприємства, щоб вона сама виявляла вузькі місця і пріоритети. Інформаційна 

система має можливість надавати альтернативні варіанти щодо ефективних 
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управлінських дій і стати підґрунтям відповідно до кожного підприємства як  

гнучкої налагодженої системи [43, с. 7-14; 56, с. 67-94; 104, с. 47-68]. 

Не підлягає сумніву необхідність навчання фахівців відповідного 

підрозділу питанням методології і методики використання інформаційних 

технологій. Доцільно провести зустрічі з управлінцями основних і допоміжних 

виробничих підрозділів підприємств щодо надання ними своєчасної й 

достовірної інформації в повному обсязі. Така підготовка фахівців дозволить 

побудувати інформаційну систему моніторингу діяльності підприємства на 

основі використання сучасних інформаційних технологій. 

У рамках процесу впровадження інформаційної системи моніторингу 

діяльності підприємства доцільно здійснити комплекс певних заходів, що 

спрямовані на підвищення пасивної ефективності застосування системи. Під 

пасивною ефективністю розуміємо підвищення ефекту використання системи 

за рахунок факторів, не пов'язаних прямо з діяльністю самої системи. До 

основних заходів відносяться такі: навчання представників усіх підрозділів 

підприємства по збиранню, перевірці вірогідності й функціонуванню системи 

моніторингу підприємств [134, с. 256-262; 136, с. 78-132; 277, с. 120-187].   

Одночасно повинна вдосконалюватися структура первинної й аналітичної 

інформації в рамках системи моніторингу діяльності підприємства. Можуть 

бути внесені зміни також у форми й склад показників кон'юнктурної, 

інвестиційної й фінансової анкет задля ефективного виявлення істотних і 

взаємодоповнюючих факторів, що визначають динаміку економіко-виробничої 

системи підприємства, приведення кількісних показників анкет у відповідність 

зі змінами бухгалтерської й статистичної звітності. Опрацьовуються макети 

вихідної аналітичної інформації, удосконалюються методологія тематичного й 

агрегованого аналізу на засадах використання системи інформаційної бази з 

обліку нормативної, законодавчої і зовнішньої економічної інформації [104, 

с. 58-67]. 

У результаті вдосконалювання й додаткової структуризації система 

моніторингу повинна розширюватися і поглиблюватися. До неї входять 
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показники, що містять більш широкий спектр економіко-аналітичних даних. У 

підсумку система моніторингу діяльності підприємства враховує не тільки дані 

самого підприємства, але й основні макроекономічні показники [136, с. 76-108; 

138, с. 153-165; 174, с. 455-461; 175; 215, с. 183-189; 224, с. 46-76]. 

Узагальнюючи економічну та статистичну практику, можна виділити 

наступну систему найважливіших індикаторів, які характеризують 

ефективність діяльності підприємства. Ця система охоплює 10 найважливіших 

цільових показників економічної і соціальної ефективності, які характеризують 

кінцеві результати всіх основних напрямків економічної і соціальної діяльності 

підприємства:  

1) обсяг реалізованої продукції;  

2) продуктивність праці персоналу;  

3) чистий прибуток;  

4) рентабельність інвестицій у підприємство;  

5) капіталізацію (приріст за період);  

6) податкове навантаження на кожну грошову одиницю (на гривню) 

реалізованої продукції;  

7) середньомісячний дохід персоналу;  

8) середній рівень якості продукції підприємства (у відсотках від 0 до 

100%);  

9) рівень цін на продукцію підприємства (за даними загального індексу 

цін);  

10) середню тривалість життя персоналу підприємства (в роках) [71, с. 49-

89; 204, с. 163-169; 205, с. 136-273; 206, с. 74-178].   

Позитивними результатами використання даних інформаційної системи 

моніторингу діяльності підприємства є:  

- принципове підвищення ступеня незалежності, об'єктивність і 

диверсифікованість діяльності, насамперед, на рівні окремих виробництв.  
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Ми вважаємо за доцільне розвивати й розширювати можливості 

інформаційної системи моніторингу діяльності підприємства в таких 

напрямках: 

- сценарії і прогнози безризикового розвитку підприємства в рамках  

фінансово-товарних ринків; 

- аналіз і моделювання бізнес-процесів в умовах реструктуризації й 

диверсифікованості підприємства; 

- підтримка прийняття рішень щодо управління інвестиційними 

проектами протягом усього життєвого циклу виробництва і управління 

економічною системою підприємства; 

- сполученість баз даних техніко-економічних показників і вимірів 

ефективності виробничих технологій, застосування рекомендованих, 

стандартних і ліцензованих технологічних даних; 

- використання Інтернет-технологій та інформаційна безпека;  

- застосування результатів моделювання головних характеристик циклу 

виробництва і прогнозних результатів можливостей підприємства задля 

формування позитивної суспільної думки відносно розвитку відповідної галузі 

[43, с. 7-14; 50, с. 15-19; 94, с. 27-28; 214, с. 232-397; 216, с. 54-78; 222, с. 56-78]. 

Як відомо, існують два найпоширеніші підходи до проектування 

інформаційних систем, а, зокрема, до проектування інформаційної системи 

підприємства. На нашу думку, найбільш перспективним є метод, орієнтований 

на бізнес-процеси. Тобто, процесний підхід може бути застосований до 

проєктування системи моніторингу діяльності підприємства [62, с. 97-100]. 

У відповідності із вищеозначеним, основними цілями проектування 

інформаційної системи моніторингу діяльності підприємства є:  

1) проведення системного аналізу бізнес-процесів і моделювання 

раціональних технологій управління основними показниками економічного 

стану промислового підприємства;  

2) розробка перспективної організаційної структури підрозділів із 

різними варіантами розподілу між ними елементів управлінських робіт;  
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3) розробка положення з організації управління основними показниками 

економічного стану промислового підприємства (у всіх структурних 

підрозділах);  

4) розробка системного проєкту інтегрованої інформаційної системи з 

управління основними показниками економічного стану підприємства (всіх 

структурних підрозділів) [56, с. 98-121; 162, с. 67-89; 259, с. 87-126]. 

На теперішній час існує достатньо науково-практичних публікацій щодо 

необхідності застосування новітніх інформаційних технологій [45, с. 240-242; 

94, с. 27-28; 189; 211; 214, с. 14-267; 246, с. 17-178] та ін. Причому, часто 

доводиться зіштовхуватися з думкою, що інтегрована інформаційна система 

підприємства з розподіленою структурою обов'язково повинна відповідати 

сучасному рівню розвитку інформаційних технологій: стверджується, що тільки 

завдяки використанню новітніх програмних засобів можна вдосконалювати 

систему управління промисловим підприємством [158; 363, с. 98-145]. 

Керівники деяких підприємств уживають чималі зусилля й витрачають 

значні кошти на закупівлю і впровадження новітніх розробок як вітчизняних, 

так і закордонних фірм-виробників. Тимчасом, як це не парадоксально, у 

розвинених західних країнах ніхто з такою інтенсивністю, як українські 

підприємства, програмне забезпечення не змінює. Наприклад, деякі французькі 

банки дотепер використають ЕОМ класу IBM-360 і не збираються відмовлятися 

від мови програмування Кобола. І працюють із прибутком, і схема управління 

чітка й раціональна [274, с. 67-83]. 

Тобто, головний критерій, яким, на нашу думку, варто керуватися при 

побудові, модернізації й удосконалюванні інформаційної системи, є економічна 

доцільність. 

У першу чергу, є доцільним вирішити наступні завдання [70, с. 5-12; 94, 

с. 27-28; 104, с. 46-75; 145, с. 250-260; 172, с. 18-22; 180, с. 12-16]: 

1) розробка єдиної облікової політики підприємства й, зокрема, розробка і 

впровадження в його підрозділах єдиного плану рахунків; 



134 

 

2) консолідація систем бухгалтерського обліку підрозділів, що входять до 

складу підприємства, як необхідна й мінімальна умова постановки 

оперативного корпоративного обліку (цілком припустима до переходу до 

автоматизації управлінського обліку на підприємстві); 

3) розробка моделі/опису послідовності мінімально необхідних дій, 

алгоритму прийняття управлінських рішень керівництвом підприємства на 

рівні основних, у тому числі макропараметрів стану й розвитку підприємства 

(прибуток, рентабельність, ліквідність і т.п.) для визначення вимог до режимів і 

форм підготовки, подання й використання інформації, необхідної для 

прийняття таких рішень, для розробки вимог до показників ефективності 

діяльності підрозділів підприємства нижнього рівня ієрархії; 

4) уточнення й опис організації і порядку виконання регулярних процедур 

цільового і стратегічного планування як основних процедур, що визначають 

вихідні дані для початкових фаз короткострокового планування (збуту, 

виробництва, постачання і т.п.) та оперативного планування в корпоративній 

системі управлінського обліку; 

5) здійснення грамотної постановки на промисловому підприємстві 

системи операційного й фінансового бюджетів (включаючи, зокрема, бюджети 

прямих витрат на матеріали, комерційних, управлінських, виробничих 

накладних видатків, інвестиційні, касові та інші бюджети по підрозділах 

підприємства); 

6) підготовка до проєкту відповідної інструкції, що визначає порядок 

їхнього формування й відповідальність виконавців і керівників підрозділів 

підприємства; 

7) порядок ведення динамічних регістрів / платіжних календарів у 

підрозділах підприємства (з метою вирішення завдань оперативного 

фінансового обліку і поповнення інформаційної бази для формування зведеного 

бюджету);  
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8) уточнення алгоритмів обґрунтування, розрахунку, коригування 

тарифів, що відповідає рівню прибутку підприємства, механізму їхнього 

визначення й необхідного для цього інформаційного забезпечення [94, с. 27-28].  

Основний висновок, що випливає із наданих рекомендацій і зауважень, 

полягає в тому, що автоматизація бізнес-процесів і підрозділів великого 

промислового підприємства, удосконалювання ефективності його діяльності й 

системи управління являють собою тісно взаємозалежні складні процеси, що 

вимагають ретельного планування і ретельної розробки [32, с. 4-9; 56, с. 67-97]. 

Підприємства одержують інформацію із різних джерел. Тому необхідно 

забезпечити можливість одержання інформації, необхідної при оцінювані, як із 

баз даних даної системи, так і із сумісних з нею баз даних і додатків інших 

систем. 

У дослідженнях І. Болквадзе [104, с. 78-95] пропонується 

використовувати, в процесі реалізації системи моніторингу, три рівні ієрархії, 

що дозволяють ураховувати найбільш повний комплекс показників, які 

впливають на ефективність управління основними показниками економічного 

стану підприємства.  

На першому рівні здійснюється моніторинг зовнішнього середовища 

промислового підприємства, що дозволяє одержувати інформацію про 

потенційні витрати на утримання й обслуговування всіх груп показників 

економічного стану. 

Другий рівень призначений для внутрішнього використання, у його 

рамках оцінюються конкретні виробничі показники, а також провадиться 

оцінювання тенденцій розвитку основних показників економічного стану 

промислового підприємства. Сукупність даних першого і другого рівня 

дозволяє провести оцінку ринкової вартості підприємства для аналізу основних 

показників його економічного стану, а також створює передумови для 

здійснення управлінських заходів [37, с. 116-118; 104, с. 48-93]. 

Третій рівень найбільш близький безпосередньо до підприємства, на 

цьому рівні формуються конкретні управлінські рекомендації, в основі яких 
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лежить експертна оцінка величини й динаміки основних показників 

економічного стану, а також отримані на попередніх етапах об'єктивні дані про 

стан фондового і товарного ринків. На підставі інформації, отриманої від 

системи моніторингу, можуть прийматися різноманітні управлінські рішення, у 

тому числі з оптимізації фінансових ресурсів і портфеля замовлень 

промислового підприємства. Тобто, система моніторингу є інформаційною 

базою планування і прогнозування оптимальних значень основних показників 

економічного стану підприємства [143, с. 27-48; 145, с. 250-260; 148; 186, с. 98-

147]. 

При проєктуванні та експлуатації інформаційної системи промислового 

підприємства треба передбачити питання планування використання трудових 

ресурсів: потреба в робочій силі; нормування робочого часу; розрахунок 

заробітної плати; підвищення кваліфікації кадрів як фактор забезпечення  

вдосконалення організації роботи. Функціонування сучасного підприємства в 

умовах ринкової економіки вимагає збору, обробки й аналізу великих обсягів 

різноманітної технічної, технологічної й економічної інформації, необхідної 

для успішного вирішення завдань, пов'язаних із забезпеченням ефективності 

бізнесу [56, с. 49-67; 242; 277, с. 127-198]. 

Своєчасність подання всієї необхідної інформації на всіх рівнях 

виробництва є одним із факторів, що дозволяють значно підвищити його 

ефективність, ступінь обґрунтованості й актуальності прийнятих рішень. Для 

конкретного підприємства рішення такого комплексу завдань неможливо без 

широкого впровадження складних інформаційних систем, які часто 

виявляються унікальними комп'ютерними об'єктами зі спеціальним 

математичним забезпеченням [56, с. 89-178]. Існує й інша сторона проблеми. 

Наразі підприємства у своїй діяльності активно залучають зовнішні джерела 

задля фінансування своїх бізнес-процесів. Однак, при цьому не враховуються 

очевидні засоби підвищення ефективності в діяльності підприємства за рахунок 

внутрішніх ресурсів. Усі зусилля спрямовують лише на пошук зовнішніх 

джерел, надійних інвесторів, а внутрішній перерозподіл ресурсів не 
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аналізується. Однією з причин такого підходу може бути відсутність своєчасної 

і необхідної інформації. У зв'язку з цим, організація руху інформаційних 

потоків, однозначна фіксація контрольних пунктів збору інформації 

забезпечать використання внутрішніх резервів підприємства. Саме 

комбінування двох означених напрямів дослідження джерел і резервів 

економічної інформації може забезпечити найкращий економічний результат 

[178, с. 115-118; 218, с. 90-93; 242; 243, с. 93-100; 374].    

Таким чином, проблема управління економічною інформацією визначає 

доцільність формування інформаційного забезпечення діяльністю підприємства 

і раціональне використання економічної інформації. 

Актуальним для забезпечення ефективних управлінських процесів на 

підприємстві є побудова відповідних інформаційних систем. 

У цьому зв'язку доцільним є створення інформаційних банків даних, що 

включають у себе структуровану нормативну, довідкову фактографічну й іншу 

інформацію. Для її обробки можуть застосовуватися ефективні засоби аналізу 

ділової та іншої інформації. Рішення всіх цих завдань досягається шляхом 

інтеграції інформаційних технологій, що дозволяють цілеспрямовано об'єднати 

існуючі й розроблювальні інформаційні проєкти (технології, системи, 

підсистеми, компоненти, ресурси, потоки і т.п.) у цілісну систему. 

Тобто, управління інформатизацією промислового підприємства повинно 

забезпечити оперативне представлення і використання даних про різні напрями 

його діяльності (включаючи інноваційний, господарський і виробничий), 

контроль, обмін оперативною інформацією. Одним із шляхів забезпечення 

інформаційних потреб учасників процесу управління є створення і 

використання інформаційних фондів [316, с. 47-104; 363, с. 139-165; 377, с. 43-

76; 385, с. 25-30]. 

При цьому, все більшу роль починають відігравати сучасні способи 

передачі інформації між відповідними центрами обробки даних; методи 

доступу до банків даних, що містять актуальну інформацію; упровадження 

нових технологій виробництва з використанням комп'ютерних систем. 

Науково-технічна інформація поширюється не як колись – на паперовому носії 
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(журнали, препринти, науково-технічні звіти), а в електронній формі й/або 

через міжнародні й національні банки даних та комп'ютерні мережі. Для 

інтенсифікації цього процесу необхідні заходи щодо посилення ролі 

комп'ютерних мереж в інформаційному забезпеченні виробництва [20, с. 14-19; 

246, с. 78-101; 257, с. 78-89]. 

У контексті застосування новітніх інформаційних технологій, на нашу 

думку, моніторинг діяльності підприємства, будучи інструментом дослідження 

ринку, розуміємо як забезпечуване тими чи іншими способами регулярне 

спостереження необхідної кількості процесів, по заздалегідь визначеному 

певному набору показників, здатне сформувати інформаційну основу для 

прийняття управлінських рішень. Стандартність інформаційного набору 

забезпечує також зручність пошуку і фіксації інформації [189; 296, с. 386-389; 

300, с. 29-33; 363, с. 126-187; 388, с. 48-41; 393, с. 121-126].    

Забезпечення автоматизованих процесів оцінювання ефективності 

управління на основі моніторингу діяльності підприємства доцільно, на нашу 

думку, здійснювати поетапно, враховуючи всі необхідні складові щодо 

проведення моніторингу. Для практичної реалізації необхідно ураховувати 

якнайбільш повний комплекс показників, що визначають ефективність 

управління.  

На стадії формування вихідної інформації необхідно враховувати дані 

про зовнішнє середовище промислового підприємства, що дозволить визначити 

можливі потенційні втрати. 

Рівень призначений для внутрішнього використання – у його рамках 

оцінюються конкретні виробничі показники, а також проводиться оцінювання 

тенденцій розвитку основних показників економічного стану промислового 

підприємства, що створює передумови для здійснення управлінських заходів. 

Рівень формування управлінських рекомендацій містить у собі засоби 

визначення значень основних показників щодо оцінювання економічного стану 

підприємства, а також отримані на попередніх етапах об'єктивні дані про стан 

зовнішнього середовища. На підставі інформації, отриманої від системи 

моніторингу діяльності підприємства, повинні прийматися раціональні 
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управлінські рішення, у тому числі з оптимізації фінансових ресурсів і 

портфеля замовлень підприємства. Тобто, система моніторингу діяльності 

підприємства є інформаційною складовою управління, що сприяє формуванню 

ефективних стратегічних рішень. 

 

 

2.2. Вдосконалення концептуальних положень моніторингу 

діяльності підприємства в системі стратегічного управління  

 

Перехід українських промислових підприємств взагалі та гірничорудних, 

зокрема, до застосування стратегічних інструментів планування і контролю 

передбачає удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 

управлінського процесу. Дослідження стійкого розвитку підприємства 

передбачає визначення стратегічної мети і його конкурентоспроможності.  

На теперішній час управління передбачає застосування методів і методик 

задля забезпечення ефективного стратегічного управління. Існуючі методи 

фінансового, управлінського контролю, економіко-технічного аналізу не 

відповідають сучасним вимогам формування щодо механізму стратегічного 

управління, а саме: планування та контролю, що істотно звужує сферу їх 

застосування, а також не дає можливості ефективного оперативного реагування 

на зміни факторів внутрішнього та зовнішнього середовища бізнесу [109, с. 41-

45; 114, с. 128-145; 120, с. 211-256; 182, с. 41-46; 184, с. 48-56; 217, с. 211-347; 

284, с. 4-12; 294, с. 57-102; 406, с. 204-262]. 

Інформаційна база для прийняття управлінських рішень заснована на 

безперервному формальному спостереженні (моніторингу) конкурентного 

розвитку бізнесу. Таким чином, моніторинг діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління не повинен аналізуватися як однобічне поняття, 

відповідно, аналізу і контролю. Це безперервний процес спостереження за 

підсумками діяльності підприємства.  
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Ефективні управлінські рішення ґрунтуються на вирішення відповідних 

завдань задля досягнення стратегічних цілей. Значна кількість спостережень 

загрожує для підприємства неумотивованими витратами. Отримані дані за 

результатами моніторингу щодо ухвалення раціональних управлінських рішень 

будуть надмірними. Недостатня кількість спостережень зумовить неповний 

облік усіх чинників, недостатність інформації в ході вироблення управлінських 

рішень. Отже, проведення ефективного моніторингу діяльності підприємства 

потребує оптимізації простору спостережень [88, с. 111-116; 93, с. 136-140; 298, 

с. 92-98; 354, с. 265-307; 402, с. 236-256; 403, с. 158-167; 413, с. 236-256]. 

Використання узагальнених показників діяльності підприємства 

дозволить всебічно дослідити економічний стан підприємства, його 

конкурентний статус, що забезпечить застосування дієвих управлінських 

рішень. 

У роботах закордонних і вітчизняних теоретиків управління Д. Аакера [1, 

с. 123-187], І. Ансоффа [9, с. 211-298], А.В. Василенко [114, с. 89-116], 

Х. Виссема [119, с. 98-124], О. С. Виханського [121, с. 103-178], Б. З. Мільнера 

[239, с. 45-167], Г. Мінцберга, В. Альстренда, Дж. Лемпела [240, с. 127-195], 

Д. О'Лірі [257, с. 76-91], К. Редченко [297, с. 38-92], А. Томпсона, 

А.Дж. Стрикленда [340, с. 97-178], Хентце [355, с .34-38], Д. Хей [357, с. 46-

178], К. Іматі [399, с. 285-310], Дж. Пораса [408, с. 51-78], Е. Раймонда [409, 

с. 69-73] та інших відображені дослідження моніторингу діяльності 

підприємства, що лежать у площині стратегічного аналізу. 

Недостатньо дослідженим залишається формування механізмів 

організаційно-управлінських та організаційно-економічних підходів  щодо 

реалізації стратегії розвитку підприємства. Структура означених механізмів 

формування і реалізації стратегії розвитку підприємства будується на засадах 

концепції моніторингу діяльності підприємства. Тобто, поєднання складових 

моніторингу діяльності підприємства, управлінських механізмів, методів, 

моделей засобів прийняття ефективних управлінських рішень дають підґрунтя 

для формування нового напряму – системи моніторингу діяльності 
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підприємства в системі стратегічного управління [271, с. 237-298; 277, с. 102-

132; 280, с. 98-102; 326, с. 67-86; 342, с. 34-39; 364; 368, с. 76-125; 376, с. 16-30]. 

Визначення моніторингу діяльності підприємства потребує:  

1) зазначення властивостей і принципів, які повинні бути йому 

притаманні; 

2) поєднання облікових економічних операцій, діагностики виявленого 

результату та прогнозування щодо досягнення стратегічних цілей; 

3) охоплення всіх сфер діяльності підприємства з урахуванням впливу 

внутрішнього і зовнішнього середовища з метою вироблення раціональних 

варіантів стратегічних управлінських рішень; 

4) спрямування на постійне відстеження економічної інформації з метою 

виявлення загроз і можливостей діяльності підприємства задля вибору 

найкращого варіанта управлінського рішення; 

5) забезпечення комплексного використання сучасних методичних 

підходів до збору інформації, діагностики, прогнозування на основі новітніх 

інформаційних технологій;  

6) використання інтелектуального аналізу даних з метою формування 

механізму забезпечення діагностичних процесів і прогнозування; 

7) забезпечення включення в систему моніторингу діяльності 

підприємства, враховуючи її суб’єктивно-активний характер, бібліотеки 

можливих станів економічної системи підприємства, що супроводжуються 

розробкою ефективних управлінських рішень.  

Дослідження проблем, пов’язаних з організацією моніторингу діяльності 

підприємства в контексті розв’язування завдань стратегічного управління, дає 

підстави висунути основні вимоги до формування принципів системи 

моніторингу діяльності підприємства в стратегічному управлінні. 

Система економіко-аналітичних показників має бути достатньою для 

повноти відображення стану виробничої системи, задля пересвідчення, що 

виявлені відхилення потребують уточнення стратегії: залишити, змінити її, 

здійснюючи відповідні управлінські дії. Динамічність значень економіко-
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аналітичних показників, тобто повинно мати здатність змінювати свій якісний 

стан. 

Економіко-аналітичний інструментарій для виявлення загроз або 

можливостей у діяльності підприємства має бути здатним забезпечити 

потрібний обсяг інформації користувачів для прийняття раціональних 

стратегічних управлінських рішень.  

Забезпечення наочності отриманих результатів для візуального аналізу.  

Необхідність вирішення поточних і довготермінових стратегічних 

проблем розвитку підприємств обумовила розробку єдиних концептуальних 

засад моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління. 

Більшість завдань з розробки системи моніторингу діяльності 

підприємства (СМДП) є в тій чи іншій мірі вимірювальними завданнями. 

Багатозначність понять і багатоваріантність економічних вимірювань 

призводять до необхідності нормативного підходу щодо вирішення такого роду 

завдань. Нормативність у даному випадку означає відповідність певному 

набору вимог, які виступають як критерії якості методів і моделей вимірювань 

[5, с. 27-34; 56, с. 98-115; 26, с. 100-134; 82, с. 50-54; 142, с. 153-160]. 

Дослідники, що займаються проблемами економічних вимірювань і 

моделювання, називають велику кількість найрізноманітніших вимог: 

загальних і конкретних, формальних і змістовних до моделі побудови 

економіко-аналітичних показників у цілому і до її окремих параметрів.  

Відсутність єдиного підходу до конструювання показників зумовлює 

необхідність формування індивідуального переліку вимог кожного науковця-

практика, обґрунтованість якого визначається здоровим глуздом і посиланнями 

на наукову літературу [18, с. 34-76; 23, с. 41-43; 56, с. 67-93; 135, с. 330-335; 

323, с. 146-151]. 

Всі вимоги до формування системи моніторингу діяльності підприємства, 

яка формує інформаційно-аналітичну систему стратегічного управління на 

засадах моніторингу, доцільно розділити відповідно на формальні, змістовні та 

цільові [268]. Крім цього, можна виділити вимоги до окремого індикатора, до 

множин індикаторів, до системи показників в цілому (конструкції 
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узагальнюючого чи інтегрального показника). Таким чином, доцільно виділити 

такі складові:  

1. Формальні вимоги: 

- вимірність [302, с. 28; 328, с. 178; 329, с. 84]; 

- адекватність [71, с. 42; 302, с. 129; 313, с. 34; 329, с. 99; 331, с. 48]; 

- достатність інформаційної бази для практичного використання [141, 

с. 121-154; 313, с. 98-112];  

- точність [15, с. 123-324; 71, с. 65-89; 205, с. 23-57; 320, с. 145-156]. 

Найбільш загальною і важливою вимогою є вимога точності [274, с. 45-

98]: 

1. Мінімізація числа параметрів [56, с. 46-76; 84, с. 56-75; 124, с. 46-78]. 

2. Пропорційність: відносна незалежність від одиниць виміру; розмірна 

однорідність; інваріантність [185, с. 30-50; 302, с. 78-94; 313, с. 76]. 

3. Змістовні вимоги: 

- обґрунтованість [278, с. 76-92; 292, с. 46-76; 302, с. 34-53; 318, с. 75-81]; 

- ідентифікація [116, с. 23-56; 361; 363, с. 232-256; 367, с. 5-14; 385, с. 25-

30]. 

Найбільш загальною і важливішою вимогою є вимога обґрунтованості 

4.Комплексність (повнота відображення) [56, с. 56-87; 302, с. 34-43]. 

5. Інтерпретованість результатів [270, с. 45-95; 302, с. 27-38; 303, с. 205-

297]. 

6. Цільові вимоги: 

- відповідність цілям і завданням [300, с. 89-123; 302, с. 29-47; 307, с. 89-

102];  

- придатність для кількісного аналізу [136, с. 232-287; 159, с. 78-97; 170, 

с. 56-76; 193, с. 56-87; 199, с. 34-76; 203, с. 98-112];  

- порівнянність значень показників [110, с. 54-67; 141, с. 56-76; 193, с. 67-

98; 277, с. 564-598; 328, с. 78-98; 329, с. 34-32].   

Найбільш важливим і загальним є вимога порівнянності значень 

показників [274, с. 56-98]: 
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7. Наочність [110, с. 78-92; 177, с. 78-98; 194, с. 197-206; 231, с. 27-56; 279, 

с. 126-178; 280, с. 98-102]. 

8. Мінімізації втрати інформативності при формальних перетвореннях 

показників [71, с. 78-92; 139, с. 76-79; 141, с. 267-298; 170, с. 56-78; 193, с. 89-

102; 231, с. 46-56; 292, с. 56-76; 302, с. 45-87].  

Таким чином, класифікація та узагальнення вимог, що пред'являються до 

побудови системи економіко-аналітичних показників при формуванні 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління, 

дозволила звести численні і різноманітні вимоги до базових, які є підставою 

при розробці принципів конструювання та оцінюванні якості економіко-

аналітичних показників і моделей системи моніторингу діяльності 

підприємства (СМДП). 

Найбільш важливими вимогами до системи моніторингу діяльності 

підприємства як до аналітичної (а не просто вимірювальної) інформаційній 

системі є вимоги порівнянності та комплексності. 

 Порівняння дозволяє глибше зрозуміти зміст досліджуваного явища, 

проникнути в його сутність. Проблема порівнянь особливо гостро постає у 

підприємницькій діяльності, яка пов'язана з активним пошуком варіантів 

діяльності, як у сфері розподілу ресурсів, вибору технологій, так і в сфері 

товарної і цінової політики. Обґрунтований вибір варіантів неможливий без їх 

порівняльного оцінювання. 

Для порівняння використовують значення показників у попередні 

періоди; середні значення показників; значення показників при інших варіантах 

розвитку; еталонні значення показників [56, с. 121-156; 71, с.  38-87; 139, с. 126-

165; 221, с. 238-276; 224, с. 67-89]  та ін. 

Крім цього, слід зауважити, що засобом забезпечення порівняння може 

служити перехід від абсолютних показників до відносних. 

Оцінювання щодо порівняння ефективності діяльності підприємства 

можливе на основі побудови узагальнюючого (інтегрального) показника, що 

містить показники (індикатори), які описують окремі аспекти його 

функціонування. 
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Оцінювання на основі порівняння, за інтегральним показником, носить 

лише орієнтовний характер. 

Для поглибленого аналізу фінансово-виробничої діяльності необхідне 

комплексне оцінювання. Системне оцінювання господарської діяльності – це 

підсумкове комплексне дослідження – узгоджене вивчення сукупності 

показників, що відображає якщо не всі, то значну кількість аспектів 

господарських процесів [32, с. 4-9; 62, с. 97-101; 278, с. 143-178; 401, с. 41-46].  

Безперечно, системність містить узагальнюючі висновки про результати 

діяльності підприємства, відображає якісні та кількісні відмінності досягнення 

діяльності підприємства за певний період часу відносно бази порівняння. 

Комплексне оцінювання має охоплювати чимало умов: результати 

діяльності підприємства; фактори підвищення рентабельності; економіко-

виробничі аспекти діяльності.  

Найбільш важливими вимогами до системи моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління, як до економіко-аналітичної 

інформаційної системи, є обґрунтованість, комплексність, порівнянність, 

системність, наочність [56, с. 78-109; 278, с. 123-198].  

На рис. 2.3 представлена схема ідентифікації вимог до формування 

системи моніторингу діяльності підприємства. 

Наочно на рис. 2.3 представлено групування досліджених вимог, що є 

підґрунтям розширення системи формування моніторингу. 

Системне оцінювання містить у собі узагальнюючі результати 

господарської діяльності і тому є найбільш суттєвим джерелом інформації 

щодо обґрунтування та прийняття ефективних стратегічних управлінських 

рішень.  

Узагальнююче оцінювання виявляється: 

1) у багатоаспектному оцінюванні (оцінюються різні сторони 

господарської діяльності: економічна, соціальна, правова, технічна, 

технологічна, екологічна); причому провідною є економічний аспект діяльності 

підприємства; 
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Рис. 2.3. Ідентифікація вимог до формування системи моніторингу діяльності підприємства  
Примітка: сформовано автором 
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2) в багатоваріантності побудови оцінювання (вона будується на основі 

зіставлення результатів з декількома базами порівняння); 

3)  у багатокритеріальності побудови оцінювання (остання будується на 

основі декількох критеріїв - як з позицій інтересів самого підприємства, так і з 

позицій інших учасників господарського процесу). 

Таким чином, система моніторингу діяльності підприємства повинна 

забезпечувати порівнянність показників, шо використовуються. Використання 

моніторингу діяльності підприємства, що відповідає формуванню 

комплексного, інтегрального, всебічного оцінювання господарюючої системи, 

забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень.  

Ми підтримуємо твердження, що важливим критерієм інформаційно-

аналітичних систем (система моніторингу діяльності підприємства – саме така 

система) є адекватність шкал, що використовуються для відображення величин, 

бо економіст «…частіше, ніж фізик ризикує справити таке арифметичне 

трактування своїх вимірів, яке виявилося б позбавлене сенсу…»  [292, с. 76].  

При розгляді питання про критерії якості моніторингу діяльності 

підприємства (СМДП) в системі стратегічного управління слід відзначити, що 

крім розглянутих, можна назвати такі вимоги до системи моніторингу 

діяльності підприємства, як:  

1) регулярність;  

2) узгодженість і спадковість забезпечення інформацією;  

3) здатність адекватно репрезентувати певну господарську ситуацію;  

4) мобільне розпізнавання проблем;  

5) формування інформаційної бази не тільки для вирішення проблем, що 

вже виникли, а й для відображення змін;  

6) виявлення «назріваючих» проблем;  

7) відображення динаміки і перспектив розвитку підприємства;  

8)  ефективності;  

9) виявлення та оцінювання впливу факторів на результуючий показник 

[40, с. 14-16; 70, с. 5-12;  222, с. 98-124; 279, с. 67-107]. 
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Практична реалізація розглянутих вимог передбачає удосконалення 

методів оцінювання аналізу та результатів діяльності підприємства. 

Побудова СМДП повинна задовольняти сформульованим вимогам 

(критеріям), ґрунтуватися на певній системі принципів. 

Принципи складають теоретичні засади моделювання СМДП. Принципи є 

керівним початком розробки або регулятором процедури вихідного положення 

проведення дослідження. Оскільки СМДП є інформаційною системою, то 

принципи її побудови та експлуатації повинні охоплювати певні аспекти 

інформаційного забезпечення управління, а саме синтаксичний, семантичний і 

прагматичний аспекти [50, с. 15-19; 56, с. 87-104; 96, с. 56-87; 267, с. 45-76]. 

Таким чином, система принципів формування та експлуатації СМДП 

повинна включати в себе наступні складові. 

Основу розробки самих принципів становлять: загальнонаукові 

(філософські); системного аналізу щодо економічних об'єктів; теорії 

економічних вимірювань [20, с. 107-110; 51, с. 13-14; 99, с. 38-45; 239, с. 43-78], 

а також сформульована вище функція системи моніторингу діяльності 

підприємства. Виявлення та формулювання принципів покликані забезпечити 

відповідність системи, що будується, висунутим до неї вимогам. 

Методологічною основою цього дисертаційного дослідження служить 

теорія виробничих систем і розроблені в ній принципи системного дослідження 

економічних об'єктів, найважливіший серед яких – принцип системності. 

Системність часто ототожнюють із комплексністю. Так, визначено: 

«…головне в комплексному аналізі – системність...» [18, с. 27]. Системність і 

комплексність близькі, але не однакові за своєю суттю, тому вони виділяються 

за різними ознаками: з точки зору охоплення об'єкта, що досліджується, і з 

урахуванням підходу щодо можливості його аналізу.  

Природно, що аналіз може бути системним і елементарним. Принцип 

системності вимагає підходити до об'єкта як до системи. Система є сукупність 

взаємопов'язаних елементів, які володіють емерджентними властивостями. 

Емерджентна властивість – це властивість, притаманна всій системі в цілому, 
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але не є властивістю її елементів. Емерджентні властивості з'являються (emerge 

- з'являтися) у системі в результаті взаємодії її елементів. Визначення системи 

містить у собі дві важливі ознаки: взаємозв'язок елементів і наявність 

загальносистемної властивості, які дають підставу для формулювання перших 

двох принципів моніторингу діяльності підприємства [99, с. 56-87; 346, с. 124-

187; 363, с. 178-187]. 

Перший – принцип взаємоузгодження елементів СМДП. Основним 

недоліком традиційного аналізу економічної інформації щодо стану 

підприємства є ізольованість, націленість на один фактор (ліквідність, 

платоспроможність, рентабельність і т.п.). Поодинокі відносні показники мають 

обмежену цінність ще й тому, що принципове значення для керівництва має 

оцінка загальних тенденцій. Крім того, зміни в одному показнику можуть мати 

значення, тільки якщо співвідносяться з іншими показниками [56, с. 78-97; 267, 

с. 67-98; 279, с. 65-91; 287, с. 146-155; 358, с. 149-453; 372, с. 127-187].  

Тому при побудові СМДП в управлінській діяльності процеси повинні 

вивчатися в їх взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості. Цей 

принцип вимагає взаємоузгодження: значень показників у часі, для чого 

необхідне використання показників динаміки; показників у просторі (просторі 

ознак), для чого необхідно встановлення економічно змістовних кількісних 

залежностей між показниками; етапів і кроків процесу моніторингу діяльності 

підприємства; використання конструктивних елементів показників і моделей; 

оцінок і висновків. 

Другий принцип, що випливає з наявності у системи інтегративних 

(емерджентних, цілісних) властивостей – принцип інтеграції. Цей принцип 

вимагає, насамперед, розробки (і використання) інтегральних показників. 

Узагальнення показників, зазвичай, називають агрегуванням або 

згорткою. При системному підході щодо досліджуваного об'єкта доцільно 

розділити ці два поняття. При опису об'єкта можуть брати участь однакові 

показники різного обсягу, тобто які стосуються елементів об'єкта дослідження 

різного ступеня і масштабу (працівник, цех, підприємство в цілому), і певні 
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показники одного масштабу (чисельність працівників, їх фонд заробітної плати, 

обсяг продукції, яка ними вироблена, і т.п.) [56, с. 34-72; 130, с. 19-27; 141, 

с. 65-81; 170, с. 65-87; 193, с. 98-115; 205, с. 87-126;  342, с. 34-38]. 

Узагальнення економіко-аналітичних показників меншого обсягу для 

отримання однойменного показника більшого обсягу доцільно назвати 

агрегуванням. Необхідність агрегування визначається не тільки і не стільки 

цілями порівняння, скільки потребою в компактному описі даних за рахунок їх 

«укрупнення». Потреба в компактному описі обумовлюється значною 

величиною економічних об'єктів; обмеженими можливостями зі сприйняття і 

зберігання даних; значною стійкістю узагальнених даних; необхідністю 

вирішувати завдання значної розмірності; пропускною здатністю каналів 

зв'язку; скороченням документації; прискоренням розрахунків тощо. 

Основним засобом агрегування метричних даних служить підсумування і 

усереднення. Побудова узагальнюючого показника щодо різних показників 

можлива у випадку, якщо для них знайдена загальна міра і загальний вміст. Це 

дозволяє зводити певні об'єкти за визначеною ознакою до єдності. При цьому 

неминуче відбувається деяка втрата інформації [139, с. 248-298; 141, с. 15-165]. 

Підсумування певних показників одного обсягу задля отримання 

узагальнюючого показника того ж обсягу може бути назване згорткою.  

Згортка показників дає можливість отримання показників особливого 

виду – загальносистемних показників, що визначають дану систему в цілому з 

урахуванням взаємозв'язку явищ усередині цієї системи, а також інтегральних 

показників окремих «складних» властивостей системи, таких як: 

результативність діяльності, комерційна стійкість та ін. [76, с. 28-31; 162, с. 76-

102; 170, с. 45-92; 177, с. 27-98; 194, с. 76-126; 349, с. 89-101]. 

Інтегральні показники є результатом згортки значень певних показників 

(індикаторів). Згортка породжує багато методичних проблем, у тому числі 

пошук критеріїв, що дозволяють відібрати із сукупності ознак ті, які є 

індикаторами досліджуваної властивості, визначення місця кожної обраної 

ознаки в інтегральному показнику тощо. 



151 

 

Моніторинг діяльності підприємства для інтеграції прийнятих рішень 

повинен забезпечувати підприємство адекватною, своєчасною інформацією. 

Інтеграція рішень містить два аспекти: інтеграцію в часі, яка зумовлює 

регулярність інформаційного забезпечення, й інтеграцію у просторі, яка 

передбачає взаємозв'язок різних рішень як за напрямками (виробничими, 

фінансовими, маркетинговими), так і за рівнем – стратегічним, тактичним, 

оперативним [56, с. 56-107]. 

Інтеграція управлінських рішень автоматично не досягається. Умовою їх 

реалізації є розробка відповідних аналітичних процедур і включення їх у 

систему моніторингу діяльності підприємства. Саме інтеграція, системність 

концепції моніторингу діяльності підприємства визначають його ефективність. 

Для відображення зовнішнього середовища, певних сторін 

досліджуваного об'єкта застосовують принцип ідеалізації [38, с. 20-22]. 

Ідеалізація – це різновид операції абстрагування, при якій виділені істотні 

властивості самого об'єкта або середовища доводяться до граничного, 

практично недосяжного значення. Це значення може бути мінімальним, 

нульовим, максимальним або може бути відображено деяким інваріантом. У 

широкому сенсі процес ідеалізації здійснюється на основі процесів схематизації 

«огрублення» дійсності, необхідною умовою яких є формулювання 

ідеалізующих припущень. У вузькому сенсі, процес ідеалізації розуміємо як 

процес створення особливих, ідеалізованих об'єктів. Ідеальний об'єкт – це такий 

гіпотетичний об'єкт, для якого характер досліджуваного явища, «механізми», 

що визначають цей характер, проявляються у «чистому» вигляді [288]. 

Ідеалізовані об'єкти будуються шляхом уявлення граничного переходу від 

реально неіснуючого і практично нездійсненного до уявлення існуючого. 

Основне призначення ідеалізованих об'єктів полягає в тому, що вони 

спрощують, схематизують реальний об'єкт і дозволяють, тим самим, розкрити і 

глибше зрозуміти сутність процесів, які відбуваються в ньому. Слід 

підкреслити, що при створенні ідеальних об'єктів необхідно вказати конкретну 

область і межі їх застосовності. 
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Ще один важливий принцип системних економічних досліджень – 

принцип нормативності [133, с. 30-39; 230, с. 56-87; 274, с. 76-98; 279, с. 76-

112]. 

Одні з труднощів конструювання показників і моделей для аналізу та 

оцінювання економічних явищ полягають у тому, що суспільні науки 

розробляються всередині їх власного об'єкта дослідження. 

Цілеспрямованість у використанні результатів моніторингу діяльності 

підприємства при прийнятті рішень обумовлюють таку властивість 

економічних величин, як нормативність. Нормативність припускає, що існує 

певна позиція щодо бажаного напряму розвитку об'єктів управління. 

Економічні величини, які відображають суспільно-економічні відносини, 

повинні мати нормативний характер. Природно, економічні показники і моделі 

– інструмент дослідження. По суті, вони повинні носити нормативно-оціночний 

характер. Економічні нормативи, так чи інакше, відображають досягнутий стан 

або динаміку розвитку об'єкта дослідження, рідше – прогнозний стан. Принцип 

нормативності є підґрунтям розробки нормативів інваріантних реальному 

(досягнутому або очікуваному) стану об'єкта [56, с. 45-87; 133, с. 30-39]. 

Поєднання принципів системного загальнонаукового  

характеру:  ідеалізації, нормативності – дозволяє сформулювати принцип 

моніторингу діяльності підприємства щодо формування ідеальної  

нормативної моделі. 

Найважливіші принципи, що відображають вимірювальний (методичний) 

аспект моніторингу діяльності підприємства, – це точність і єдність. 

Принцип точності лежить у площині забезпечення адекватності 

моделювання моніторингових процесів. Кінцевою метою моніторингу 

діяльності підприємства є інформаційне забезпечення та обґрунтування 

прийнятих управлінських рішень. Від правильності і точності висновків, 

отриманих у процесі аналізу та оцінювання результатів фінансово-

господарської діяльності, в значній мірі залежить ефективність прийнятих 

управлінських рішень. 
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Важливий принцип – принцип спрощення. Спрощення об'єкта тісно 

пов'язане з його ідеалізацією і включає в себе властивості об'єкта дослідження, 

виключення із розгляду випадкових факторів, несуттєвих властивостей тощо. В 

основі спрощення лежить формулювання припущень, які «огрубляють», 

ідеалізують реальні досягнення діяльності підприємства. Для впровадження 

результатів дослідження повинні бути обов'язково вказані межі застосованості 

отриманих результатів [21, с. 3-4; 53, с. 107-110; 141, с. 238-298; 331, с. 23-47]. 

Принцип точності в поєднанні з принципом спрощення для моніторингу 

діяльності підприємства ми пропонуємо сформулювати так: забезпечення 

мінімально допустимої точності. Означений принцип визначає доцільність 

використання мінімально допустимої кількості вихідних показників 

(індикаторів), а також застосування шкали мінімально допустимої потужності 

[21, с. 3-4; 56, с. 78-98; 238, с. 27-98; 351, с. 76-98]. 

У процесі прийняття рішень формуються відповідні моделі, оцінювання 

досягнення цілей. При дослідженні використовують відповідні шкали з 

мінімально допустимою потужністю (табл. 2.1) [274, с. 58-74].  

Єдність вимірювань, зазвичай, розглядається з точки зору використання 

єдиних засобів, методів і одиниць вимірювань. Однак, в області економічних 

вимірювань, що характеризуються великою різнорідністю величин об'єктів, які 

вимірюються, оцінюються і порівнюються, цей принцип вимагає уточнення в 

частині конструювання вимірників [159, с. 27-54; 291, с. 121-189]. 

Основою повинні бути не показники (індикатори або їх системи), а 

відповідні принципи, правила і методи щодо їх конструювання.  

Уніфікована методика повинна конкретизуватися з урахуванням 

особливостей об'єкта моніторингу діяльності підприємства. Єдність 

вимірювань – найважливіший засіб забезпечення результатів, які 

порівнюються, вимірюються та аналізуються. 

Основне призначення моніториггу діяльності підприємства – 

забезпечення аналітичною інформацією осіб, які приймають рішення.  

При цьому системи моніторингу повинні не просто забезпечити  
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узагальнення (агрегування і згортку), а й надати дані у зручному для 

сприйняття вигляді. Принцип інформативності вимагає використання таких 

видів агрегування і згортки показників, які мінімізують втрату інформації при її 

перетворенні. 

Таблиця 2.1 

Співвідношення цілей особи, яка приймає рішення, і шкал, які 

використовуються  

Шкала Результат моделювання 
(вимірювання) 

Мета особи, яка приймає рішення 
(приклад) 

Номінальна Ознака класу (артикул) (Не) потрапити в певний клас 

Ординальна Ранг (сорт) Зайняти своє місце в загальній 
структурі 

Різницева  Різниця визначених 
одиниць виміру 
(приріст) 

Перевершити на стільки-то; прийняти 
максимальне значення: просунутися 
далі 

Пропорційна Перевага у відсотках, 
разах (ріст 
виробництва) 

Перевершити на стільки-то: 
"рухатися" скоріше, з максимальним 
темпом 

Атервальна Кількість у конвенційно 
встановлених одиницях 
виміру (ціна, умовні 
одиниці) 

Стати певною величиною в 
конвенційно встановлених одиницях 
виміру при вибраній точці відліку 

Інтервальна Кількість у конвенційно 
встановлених одиницях 
виміру (ціна, умовні 
одиниці) 

Стати певною величиною у 
конвенційно встановлених одиницях 
виміру при вибраній точці відліку 

Абсолютна  Кількість у натуральних 
одиницях виміру 

Стати певною величиною в 
натуральних одиницях виміру при 
натуральній нульовій точці відліку 

Примітка: сформовано автором на основі [267] 

 

Найважливіші принципи практичного моделювання системи моніторингу 

діяльності підприємства – ідентифікація та інтерпретація. Процес ідентифікації 

моделі складається з двох частин: по-перше, змінні моделі ототожнюються з 

показниками діяльності об'єкта, для якого будується модель, по-друге, 

коефіцієнти отримують конкретні числові значення. Цей останній процес 

називається специфікацією коефіцієнтів. Специфікація коефіцієнтів може 
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здійснюватися або на основі нормативної інформації, або на основі експертної 

інформації, чи на основі економіко-аналітичної інформації. 

При практичному застосуванні системи моніторингу діяльності 

підприємства важливо забезпечити зв'язок із діючою економіко-аналітичною 

системою.  

При формуванні системи моніторингу діяльності підприємства повинна 

враховуватися можливість інтерпретації вихідних даних та результуючих 

аналітичних показників.  

Принцип інтерпретації вимагає роз'яснення змісту всіх передбачених у 

них обчислювальних операцій. Отримані в результаті моніторингу діяльності 

підприємства аналітичні показники повинні бути не тільки теоретично 

обґрунтовані, але і практично пояснені. Форма подання вихідної інформації 

повинна бути зручною для використання в процесі прийняття рішень. Вихідна 

інформація повинна ідентифікувати існуючі та очікувані проблеми 

підприємства. Таким чином, даний принцип для системи моніторингу 

діяльності підприємства можна визначити як принцип наочності, який вбирає у 

себе і розуміння сенсу представлення інформації, і зручність користування нею, 

і можливість повного охоплення всієї інформації. 

Господарський інтерес суб'єкта визначається наявними в його 

розпорядженні ресурсами, сферою відповідальності, суб'єктивними інтересами. 

Тобто, важливий принцип системних економічних досліджень  – принцип 

диференціації та узгодження господарських інтересів [294, с. 126-265; 316, 

с. 87-121; 322, с. 154-158; 328, с. 78-121; 329, с. 98-121; 330, с. 12-32].  

Об'єктивну основу відмінності інтересів складають ресурси і 

відповідальність. В умовах ринкової економіки істотно зріс інтерес різних 

учасників економічного процесу до своєчасної, об'єктивної та адекватної 

інформації щодо ділової активності і фінансового стану підприємства. 

Користувачі інформації різні, їх цілі можуть бути конкурентні, а нерідко, й 

протилежні. Сторонами, зацікавленими в достовірної інформації про 

підприємство, виступають [255, с. 42-47; 322, с. 154-158]:  
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1) керівництво підприємства (менеджери), які потребують достовірної 

інформації про фінансово-економічний стан задля його оцінювання і розробки 

стратегії розвитку підприємницької діяльності (а також тактики та 

оперативного управління);  

2) інвестори, які бажають вигідно вкласти свій капітал і хочуть знати, 

наскільки безпечними будуть інвестиції в те чи інше підприємство;  

3) власники як звичайних, так і привілейованих акцій, які отримують 

дивіденди. Вони зацікавлені в порівнянні результатів поточного року з 

попереднім, а також із результатами конкурентів;  

4) державні фінансові органи, що перевіряють правильність сплати 

податків; цим органам дано право порушення справ про неспроможність 

(банкрутство) підприємств;  

5) банки, які надають кредити, повинні бути впевнені, що підприємство 

зможе виплатити свої борги, і визначає суму та умови наданого кредиту; 

власники боргових зобов'язань, які зацікавлені в регулярній виплаті відсотків за 

своїми вкладами; інші суб'єкти ринкової економіки: біржі, постачальники, 

покупці, замовники, страхові компанії, рекламні агентства; вони зацікавлені в 

однозначній оцінці конкурентоспроможності й надійності своїх партнерів [183, 

с. 32-76; 186, с. 121-165; 209, с. 133-139; 251, с. 251-460; 252, с. 165-187]. 

Незважаючи на відмінність своїх цілей, всі перераховані суб'єкти мають і 

загальний інтерес, вони зацікавлені в достовірній аналітичній інформації щодо 

діяльності підприємства. Система моніторингу діяльності підприємства 

повинна забезпечувати інформацією, корисною для всіх зацікавлених суб'єктів, 

і в цьому сенсі вона виступає засобом комунікації та узгодження інтересів. 

Тому система моніторингу діяльності підприємства повинна бути 

інтерсуб’єктивною. Таке уявлення про моніторинг узгоджується із 

загальнонауковим принципом інваріантності [323, с. 146-151; 363, с. 76-98]. 

«Інваріантність – властивість величин, рівнянь, законів залишатися 

незмінними при певних перетвореннях координат і часу» [350, с. 60-65]. 

Розкриття інваріантних аспектів дійсності відкриває шлях до пізнання її 
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сутності. Знання інваріантних відношень дозволяє уточнити зміст і значення 

відносних величин, елімінувати суб'єктивні моменти в їх описі. Інваріантність – 

це свого роду універсальність. Для систем моніторингу це означає відповідність 

інтересам різних користувачів інформації, а також можливість використання 

показників і моделей моніторингу діяльності підприємства як орієнтира 

майбутнього його розвитку, так і в якості бази для порівняння та оцінки 

досягнутого економічного стану. 

Поєднання принципів диференціації та узгодження інтересів, 

інтерсуб'єктивності, інваріантності призводить до формулюванні принципу 

універсальності. 

Таким чином, у процесі дослідження теоретично обґрунтовано і 

сформовано систему принципів моніторингу діяльності підприємства. 

Система принципів моніторингу діяльності підприємства  

в стратегічному управлінні повинна мати два рівня дослідження: 

методологічний і практичний. До методологічного рівня слід віднести наступні 

принципи:  

1) взаємопов’язаннісь елементів;  

2) мінімально допустима точність;  

3) єдність принципів конструювання;  

4) підвищення інформативності.  

До практичного рівня доцільно віднести:  

1) зв’язок із діючою системою обліку;  

2) наочність (зрозумілість, зручність);  

3) універсальність. 

Складність і багатоплановість елементів системи моніторингу  

діяльності підприємства вимагає для її конструювання  

вирішення різноманітних завдань, до числа яких входять такі, як розробка 

технічного та програмного забезпечення, навчання персоналу, ведення баз 

даних та ін. 
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Багатозначність понять і багатоваріантність економічних вимірювань, що 

використовуються при розробці системи моніторингу діяльності підприємства, 

призводять до необхідності нормативного (відповідного набору вимог) підходу 

до вирішення певного завдання. 

Таким чином, основу розробки принципів моделювання системи 

моніторингу діяльності підприємства складають принципи: загальнонаукових 

досліджень, системного аналізу, теорії економічних вимірювань і функцій 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління [21, 

с. 3-4; 56, с. 54-98; 274, с. 76-98; 279, с. 87-94; 344, с. 43-98; 353, с. 231-298].  

На рис. 2.4 представлена матриця принципів моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління.  

Принципи структуровані відповідно до:  

1) запропонованих підходів щодо прийняття стратегічного 

управлінського рішення;  

2) етапів стратегічного управління – формування набору стратегічних 

альтернатив;  

3) вибіру та обґрунтування раціонального стратегічного рішення; 

реалізації стратегічних рішень; 

4) системи економіко-аналітичних показників (економічні показники; 

показники ефективності організаційної структури управління; індексні 

показники; узагальнюючі показники моніторингу діяльності підприємства); 

5) економіко-аналітичних процедур моніторингу діяльності  

підприємства – дослідження функціональних зон підприємства;  

аналізу стратегічних альтернатив; контролю відхилень  

результатів; здійснення аналітичної діяльності для визначення впливових 

факторів. 

Проведені дослідження дозволили виділити в контексті запропонованих 

підходів, а саме: функціонального, процесного, системного – принципи 

моніторингу діяльності підприємства, які складають його методологічну 

основу.  
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2.4. Матриця принципів моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління 

Примітка: розроблено автором на основі [164; 267; 271; 360 та ін.] 

 

 

 

Формування набору 
стратегічних 
альтернатив 

Економічні показники: доходність, прибутковість 
Показники ефективності організаційної структури управління: зв'язність 
елементів організаційної структури, показник структурної надлишковості, 
коефіцієнт актуалізації зв'язків, коефіцієнт сумісності зв'язків, показник 
централізації організаційної структури управління 

Дослідження 
функціональних зон 
підприємства 

Наукова обґрунтованість, об'єктивності, реалістичності, системності та комплексності, поєднання безперервності і періодичності, 
оперативності, порівнянності показників в часі і просторі, партнерства органів статистики і підприємств. Принцип синергетичності, 
організаційної єдності процесів моніторингу та управління стратегічним розвитком підприємства, проблемної організації моніторингу, 
універсальності, достовірності, ієрархічності, альтернативності, адаптації, відкритості і прозорості, ергономічності, розвитку. 

Принципи моніторингу діяльності підприємства 

Етап стратегічного 
управління 

Вибір та обґрунтування 
раціонального 

стратегічного рішення 

 : індекс матеріальних витрат; індекс товарної продукції; індекс вартості 
основних засобів; індекс ФОП; індекс середньооблікової кількості 
працівників; індекс суми штрафів сплачених.   
Маркетингові показники: ринкова частка підприємства; інтенсивність 
конкуренції в галузі 

 

Аналіз стратегічних 
альтернатив 

Реалізація стратегічних 
рішень 

Узагальнюючі показники моніторингу діяльності підприємства Контроль відхилень результатів; 
здійснення аналітичної 
діяльності для визначення 
впливових факторів 
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Система економіко-аналітичних показників Економіко-аналітичні 
процедури моніторингу 
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2.3. Імплементація інформаційного забезпечення моніторингу 

діяльності підприємства до специфіки гірничорудної промисловості 

 

Вивчення досвіду різних компаній показало, що з огляду на велику 

методологічну, методичну й організаційно-технічну складність, роботу з 

побудови системи моніторингу діяльності підприємства доцільно здійснювати 

у два етапи [104, с. 45-98; 149; 225, с. 98-193; 226, с. 15-45; 246, с. 43-94] та ін. 

I етап – розробка й адаптація пілотного проєкту щодо моніторингу 

діяльності підприємства.  

II етап – побудова системи моніторингу діяльності підприємства на базі 

інших структурних одиниць і забезпечення функціонування на рівні 

підприємства з макроекономічними складовими [104, с. 56-98]. 

З урахуванням зазначених етапів може бути розроблена організаційно-

функціональна схема робіт на певний час зі створення й забезпечення 

функціонування системи моніторингу промислового підприємства. Основною 

метою пілотного проєкту є відпрацювання всіх елементів системи моніторингу 

підприємства, включаючи її методологічне, методичне, організаційне, 

інформаційно-технологічне і програмне забезпечення. 

Розходження між підприємствами в поточному економічному стані й 

економічній політиці доводить необхідність переробки методичних матеріалів 

задля більш повного виявлення специфічних особливостей економічних 

процесів. У цьому зв'язку можуть бути зроблені відповідні доробки первинних 

носіїв інформації – кон'юнктурної, фінансової й інвестиційної анкет і задля 

визначення зміни реальних значень показників. Особливого значення набуває 

розробка і адаптація методології моніторингової діяльності в умовах інфляції, а 

також необхідного доповнення в методику фінансового аналізу. Зазначимо, 

важливість урахування змін, що постійно відбуваються в бухгалтерській і 

статистичній звітності, при розробці фінансового блоку.  

Для тих видів моніторингу, у процесі яких здійснюється опосередкований 

вимір, зокрема, моніторинг економічного стану підприємств,  
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проблему становлять забезпечення певної якості інструментарію, розроблення 

критеріїв оцінювання, індикаторів і економіко-аналітичних показників, 

безпосередній процес виміру, обробка результатів і їхня адекватна 

інтерпретація. 

Одним із можливих напрямів покращення моніторингової діяльності 

може стати поділ системи моніторингу на групи й більше детальне дослідження 

відповідно до їх орієнтації на конкретного користувача [182, с. 76-92].  

У рамках кожної із груп вирішуються проблеми подання й поширення 

інформації, яка отримана в процесі моніторингу, а також проблеми оплати його 

організації й проведення. На відміну від існуючого підходу [192, с. 194-197], ми 

вважаємо за доцільне виділити дві групи, що різняться за кількістю 

користувачів та інтенсивністю використання результатів моніторингу 

відповідним користувачем. 

До першої групи доцільно включити види моніторингу, що орієнтовані в 

цілому на суспільство. Метою означеного моніторингу є конструювання 

суспільної думки. Різновиди такого моніторингу нечисленні, результати 

дослідження й аналізу призначені для чисельної аудиторії.  

Ознайомлення з відповідними результатами моніторингу здійснюється через 

засоби масової інформації, у тому числі й електронні. Зазвичай, розрахунки 

моніторингу проводяться за допомогою системи бюджетного фінансування. До 

цієї сфери може відноситися просування продукції промислового підприємства; 

види моніторингу цієї групи є підґрунтям маркетингових  

досліджень [113, с. 74-87; 147, с. 179-184; 272, с. 251-258].  

Друга група містить види моніторингу, що орієнтовані на практиків-

фахівців щодо відповідних напрямів діяльності. Більшість систем моніторингу 

діяльності підприємства належать до цієї групи. При цьому, чисельність груп 

фахівців, які використовують результати відповідного моніторингу, можуть 

бути різними. Моніторингова інформація висвітлюється у спеціалізованих 

виданнях, у тому числі періодичних, Інтернет, передплаті [96, с. 54-76]. До цієї 
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групи доцільно віднести  види моніторингу, результатами якого користуються 

відповідні органи управління, керівники, окремі структури.  

І, нарешті, з деяким ступенем умовності, керуючись засадами аналізу й 

оцінювання систем управління, можна виокремити два типи моніторингу, 

перший спрямований на виконання завдань функціонування, а другий – завдань 

розвитку. Загалом, одні системи моніторингу, після виконання свого 

конкретного завдання припиняють своє існування, інші можуть існувати 

необмежено довго [136, с. 48-95; 205, с. 97-123; 230, с. 56-92]. 

Труднощі й складнощі застосування інформаційних систем у 

промисловості полягають у великому різноманітті підприємств із різними 

формами організації виробництва та різноманітним асортиментом продукції, 

що випускається. Слід враховувати, що для окремого підприємства кількість 

видів виробів і послуг досить обмежена. Все це спричиняє до створення 

інформаційних систем (ІС) для конкретного підприємства. За своїм обсягом і 

функціональними можливостями недоречно порівнювати інформаційні системи 

великих підприємств. З огляду на специфіку діяльності кожного підприємства, 

існує доцільність проєктування ІС для окремих підприємств. 

Побудова таких систем вимагає великих витрат. Для зниження вартості 

проєктування і впровадження доцільно будувати ІС із широким використанням 

апаратури, що випускається серійно, і програмного забезпечення. Наприклад, 

ІС бізнесу можуть використовувати стандартні інтерфейси автоматизованої 

передачі даних (ЕDI) і сполучні інтерфейси (АLЕ). При цьому, можуть 

застосовуватися різні операційні системи як на платформі Windows, так і UNIX 

[189; 190, с. 39-86; 316, с. 76-112; 363, с. 121-168; 374]. 

На даний час на підприємствах гірничорудного комплексу (ГРК) існує, 

поряд з іншими, загальна проблема – проблема управління інформацією. 

Керівництво підприємств повинно оперувати значною кількістю інформації і 

приймати своєчасні та раціональні рішення. Від рівня інформованості 

управлінців, від своєчасності надходження актуальної інформації, від рівня 

доступу до «якісної» інформації залежить раціональність прийняття 
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управлінських рішень [22, с. 388-391; 142, с. 153-160; 147, с. 179-184; 181, с. 35-

39].  

Гірничі підприємства як об'єкт управління характеризується такими 

особливостями: 

1) наявністю дискретних і безперервних технологічних процесів; 

2) високою встановленою  потужністю  технологічного обладнання; 

3)узгодженням організації  взаємодії основного виробництва за обсягом і 

ритмом його роботи; 

4) жорсткими вимогами споживача до якості готової продукції; 

5) роззосередженням виробничих і допоміжних об'єктів та тісними 

технологічними зв'язками між ними; 

6) нерівномірністю споживання енергії і високою залежністю його від 

технологічних факторів. 

Сучасний підхід до управління підприємством ґрунтується на 

конвергенції управлінських та інформаційних технологій. 

Через недостатню інтегрованість інформації при стратегічному 

управлінні спостерігаються такі негативні  тенденції: 

1) дані, що використовуються, некоректні;  

2) інформація неповна і застаріла;  

3)здійснюється ізольоване прийняття рішень;  

4) формуються рішення, що не відповідають дійсному становищу справ;  

5) не використовується резервні.  

На противагу цьому високоінтегрований інформаційний потік забезпечує 

повноту і цілісність інформації;  

1) коректне керування бізнес-правилами і структурою прийняття 

рішень; реалізує засоби інтеграції прикладних завдань;  

2) створює єдине виконавче середовище.  

Скоординована взаємодія між усіма підрозділами, оперативна обробка й 

аналіз даних, довгострокове планування і прогнозування стану ринку – ось 
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далеко не повний перелік завдань, що дозволяє вирішити сучасна система 

керування за допомогою інформаційних технологій. 

Управління виробничою діяльністю гірничорудних підприємств – 

багатогранний процес, який охоплює функції планування, обліку та аналізу по 

роках, кварталах і місяцях, функції оперативного управління – тижнево-

добового планування, обліку, аналізу та диспетчерського управління 

виробничими процесами. Ці функції здійснюються управлінським персоналом 

при рішенні заздалегідь відомих або виникаючих у ході виробничого процесу 

завдань. 

У структурі управління гірничорудних підприємств можна виділити три 

рівні: 

1) управління комбінатом (дирекція і функціональні відділи); 

2) управління цехами (начальники цехів і відділів); 

3) управління ділянками (начальники дільниць і служб). 

Забезпечення моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління підприємств гірничорудного комплексу (ГРК) доцільно 

використовувати систему SAP ERP.  

SAP ERP є інформаційною системою ERP (Enterprise Resources Planning – 

планування ресурсів підприємства). Система ERP – це єдина система 

управління підприємством, що дозволяє ефективно контролювати і планувати 

фінанси, закупівлю, виробництво, торгівлю, логістику, обробку замовлень та 

інші критично важливі бізнес-процеси. Упровадження ERP систем дозволяє 

мінімізувати складські запаси, оптимізувати виробничий цикл, прискорити 

обробку замовлень і поліпшити якість обслуговування клієнтів [13, с. 215-287; 

72, с. 48-77; 91, с. 98-121; 257, с. 76-91; 264, с. 123-254; 363, с. 121-198].  

Система ERP здатна охопити всю діяльність підприємства і все ж таки 

залишатися достатньо гнучкою, тому що всередині такої системи знаходиться 

сховище даних типу CASE, яке містить детальну інформацію про всі 

заздалегідь розроблені додатки. Ці дані містять у собі  всі одиниці інформації, 

таблиці і програми, на основі яких працює система. Вони також мають 
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підтримку допоміжних підсистем, які на постійній основі забезпечують 

управління, функціонування, безпеку та обслуговування операцій у цьому 

пакеті програм [264, с. 76-145].  

Пакети програмного забезпечення, вироблені на серійній основі, 

особливо такі, як ERP, вважалися оптимальним рішенням для подолання кризи 

інформаційних технологій в 80-х роках ХХ століття. Причин для цього було 

декілька [264, с. 98-321]:  

1) система ERP забезпечує оперативне затвердження та легалізацію вимог 

безпосередньо самим користувачем;  

2) система ERP ґарантує постійну якість функціонування системи;  

3) система ERP надає інтегровану структуру інформаційної системи, яка 

утворює єдине ціле;  

4) система ERP забезпечує високу ступінь стандартизації;  

5) система ERP дозволяє забезпечити акуратне і всеосяжне 

документування системи;  

6) система ERP забезпечує відповідну якість і результативність при 

супроводі та розвитку системи. 

За своєю суттю, система ERP має інструмент для розробки програмного 

забезпечення (або інструмент CASE). Користувачі можуть використовувати 

erwin Data Modeler як спосіб створення концептуальної моделі даних і 

створення логічної моделі даних, яка не залежить від конкретної технології 

бази даних.  

Ця схематична модель може бути використана для створення фізичної 

моделі даних. Потім користувачі можуть застосовувати мову визначення даних, 

необхідну для створення схеми певних систем управління базами даних. 

Програмне забезпечення містить у собі функції для графічної модифікації 

моделі, в тому числі діалогові вікна для вказівки кількості взаємозв'язків, 

обмежень бази даних, індексів та унікальності даних.  

Програмне забезпечення також дозволяє користувачам створювати 

моделі даних шляхом зворотного проєктування вже існуючих баз даних, 
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заснованих на декількох різних форматах. Програмне забезпечення включає в 

себе кілька функцій для зміни способу відображення моделі даних, включаючи 

параметри для декількох кольорів, шрифти, схеми, тематичні області,  макети 

тощо. 

Функція повного порівняння дозволяє користувачеві  

порівнювати дві версії моделі, відображає відмінності й дозволяє  

об'єднувати та оновлювати дані в будь-якому напряму. Станом на березень 

2018 року в комплект програмного забезпечення також входить власний 

конструктор звітів.  

Система ERP логічно поділяється на модулі, які взаємопов’язані один з 

одним – Фінанси та Контролінг (FI-CO), Продажі та дистрибуція (SD), 

Управління матеріалами (ММ), Галузеві рішення (IS), Планування виробництва 

(РР), Управління якістю (QM), Обслуговування та ремонт (РМ), Людські 

ресурси (HR) (рис. 2.5) [157, с. 45-76; 264, с. 145-362]. Кожен модуль 

складається з безлічі транзакцій, що охоплюють певну частину діяльності 

підприємства. Межі модулів у значній мірі умовні, між ними відбувається 

обмін даними, можуть бути загальні установки і таблиці з даними, спільне 

використання однієї і тієї ж частини програми на ABAP/4.  

Працівники економічного підрозділу підприємств гірничорудного 

комплексу (ГРК) відображають усі процеси та операції, що відбуваються в 

ньому, в системі ERP SAP. Результати такої діяльності знаходять  відображення 

у звітах. Аналізують звіти  безпосередньо керівники підрозділів та при 

необхідності  складають прогнози [257, с. 76-91; 264, с. 78-352]. 

Аналіз звітів проводиться для того, щоб виявити тенденцію деяких 

економічних показників, означити слабкі сторони діяльності підприємства та 

оцінити стійкість його стану.  

На першому етапі побудови здійснюється збір економічної інформації, 

яка рухається по відділах економічного підрозділу підприємств ГРК.  

На другому етапі відбувається розподіл отриманої інформації по відділах 

відповідно до функцій, які притаманні економічному підрозділу.  
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Рис. 2.5. Модулі системи SAP ERP  
Примітка: складено автором на основі [47; 181; 257; 264; 363] 

 

На третьому етапі визначається економічна інформація, що надходить 

працівникам економічного підрозділу як із власних структурних підрозділів, 

так і від інших підрозділів підприємства.  

Відповідно, в першому випадку можна назвати таку економічну 

інформацію  внутрішньою, а у другому – зовнішньою (рис. 2.6).  

Також було визначено інформацію, яка надходить до економічного відділу – це 

вхідна економічна інформація, а інформація від економічного відділу — це 

вихідна економічна інформація. Четвертий етап передбачає розроку  

моделі на основі прикладної програми AllFusion Process Modeler (BPwin) [47, 

с. 128-130; 156, с. 354-423; 224, с. 89-142; 257, с. 67-89]. 

Для дослідження і адаптації інформаційно-методичного забезпечення 

моніторингу діяльності підприємств ГРК була побудована та проаналізована 

функціональна модель організації руху економічної інформації. 
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Рис. 2.6. Етапи побудови моделі руху економічної інформації по відділах 

підприємств ГРК 
Примітка: розроблено автором на основі [47; 156; 257; 363] 

 

Модель формується з трьох ієрархічних рівнів. Перший рівень  

визначає потоки економічної інформації, що проходять через економічний 

підрозділ. 

Другий рівень визначає потоки економічної інформації всередині 

економічного структурного підрозділу, тобто між економічними відділами. 

Третій рівень – потоки економічної інформації, що находяться всередині 

окремо взятого економічного відділу [47, с. 128-130]. 

Розглянемо кожний рівень моделі організації руху економічної 

інформації по структурних підрозділах Інгулецького гірничо-збагачувального 

комбінату більш докладно. 

На рис. 2.7 представлено перший рівень моделі – Економічний підрозділ 

у цілому.  
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4. 
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Рис. 2.7. Перший рівень моделі – Економічний підрозділ 

Примітка: розроблено автором на основі [147; 181; 181;  257; 363] 

 

Схема складається з наступних елементів, які мають вплив на кругообіг 

економічної інформації даного підрозділу:  

- вхідна інформація - звіти діяльності з інших підрозділів підприємства, а 

саме: виробничого, технічного, кадрового, геологічного, відділу безпеки, 

зв’язку та інших;  

- інструкції, правила та стандарти організації, що, в свою чергу, надає 

керуючий вплив на підприємство: критерії оцінки інформації, стандарти 

оформлення звітів, документів, правила ведення документообігу; 

- обчислювальна техніка, яка дозволяє полегшити роботи з  інформацією 

– персональні комп’ютери, локальні мережі та інше.  

Вихідна інформація – економічна оцінка стану підприємства, прогнози на 

економічне майбутнє підприємств ГРК, річні фінансові звіти.  
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Такі елементи, як обчислювальна техніка та інструкції, правила, 

стандарти, в подальшому розгляданні моделі будуть зустрічатися всюди, 

оскільки економічні відділи – це складові економічного підрозділу.  

Другий рівень моделі (рис. 2.8) показує, з яких елементів (відділів) 

складається економічний підрозділ підприємств ГРК:  

1) відділ плановий; 

2)  відділ бухгалтерії та фінансів; 

3)  відділ збуту продукції; 

4) відділ організації праці та заробітної плати; 

5)  відділ матеріально-технічного оснащення. 

Фактично плановий відділ є головним елементом економічного 

підрозділу, оскільки вхідна та вихідна інформація економічного підрозділу в 

цілому проходить через нього. 

 

Рис. 2.8. Другий рівень моделі – Рух економічної інформації по економічних 

відділах 
Примітка: розроблено автором на основі [147; 181; 257; 363] 
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Вхідна та вихідна економічна інформація представлена у табл. 2.2. 

Таблиця має наступні позначки:  

назва відділу - відділ, з якого виходить інформація;  

назва відділу –  відділ, у який входить інформація. 

Таблиця 2.2 

Вхідна та вихідна економічна інформація 
Назва відділу Економічна інформація Назва відділу 

1 2 3 
Всі відділи звіти та плани з відділів Плановий відділ 

Плановий відділ результати економічного аналізу Відділ бухгалтерії та 
фінансів 

Плановий відділ 

 плани виробництва продукції; 
  рекомендації і вказівки щодо 

зниження трудомісткості 
продукції;  

 звіти про виконання планів по 
праці виробничих підрозділів та 
інше 

Відділ організації праці 
та заробітної плати 

 

Плановий відділ 

 розрахунки обсягів запасів 
матеріальних ресурсів; 

 плани виробництва продукції 
на місяць, квартал та інше 

Відділ матеріально-
технічного оснащення 

Відділ бухгалтерії та 
фінансів 

узгоджені проекти претензій, 
пропозицій  

Відділ матеріально-
технічного оснащення 

Відділ бухгалтерії та 
фінансів 

 затвердженні розрахунки 
нормативів оборотних коштів; 

 фінансові плани та інше 
Відділ збуту продукції 

Відділ бухгалтерії та 
фінансів 

 відомості про фактично 
нараховану заробітну плату; 

 затверджені фонди заробітної 
платні і фонди матеріального 
заохочення та інше 

Відділ організації праці 
та заробітної плати 

Відділ збуту продукції 

 прогнози і плани реалізації 
продукції; 

 проекти договорів і угод на 
постачання, продаж готової 
продукції та інше 

Відділ бухгалтерії та 
фінансів 

Відділ організації 
праці та заробітної 

плати 

 норми праці, розрахунки 
трудомісткості продукції; 

 дані про використання фондів 
заробітної платні і фондів 
матеріального заохочення та інше 

Відділ бухгалтерії та 
фінансів 
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Продовження табл. 2.2 
1                         2 3 

Відділ матеріально-
технічного оснащення 

 звіти про використання 
робочого часу; 

 норми витрат часу на 
виготовлення продукції; 

 звітів про виконання норм 
працівниками та інше  

Відділ організації праці 
та заробітної плати 

Відділ матеріально-
технічного оснащення 

звіти про виконання планів 
матеріально-технічного постачання 
та інше 

Відділ бухгалтерії та 
фінансів 

Примітка: розроблено автором 

 

Відповідно щодо планового відділу, то виконуються наступні функції:  

1) співробітники розраховують плани виробництва продукції; 

формують рекомендації і вказівки щодо зниження трудомісткості 

продукції; 

2) формують звіти про виконання планів по праці виробничих підрозділів 

тощо;  

3) проводять розрахунки обсягів запасів матеріальних ресурсів. 

Отримані результати передають у відділ організації праці та заробітної 

плати.  

Розраховані плани виробництва продукції на місяць, квартал і т.п. в 

подальшому передають у відділ матеріально-технічного оснащення. 

Відповідно до функцій, що притаманні відділу бухгалтерії та фінансів, 

виконують затверджені розрахунки нормативів оборотних коштів фінансові 

плани, формують фінансові плани та інше і передають у відділ збуту продукції.  

Узгоджують проєкти претензій, пропозицій і передають у відділ 

матеріально-технічного оснащення відомості про фактично нараховану 

заробітну плату.  

Розраховують та формують відомості про фактично нараховану заробітну 

плату, затверджують фонди заробітної платні і фонди матеріального 

заохочення тощо та передають у відділ організації праці та заробітної плати.  

Відділ збуту продукції відповідно: 
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1)  розраховує прогнози і плани реалізації продукції;  

2) формує проєкти договорів і угод на постачання, продаж готової 

продукції тощо;  

3) отримані розрахунки передають у відділ бухгалтерії та фінансів.  

Функції відділу організації праці та заробітної плати передбачають:  

1) розрахунок норми праці;  

2) розрахунки трудомісткості продукції;  

3) аналіз даних про використання фондів заробітної платні і фондів 

матеріального заохочення і передають у відділ бухгалтерії та фінансів.  

Співробітники відділу матеріально-технічного оснащення формують звіти про 

використання робочого часу, виконання норм працівниками, аналізують норми 

витрат часу на виготовлення продукції і передають дані у відділ організації 

праці та заробітної плати.  

Відділ матеріально-технічного оснащення відповідає за формування звітів про 

виконання планів матеріально-технічного постачання і передають дані у відділ 

бухгалтерії та фінансів. 

Розроблена інформація використовується при формуванні третього рівня 

моделі. 

Третій рівень моделі зображує рух економічної інформації безпосередньо 

всередині кожного відділу економічного підрозділу (рис. 2.9 і 2.11). 

На рис. 2.9 представлений рух економічної інформації всередині 

планового відділу. Всю діяльність цього відділу було розподілено на три 

основні завдання:  

1) формування єдиної економічної політики підприємства 

ПрАТ Інгулецького ГЗК на основі аналізу стану і тенденцій розвитку галузі; 

2) економічне планування та аналіз економічного стану підприємств ГРК; 

3) формування цінової політики підприємств ГРК.  

Згідно цих завдань був сформований рух інформації у відділі, який, у 

свою чергу, підпорядковується загальному кругообігу всього економічного 

підрозділу (табл. 2.3). 
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Інформаційне узгодження даних представлено на рис. 2.9 і даних  

табл. 2.3 дозволяють провести відповідний аналіз організації руху та перейти до 

подальшого  дослідження. 

 

Рис. 2.9. Третій рівень моделі – Рух економічної інформації всередині 
планового відділу 

Примітка: джерело: розроблено автором на основі [147; 181; 181; 257; 363] 
 

Відповідно до завдань обробки інформації, в економічному підрозділі 

визначені напрями, сутність інформації, цілі, використання. Дані, наведені в 

табл. 2.3, характеризують зміст економічної інформації, яка відповідає 

завданням, що виконуються у відповідних відділах підприємства. 

Таблиця 2.3 

Рух інформації у відділі, підпорядкованому загальному кругообігу 

 Назва завдання (відділу) 
Економічна інформація 

Назва завдання (відділу) 

1 2 3 
Формування єдиної 
економічної політики 
підприємства ІнГЗК на 
основі аналізу стану і 
тенденцій розвитку галузі 

звіти та плани сформованої 
єдиної економічної політики 

Економічне планування та 
аналіз економічного стану 
підприємства ІнГЗК 
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Продовження табл. 2.3 
1 2 3 

Формування єдиної 
економічної політики 
підприємства ІнГЗК на 
основі аналізу стану і 
тенденцій розвитку галузі 

сформований напрямок єдиної 
економічної політики 

підприємства 

Формування цінової політики 
підприємства ІнГЗК 

Економічне планування та 
аналіз економічного стану 
підприємства ІнГЗК 

результати економічного 
аналізу стану підприємства та 

прогнози на майбутнє 

Формування цінової політики 
підприємства ІнГЗК 

Економічне планування та 
аналіз економічного стану 
підприємства ІнГЗК 

результати економічного 
аналізу стану підприємства та 

прогнози на майбутнє 

Формування єдиної економічної 
політики підприємства ІнГЗК на 
основі аналізу стану і тенденцій 
розвитку галузі 

Формування цінової 
політики підприємства 

ІнГЗК 

звіти та плани про сформовану 
цінову політику 

Формування єдиної економічної 
політики підприємства ІнГЗК на 
основі аналізу стану і тенденцій 
розвитку галузі 

 
Всі відділи 

 
звіти та плани з відділів 

Формування єдиної економічної 
політики підприємства ІнГЗК на 
основі аналізу стану і тенденцій 
розвитку галузі 

Формування єдиної 
економічної політики 
підприємства ІнГЗК на 
основі аналізу стану і 
тенденцій розвитку галузі 

розрахунки обсягів запасів 
матеріальних ресурсів та плани 
виробництва продукції на 
місяць, квартал та ін. 

Відділ матеріально-технічного 
оснащення 

Формування єдиної 
економічної політики 
підприємства ІнГЗК на 
основі аналізу стану і 
тенденцій розвитку 
галузі 

плани виробництва та 
рекомендації і вказівки по 
зниженню трудомісткості 
продукції, звіти про 
виконання планів по праці 
виробничих підрозділів та 
інше 

Відділ організації праці та 
заробітної плати 

Економічне планування 
та аналіз економічного 
стану підприємства 
ІнГЗК 

результати економічного 
аналізу Відділ бухгалтерії та фінансів 

Примітка: джерело: розроблено автором на основі [147; 181; 181; 257; 363] 
 

Відповідно до інформації, наданої в табл. 2.4, в плановому відділі 

реалізуються наступні завдання:  

1) формування єдиної економічної політики підприємства ПрАТ «ІнГЗК» 

на основі аналізу стану і тенденцій розвитку галузі - економічне планування та 

аналіз економічного стану підприємства «ІнГЗК»; 
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2) формування єдиної економічної політики підприємства «ІнГЗК» на 

основі аналізу стану і тенденцій розвитку галузі – формування цінової політики 

підприємства «ІнГЗК»;  

3) економічне планування та аналіз економічного стану підприємства 

ПрАТ «ІнГЗК»;  

4) формування цінової політики підприємства ПрАТ «ІнГЗК» - 

формування єдиної економічної політики підприємства «ІнГЗК» на основі 

аналізу стану і тенденцій розвитку галузі.  

Рух економічної інформації всередині відділу бухгалтерії та фінансів 

зображений на рис. 2.10. Відповідно рис. 2.10, вхідною інформацією є 

результати економічного аналізу, звіти щодо економічних планів, норми праці, 

розрахунки трудомісткості праці, прогнози і плани реалізації продукції, аналіз 

та контроль наявності та руху майна.  

 

Рис. 2.10. Третій рівень моделі – Рух економічної інформації всередині відділу 

бухгалтерії та фінансів  
Примітка: джерело: розроблено автором на основі [147; 181; 257; 363] 
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Вихідною інформацією є звіти та плани відділів, відомості про фактично 

нараховану заробітну платню, узгодження пропозицій, претензій та ін., 

затверджені розрахунки нормативів оборотних коштів.  

Діяльність цього відділу було розбито на чотири основні завдання: 

1)запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській 

діяльності підприємств ГРК;  

2) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності 

управління та складання звітності підприємств ГРК;  

3) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна підприємства ГРК; 

4) документування достовірної та в повному обсязі інформації про 

господарські операції і результати діяльності підприємств ГРК.  

Згідно цих завдань був сформований рух інформації у відділі, який, у 

свою чергу, підпорядковується загальному кругообігу всього економічного 

підрозділу (табл. 2.4). 

Серед завдань слід відзначити наступні:  

1) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській 

діяльності ПрАТ «ІнГЗК»;  

2) введення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності 

управління  та складання звітності ПрАТ «ІнГЗК»;  

3) документування достовірної та в повному обсязі інформації щодо 

господарської операції і результати діяльності підприємства ПрАТ «ІнГЗК»; 

4) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській 

діяльності ПрАТ «ІнГЗК»; ведення бухгалтерського обліку фінансово-

господарської діяльності управління та складання звітності;  

5) документування достовірної та в повному обсязі інформації про 

господарські операції і результати діяльності підприємства ПрАТ «ІнГЗК»;  

6) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській 

діяльності ПрАТ «ІнГЗК»;  

7) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна підприємства 

ПрАТ «ІнГЗК».  
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Відповідно до означених завдань формуються потоки економічної 

інформації, які відображаються у звітах, аналітичних довідках і т.ін.  

Таблиця 2.4 
Рух інформації 

Назва завдання 
(відділу) 

Економічна інформація      Назва завдання (відділу) 

1 2 3 
Запобігання 
виникненню 
негативних явищ у 
фінансово-
господарській 
діяльності ІнГЗК 

проєкти та прогнози Ведення бухгалтерського 
обліку фінансово-
господарської діяльності 
управління  та складання 
звітності 

Введення 
бухгалтерського обліку 
фінансово-
господарської 
діяльності управління  
та складання звітності 
ІнГЗК 

розрахункові дані Документування достовірної 
та в повному обсязі інформації 
про господарські операції і 
результати діяльності ІнГЗК 

Ведення 
бухгалтерського обліку 
фінансово-
господарської 
діяльності управління  
та складання звітності  

звіт фінансово-
бухгалтерської діяльності 

Забезпечення контролю за 
наявністю і рухом майна 
підприємства ІнГЗК 

Документування 
достовірної та в 
повному обсязі 
інформації щодо 
господарської операції 
і результати діяльності 
підприємства ІнГЗК 

операції з документами Введення бухгалтерського 
обліку фінансово-
господарської діяльності 
управління  та складання 
звітності  
 

Документування 
достовірної та в повному 
обсязі інформації про 
господарські операції і 
результати діяльності 
підприємства ІнГЗК 

аналіз документообігу Запобігання виникненню 
негативних явищ у фінансово-
господарській діяльності ІнГЗК 

Забезпечення контролю 
за наявністю і рухом 
майна підприємства 
ІнГЗК 

аналіз та контроль наявності 
та руху майна 

Запобігання виникненню 
негативних явищ у фінансово-
господарській діяльності ІнГЗК 

Відділ організації праці та 
заробітної плати 

норми праці, розрахунки 
трудомісткості продукції та 
дані про використання фондів 
заробітної платні і фондів 
матеріального заохочення 

Ведення бухгалтерського обліку 
фінансово-господарської 
діяльності управління  та 
складання звітності 

 
Відділ матеріально-
технічного оснащення 

звіти про виконання планів 
матеріально-технічного 
постачання 

Ведення бухгалтерського обліку 
фінансово-господарської 
діяльності управління  та 
складання звітності 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 

Плановий відділ результати економічного 
аналізу 

Запобігання виникненню 
негативних явищ у фінансово-
господарській діяльності ІнГЗК 

Відділ збуту продукції прогнози і плани реалізації 
продукції та проекти 
договорів і угод на 
постачання, продаж готової 
продукції  

Забезпечення контролю за 
наявністю і рухом майна 
підприємства ІнГЗК 

Ведення бухгалтерського 
обліку фінансово-
господарської діяльності 
управління  та складання 
звітності 

звіти та плани з відділів Плановий відділ 

Документування 
достовірної та в повному 
обсязі інформації про 
господарські операції і 
результати діяльності 
підприємства ІнГЗК 

відомості про фактично 
нараховану заробітну плату та 
затверджені фонди заробітної 
платні і фонди матеріального 
заохочення 

Відділ організації праці та 
заробітної плати 

Запобігання виникненню 
негативних явищ у 
фінансово-господарській 
діяльності ІнГЗК 

узгоджені проекти претензій, 
пропозицій 

Відділ матеріально-технічного 
оснащення 

Забезпечення контролю 
за наявністю і рухом 
майна підприємства 
ІнГЗК 

затвердженні розрахунки 
нормативів оборотних коштів 
та фінансові плани  

Відділ збуту продукції 

Примітка: розроблено автором 

 

Наступний аналіз організації руху проведено відповідно щодо відділу 

збуту продукції. На рис. 2.11 представлений рух економічної інформації 

всередині відділу збуту продукції. 

Вся діяльність цього відділу була розподілена на три основні завдання: 

1) забезпечення реалізації продукції підприємств ГРК;  

2) забезпечення виконання завдань і зобов’язань з постачання товарів; 

3) раціоналізація роботи збутової служби підприємств ГРК.  

На основі цих завдань була сформована табл. 2.5, що відповідає 

організації руху інформації у відділі. 
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Рис. 2.11. Третій рівень моделі – Рух економічної інформації всередині відділу 

збуту продукції   
Примітка: розроблено автором на основі [147; 181; 257; 360] 

 

Відповідно щодо відділу збуту продукції вхідною інформацією є 

затверджені розрахунки нормативів оборотних коштів та ін. Вихідною 

інформацією, як показано на рис. 2.11 є прогнози і плани реалізації продукції.  

Відповідно до табл. 2.5, результатом роботи відділу є формування 

наступної економічної інформації:  

- розробка планів реалізації готової продукції, графіків її відвантаження 

споживачам відповідно до укладених договорів;  

- планування асортименту продукції; прогнози і плани реалізації продукції 

та проекти договорів і угод на постачання; 

 - продаж готової продукції.  
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Таблиця 2.5 

Рух інформації 
Назва завдання (відділу) Економічна інформація Назва завдання (відділу) 

1 2 3 

Забезпечення реалізації 
продукції підприємства 

ІнГЗК 

Розробка планів реалізації готової 
продукції, графіків її відвантаження 

споживачам відповідно до укладених 
договорів 

Забезпечення виконання 
завдань і зобов’язань із 
постачання товарів 

Забезпечення виконання 
завдань і зобов’язань з 

постачання товарів 
плануванні асортименту продукції 

Забезпечення реалізації 
продукції підприємства 
ІнГЗК 

Забезпечення реалізації 
продукції підприємства 

ІнГЗК 

вивчення перспективного і поточного 
попиту на продукцію і вимог до її 

якості 

Раціоналізація роботи 
збутової служби 
підприємства ІнГЗК 

 
Відділ бухгалтерії та 

фінансів 

 
затвердженні розрахунки 
нормативів оборотних коштів та 
фінансові плани 

 
Забезпечення реалізації 
продукції підприємства 
ІнГЗК 

Забезпечення реалізації 
продукції підприємства 

ІнГЗК 
звіти та плани з відділів Плановий відділ 

Раціоналізація роботи 
збутової служби 

підприємства ІнГЗК 

прогнози і плани реалізації 
продукції та проекти договорів і 
угод на постачання, продаж готової 
продукції 

Відділ бухгалтерії та 
фінансів 

Примітка: розроблено автором 

 

Використовуючи такий поділ на завдання, сформовано рух інформації у 

відділі організації праці та заробітної плати (табл. 2.6). 

Основні завдання відділу:  

1) організація процесів праці й управління;  

2) нормування праці; організація оплати і стимулювання праці;  

3) управління витратами на персонал;  

4) організація процесів праці й управління.  

Відповідно до завдань виокремлена економічна інформація, що 

обробляється у відділу: звіти про нормування праці; звіти з нарахування 

заробітної плати; аналіз умов праці й оплати праці на аналогічних 

підприємствах.  Крім того, у табл. 2.6. надано завдання та відповідний відділ, 

куди  передається оброблена інформація. 
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Таблиця 2.6 

Рух інформації у відділі організації праці та заробітної плати 
Назва завдання (відділу) Економічна інформація Назва завдання (відділу) 

Організація процесів 
праці і управління  

аналіз умов праці й оплати праці 
на аналогічних підприємствах Нормування праці 

Нормування праці норми та правила організації 
робочого часу 

Організація оплати і 
стимулювання праці  

Нормування праці звіти про нормування праці Організація процесів 
праці і управління 

Організація оплати і 
стимулювання праці  

звіти з нарахування заробітної 
плати 

Організація процесів 
праці і управління 

Керування витратами на 
персонал 

розробка організаційних, 
попереджувальних мір про 
необґрунтоване скорочення 
кількості працівників 

Організація процесів 
праці і управління 

 
 

контроль за організацією оплати 
праці 

Організація оплати і 
стимулювання праці 

Відділ бухгалтерії та 
фінансів 

відомості про фактично 
нараховану заробітну плату та 
затверджені фонди заробітної 
платні  

Організація оплати і 
стимулювання праці 

Відділ матеріально-
технічного оснащення 

звіти про використання 
робочого часу, норми витрат 
часу на виготовлення продукції 
та інше  

Організація процесів 
праці і управління 

Плановий відділ 
плани виробництва продукції та 
звіти про виконання планів по 
праці виробничих підрозділів 

Організація оплати і 
стимулювання праці, 

нормування праці 

Нормування праці норми праці, розрахунки 
трудомісткості продукції та інше 

Відділ бухгалтерії та 
фінансів 

Організація процесів 
праці та управління  звіти і плани з відділів Плановий відділ 

Примітка: розроблено автором 

 

На рис. 2.12 зображено рух економічної інформації всередині відділу 

організації праці та заробітної плати, діяльність якого можна поділити на 

чотири задачі:  

1) організація процесів праці та управління на підприємстві ГРК;  

2) нормування праці;  

3) організація оплати і стимулювання праці на підприємстві;  

4) керування витратами на персонал. 
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Рис. 2.12. Третій рівень моделі – Рух економічної інформації всередині відділу 

організації праці та заробітної плати 
Примітка: розроблено автором на основі  [147; 181; 257; 363] 

 

На рис. 2.13 представлений рух економічної інформації всередині відділу 

матеріально-технічного оснащення.  

Всю діяльність відділу було розділено на три основних завдання:  

1) забезпечення виробничих підрозділів матеріально-технічними 

ресурсами; підготовка та укладання договорів на поставку матеріально-

технічних ресурсів;  

2) організація раціонального використання матеріально-технічних 

ресурсів.  

Рух інформації у відділі матеріально-технічного оснащення подається в 

табл. 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Рух інформації у відділі матеріально-технічного оснащення 
Назва завдання (відділу) Економічна інформація      Назва завдання (відділу) 
Забезпечення виробничих 
підрозділів матеріально-
технічними ресурсами 

пошук постачальників 
матеріально-технічних 

ресурсів 

Підготовка та укладання 
договорів на поставку 
матеріально-технічних ресурсів 

Організація раціонального 
використання матеріально-
технічних ресурсів 

необхідна кількість 
матеріально-технічних 

ресурсів 

Підготовка та укладання 
договорів на поставку 
матеріально-технічних ресурсів 

Організація раціонального 
використання матеріально-
технічних ресурсів 

результати аналізу 
раціонального використання 

ресурсів 

Забезпечення виробничих 
підрозділів матеріально-
технічними ресурсами 

Відділ бухгалтерії та 
фінансів 

узгоджені проекти 
претензій, пропозицій 

Підготовка та укладання 
договорів на поставку 
матеріально-технічних ресурсів 

Плановий відділ 

розрахунки обсягів запасів 
матеріальних ресурсів та 

плани виробництва 
продукції на місяць, квартал 

Організація раціонального 
використання матеріально-
технічних ресурсів 

Забезпечення виробничих 
підрозділів матеріально-
технічними ресурсами 

звіти та плани з відділів Плановий відділ 

Підготовка та укладання 
договорів на поставку 
матеріально-технічних 
ресурсів 

звіти про виконання планів 
матеріально-технічного 
постачання та інше 

Відділ бухгалтерії та фінансів 

Організація раціонального 
використання матеріально-
технічних ресурсів 

звіти про використання 
робочого часу, норми витрат 
часу на виготовлення 
продукції та інше 

Відділ організації праці та 
заробітної плати 

Примітка: розроблено автором 

 

Відповідно до інформації, представленої у таблиці, формується наступна 

економічна інформація:  

1) результати аналізу раціонального використання ресурсів;  

2) пошук постачальників матеріально-технічних ресурсів;  

3)  про виконання планів матеріально-технічного постачання;  

4) звіти про використання робочого часу, норми витрат часу на 

виготовлення продукції тощо.  

Таким чином, аналізуючи модель руху економічної інформації по 

відділах підприємства ГРК в цілому, можна побачити, що вся економічна 

інформація, яка рухається всередині економічного підрозділу, йде по колу. Це 
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стосується не тільки економічної інформації окремо, а й всього інформаційного 

потоку, що існує на гірничодобувних підприємствах.  

 

Рис. 2.13. Третій рівень моделі – Рух економічної інформації всередині відділу 

матеріально-технічного оснащення 
Примітка: розроблено автором на основі [28; 147; 181; 257; 363] 

 

Кругообіг – це процес, який закінчується поверненням до вихідного 

положення; завершений цикл [307, с. 87-91; 308, с. 125-231]. 

Отже, кругообіг економічної інформації – це процес повного завершеного 

циклу руху економічної інформації на підприємстві, що  обумовлює необхідний 

розвиток підприємства в цілому та його підрозділів, зокрема. В разі порушення 

кругообігу економічної інформації, порушується і весь виробничий процес 

підприємства Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату [28, с. 154-159]. 

Проаналізувавши отриману модель організації руху економічної 

інформації на підприємствах ГРК, можна дійти висновку, що кожний відділ 

економічного підрозділу виконує свої функції на належному рівні.  

Економічна інформація, яка рухається по колу, є повною та достовірною. 

Однак, в моделі спостерігається наявність дублювання операцій у деяких 

відділах економічного підрозділу (рис. 2.14 – а), б), в) – дублювання позначено 

червоною рамкою). Це потребує більших витрат часу і ресурсів.  
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Рис. 2.14 – а) Дублювання операцій у плановому відділі 

Примітка: розроблено автором на основі [28; 147; 181;  257;  360] 

 

Дублювання обробки економічної інформації у плановому відділі 

зосереджено на формуванні єдиної економічної політики підприємства,  

формуванні цінової політики підприємства і т.ін. 

 
Рис. 2.14 – б) Дублювання операцій у відділі бухгалтерії та фінансів   

Примітка: джерело: розроблено автором на основі [147; 181;  257;  360] 
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У відділі бухгалтерії та фінансів, як відображено на рис., стосується 

ведення бухгалтерського обліку, документування достовірної інформації тощо. 

Для їх мінімізації пропонується позбавитися дублювання операцій 

шляхом об’єднання блоків, які дублюють відповідні операції. 

Таким чином, блоками, що відображають дублювання економічної 

інформації, відповідно:  

1) у плановому відділі – формування єдиної економічної політики 

підприємства на засадах аналізу економічного стану і тенденцій розвитку галузі 

та формування цінової політики підприємства;  

 
Рис. 2.14 – в) Дублювання операцій у відділі збуту продукції 

Примітка: джерело: розроблено автором на основі [147; 181;  257; 360] 

 

2) у відділі бухгалтерії та фінансів – ведення бухгалтерського обліку 

фінансово-господарської діяльності управління і складання звітності та 

документування достовірної і в повному обсязі інформації про господарські 

операції, результати діяльності;  
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3) у відділі збуту продукції – забезпечення реалізації продукції 

підприємства і забезпечення виконання завдань та зобов’язань із постачання 

товарів.  

Отже, після оптимізації модель організації руху економічної інформації у 

відділах плановому, бухгалтерії та фінансів, збуту продукції буде мати 

наступний вигляд – рис. 2.15 – а), б), в). 

Відповідно до блоків, представлених на рис. 2.15 а) після видалення 

дублюючих операцій, основним завданням є формування єдиної економічної 

політики підприємства на основі аналізу стану і тенденцій розвитку. 

Відповідно, у відділі розробляється аналіз економічного стану підприємства. 

 

 
Рис. 2.15 – а) Модель руху економічної інформації у плановому відділі після 

оптимізації 
Примітка: розроблено автором на основі [147; 181; 257; 360] 

 
На рис. 2.15 б) надано модель організації руху в відділі бухгалтерії та 

фінансів після оптимізації – об’єднання блоків. Відповідно, основні блоки 

завдань: запобігання негативних явищ у фінансово-господарської діяльності; 
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ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та 

управління і складання звітності; забезпечення контролю за наявністю і рухом 

коштів. 

Рис. 2.15 в) – модель організації руху економічної інформації у відділі 

збуту продукції після оптимізації. Сформовані відповідні завдання: 

забезпечення реалізації виконання завдань і зобов’язань щодо постачання 

продукції підприємства; раціоналізація роботи збутової служби підприємства. 

 

 
Рис. 2.15 – б) Модель руху економічної інформації у відділі бухгалтерії та 

фінансів після оптимізації 
Примітка: розроблено автором на основі [147; 181; 257; 360] 

 

Така оптимізована модель організації руху економічної інформації 

допоможе підвищити ефективність інформаційно-методичної бази, а, отже, й 

сприятиме забезпеченню якісного комплексного моніторингу гірничодобувних 

підприємств.  

Зрозуміло, шо відповідна оптимізація призведе до скорочення персоналу. 

Тобто виникають проблеми іншого плану, які стосується вирішення проблеми 
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штатного розпису. Управлінські дії щодо вирішення означеної проблеми 

повинні ґрунтуватися на адекватній моніторинговій інформації. 

 

 
Рис. 2.15 – в) Модель руху економічної інформації у відділі збуту продукції 

після оптимізації  
Примітка: джерело: розроблено автором на основі [147; 181; 257; 360] 

 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що в процесі моніторингу 

діяльності підприємства відбувається збільшення кількості інформації, що 

накопичується і зберігається на даному підприємстві, для подальшого 

поліпшення його функціонування. Разом з тим, умова накопичення інформації 

для поліпшення функціонування підприємства є необхідною, але недостатньою. 

Враховуючи, що розглянуті підприємства гірничодобувного комплексу є 

відкритими щодо прийняття інформації системами, повинна мати місце 

селекція інформації при її накопиченні при здійсненні зв'язку із зовнішнім 

середовищем [66, с. 86-94].  

Таким чином, при моніторингу діяльності підприємства необхідно 

забезпечити не дублювання заздалегідь відомої інформації, а побудову нових 

інформаційних каналів. Це дозволить запровадити при моніторингу діяльності 
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підприємства прогресивне накопичення інформації, сутність якого полягає в 

можливості проводити емерджентний відбір. Це дозволяє створити умови 

появи елементів еволюції на підприємстві, зокрема, інновацій.  

З проведеного аналізу випливає, що прогресивне накопичення інформації 

при моніторингу діяльності підприємства не може забезпечуватися тільки за 

детермінованою програмою. В основу означених процесів має бути закладений 

стохастичний механізм [66, с. 86-94].  

Важливо підкреслити, що використання ідей системного аналізу істотно 

розширило уявлення про можливість забезпечення сталого функціонування 

підприємства як системи. Умовою стійкості функціонування жорстко 

детермінованих систем є незмінність (міцність) їх компонент, властивостей і 

зв’язків. Це можливо тільки при заздалегідь відомих властивостях, як стану 

системи, так і зовнішнього середовища, навіть і стохастичних. Якщо 

внутрішній стан системи і (або) властивості зовнішнього середовища 

заздалегідь невідомі, то стійкість функціонування жорстко детермінованої 

системи не може бути гарантована. У цьому випадку гомеостазис, яким 

володіють складні структури керуючих систем, може бути забезпечений тільки 

лабільністю зв’язків, що існують як усередині системи, так і між системою і 

навколишнім середовищем.  

Таким чином, у результаті системного аналізу до поняття стійкості 

підприємства як системи додалися поняття його адаптивності, надійності та 

лабільності. Саме завдяки цим якостям забезпечується здатність підприємства 

як системи переходити в разі зміни його внутрішнього стану та умов 

зовнішнього середовища в новий гомеостатичний стан, що і досягається 

проведенням моніторингу підприємства. 

Отже, ми можемо стверджувати, що призначення моніторингу 

підприємства полягає у використанні функціональних характеристик 

підприємства, до яких відносяться такі характеристики: організація, структура, 

взаємозв'язки, управління.  



192 

 

Слід підкреслити, що міра кількості інформації, також як і категорія 

інформації, яка є однією з функціональних характеристик, має принципову 

відмінність від усіх інших, оскільки відображає не однозначні залежності, а 

багатозначні взаємозв'язки елементів системи. Завдяки абстрагуванню від 

субстанціональних характеристик, якими є речовина і енергія, за допомогою 

цього заходу вдається простежувати перетворення інформації у процесах її 

накопичення, зберігання та передачі, тобто при реалізації моніторингу. 

Отже, при моніторингу діяльності підприємства наявність стохастичних 

зв’язків є об'єктивною необхідністю. Проте з цього не випливає, що 

детермінованим зав'язкам відводиться другорядна роль. При діалектичних 

взаємовідносинах випадкових і детермінованих зв’язків значення їх 

рівноцінності, перевага у бік випадкових зв’язків призводить до руйнування 

стійкості функціонування діяльності підприємства, перевага у бік 

детермінованих зв’язків зменшує здатність адаптації підприємства до умов 

зовнішнього середовища, здатності до інновацій [20, с. 14-19]. 

Позначимо кількість надлишкової інформації символом, який служить 

одночасно мірою збереження на підприємстві детермінованого порядку. Тоді 

міра існуючого порядку на підприємстві може бути представлена рівністю 

(формула 2.14): 

 

,     (2.14) 

 

де  - ентропія підприємства, в умовах максимальної невизначеності, 

тобто коли всі дії на підприємстві рівноймовірні, 

 - ентропія підприємства, в реальних умовах його функціонування. 

Введені позначення дозволяють ввести для подальшого аналізу 

співвідношення випадкових і детермінованих здооднийв’язків коефіцієнт 

стохастичності (формула 2.15): 
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   .     (2.15)  

 

Використовуваний у теорії інформації коефіцієнт надмірності задається 

формулою 2.16:  

     .     (2.16) 

 

Враховуючи (2.15), формула (2.16) набуває такий вигляд (формула 2.17): 

 

 =  =  =     (2.17) 

. 

 

Аналіз формули (2.17) показує, що існує оптимальна величина 

коефіцієнта стохастичності, що дозволяє визначити співвідношення у частках 

між детермінованою і стохастичною інформацією, яка використовується при 

моніторингу підприємства.  

Такий оптимальний коефіцієнт стохастичності забезпечить гомеостазис 

підприємства, в той час, як жодні з крайнощів (абсолютна детермінованість або 

максимальна стохастичність) доводять до погіршення функціонування 

діяльності підприємства [20, с. 14-19; 32, с. 4-9; 43, с. 7-14]. 

Таким чином, проведене дослідження дозволяє дійти висновку про 

наявність оптимуму відповідно до співвідношення детермінованості і 

стохастичності, оскільки сам процес еволюції є результатом одночасного 

прагнення до детермінації і до всякого роду змінам, викликаних, зокрема, 

інноваціями. 

Слід зазначити, що при моніторингу діяльності підприємства 

детерміновані та стохастичні зв'язки знаходяться не в рівновазі, а в стані 

еволюційної динаміки. При проведенні моніторингу діяльності підприємства 

збільшується кількість інформації, яка притаманна підприємству, причому для 
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зменшення невизначеності знань про підприємство з'являється надлишкова 

інформація. Такою надлишковою інформацією є детермінована інформація, 

завдяки якій зберігається стійке функціонування підприємства. Разом з тим, 

стохастичні зв'язки слугують витоком нової, непередбачуваної економічної 

інформації, яка може бути одержана по каналах із зовнішнього середовища [13, 

с. 176-217; 20, с. 14-19;  32, с. 4-9]. 

Отже, узагальнення і систематизація існуючих точок зору щодо вимог 

формування моніторингу діяльності підприємств у системі стратегічного 

управління дозволили визначити методологічні підходи, систему принципів, 

склад показників, процедури, що притаманні моніторингу діяльності 

підприємств у системі стратегічного управління. Сформувати методику 

організації руху економічної інформації на підприємствах гірничодобувної 

промисловості, що є підґрунтям прийняття своєчасних, адекватних 

стратегічних управлінських рішень. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Зясовано, що моніторинг діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління являє собою не тільки сукупність способів 

дослідження економічних систем (підприємств, регіонів тощо), а й систему з 

певним набором елементів, що дозволяє всебічно проаналізувати поточний стан 

певного об’єкта спостереження. Найчастіше моніторинг діяльності 

підприємства використовують через те, що підприємствам доводиться 

переорієнтувати свій бізнес у зв’язку з динамічними змінами кон’юнктури 

ринку, зовнішніми та внутрішніми економічними умовами. Використання ідей 

системного аналізу істотно розширило уявлення про можливість забезпечення 

функціонування підприємства як системи. 

2. Аргументовано, що одним із можливих напрямків раціоналізації 

моніторингової діяльності може стати поділ системи моніторингу на групи. У 
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рамках кожної із груп вирішуються проблеми подання і поширення інформації, 

яка одержана в процесі здійснення моніторингу щодо соціально-економічних 

систем, а також питання відповідно оплати його організації і проведення. 

Вважається за доцільне виділяти дві групи, відмінні за кількістю користувачів 

та інтенсивності використання результатів моніторингу відповідним 

користувачем. 

3. Аналіз сутності інформаційного забезпечення управління 

промисловим підприємством довів доцільність розподілу вимог до формування 

інформаційно-аналітичної бази – основи моніторингу діяльності підприємства, 

відповідно, на формальні, змістовні та цільові. Системне оцінювання містить у 

собі узагальнюючі результати господарської діяльності і тому є найбільш 

суттєвим джерелом інформації щодо обґрунтування і прийняття ефективних 

стратегічних управлінських рішень. Узагальнююче оцінювання проявляється у 

багатоаспектному оцінюванні: економічному, соціальному, правовому, 

технічному, технологічному, екологічному.  

4. Розроблено методологічну базу оцінювання якості, раціональності, 

дієвості економічної стратегії підприємств, яка передбачає систему принципів 

методів збору та аналізу інформації з питань її ефективності. Основу розробки 

принципів щодо формування системи моніторингу діяльності підприємства в 

стратегічному управлінні становлять загальнонаукові принципи дослідження; 

принципи системного аналізу соціально-економічних об'єктів; принципи теорії 

економічних вимірювань і відповідні функції; теорія виробничих систем.  

Сформовано матрицю принципів. Принципи структуровані відповідно до 

підходів щодо прийняття стратегічного управлінського рішення; етапів 

стратегічного управління; системи економіко-аналітичних показників; 

економіко-аналітичних процедур моніторингу діяльності підприємства. 

 Доведено необхідність застосування принципу розвитку, відповідно до 

якого зміни не повинні ускладнювати моніторинг діяльності підприємства. 

Запропоновано інноваційну складову в процесі оцінювання ефективності 

діяльності підприємства, що проявляється у забезпечені систематичного 
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пошуку організаційних схем руху інформації, альтернативних моделей 

розвитку на засадах упровадження механізму моніторингу його діяльності. 

Зазначено, що найбільш важливими вимогами до системи моніторингу 

діяльності підприємства як до інформаційно-аналітичної системи є 

порівнянність, комплексність, системність, обґрунтованість, наочність.  

5. Визначено, що в основі інформаційно-методичного забезпечення 
моніторингу діяльності підприємства лежить організація руху економічної 
інформації. Аналіз організації руху економічної інформації дозволив визначити 
місця дублювання інформації, що впливає на час проведення моніторингу і, 
взагалі, на своєчасність прийняття управлінських рішень.  

Аналіз інформаційно-методичної бази моніторингу діяльності 
підприємств гірничорудного комплексу пропонується проводити на базі 
функціональної моделі.  

Запропонована методика щодо аналізу організації руху економічної 
інформації. Методика містить наступні складові: збір економічної інформації 
щодо діяльності підприємства; розподіл зібраної інформації по відділах 
підприємства відповідно до функцій, що ними виконуються; визначення 
внутрішньої і зовнішньої, вхідної і вихідної інформації; побудова та аналіз 
функціональної моделі щодо організації руху економічної інформації.  

Практика застосування функціональних моделей довела їх дієвість 
відповідно до вилучення дублювання економічних операцій, роблячи тим 
самим більш ефективним інформаційно-методичне забезпечення моніторингу 
діяльності підприємств гірничорудного комплексу. 

6.  Доведено, що детерміновані та стохастичні зв'язки інформації в 
контурі підприємства знаходяться не в рівновазі, а в стані еволюційної 
динаміки. При проведенні моніторингу діяльності підприємства збільшується 
кількість інформації про це підприємство, причому для зменшення 
невизначеності знань про підприємство з'являється надлишкова інформація. 
Такою надлишковою інформацією є детермінована інформація, завдяки якій 
зберігається стійке функціонування підприємства. Разом з тим, стохастичні 
зв'язки служать джерелом нової, непередбачуваної інформації, одержуваної по 
каналах із зовнішнього середовища. Проведені дослідження дозволили 
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запропонувати поняття «оптимальне накопичення інформації», яке дає 
можливість проводити емерджентний відбір. Такий підхід дозволяє створити 
умови для появи елементів еволюції на підприємстві, зокрема, інновацій. 

7. У процесі дослідження щодо формування бази вихідної інформації 

задля визначення оцінювання економічної стратегії підприємствами 

гірничорудної промисловості визначились проблеми, пов’язані з 

інформаційними ресурсами. На підприємствах найбільш розробленою є 

інформація про минулу діяльність, джерелами якої є дані бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності, а також є фрагментарна інформація про ринки 

ресурсів, продукцію і технологію.  

8. Визначено механізм реалізації моніторингу діяльності підприємства 
в системі стратегічного управління, особливістю якого є врахування 
суб’єктивно-активного характеру моніторингу діяльності підприємства в 
поєднанні зі складовими системи моніторингу, структурованими підходами 
(функціональним, процесним, системним), діагностикою, організацією 
реалізації стратегічного рішення. Дослідження проблем, пов’язаних із 
організацією моніторингу діяльності підприємства в контексті розв’язування 
завдань стратегічного управління, дає підстави  побудувати відповідний 
механізм реалізації.  

Механізм реалізації моніторингу діяльності підприємства охоплює всі 
сфери діяльності підприємства з урахуванням впливу внутрішнього й 
зовнішнього середовища задля вироблення ефективних варіантів стратегічних 
управлінських рішень; спрямований на постійне відстеження економічної 
інформації з метою виявлення загроз і можливостей діяльності підприємства; 
передбачає забезпечення комплексного використання сучасних методичних 
підходів до збору інформації, діагностики, прогнозування на основі новітніх 
інформаційних технологій і використання інтелектуального аналізу даних з 
метою формування забезпечення діагностичних процесів і прогнозування.  

 
Результати дослідження за розділом 2 опубліковано в працях [21; 26; 28; 

32; 34; 35; 37; 38; 43; 45; 47; 51; 53; 56; 62; 65; 66; 70; 71; 72; 76; 82; 84; 88; 91; 
93; 94; 387; 159; 390; 388]. 
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РОЗДІЛ 3 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

  

3.1. Методологічні засади формування системи економіко-

аналітичних показників забезпечення ефективного управління 

підприємства 

 

На теперішній час не існує однозначно визначених шляхів зростання 

промислового виробництва. У наявності проблема відсутності якісного 

оцінювання потенційно слабких і сильних сторін діяльності підприємства як у 

короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. В реаліях сучасного світу 

існує необхідність побудови системи моніторингу діяльності підприємства 

щодо відстеження його ефективності функціонування.  

Система показників моніторингу повинна враховувати специфіку 

промислового виробництва, його галузеві особливості [43, с. 7-14]. 

Система моніторингу діяльності підприємства, на нашу думку, повинна 

включати в себе кілька блоків: 

1) моніторинг виробничої діяльності підприємства; 

2) моніторинг фінансового стану підприємства;  

3) моніторинг інвестиційної привабливості підприємства, 

результативності вкладень [82, с. 50-54; 288, с. 41-50]. 

Особливий блок являє собою моніторинг діяльності підприємства щодо 

показників ефективності функціонування (результатів діяльності) 

підприємства, окремі елементи якого присутні в кожному з перерахованих 

блоків. Можна виділити й інші напрями проведення моніторингу діяльності 

підприємства, проте ці блоки повинні бути присутніми завжди. В залежності 
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від цілей дослідження щодо різних користувачів, кожний блок може різнитися 

кількістю значень економіко-аналітичних показників. 

Метою моніторингу діяльності підприємства є спостереження щодо 

аналізу та оцінювання виробничої діяльності підприємств з позиції системності 

задля характеристики фінансово-господарської, виробничої діяльності, 

результативності інвестиційних вкладень. Окрім цього, показники мають бути 

оцінені в динаміці, що дозволить проаналізувати та спрогнозувати подальший 

розвиток економічного стану підприємства і розробити відповідні управлінські 

рішення щодо економічної політики підприємства. 

Критерієм ефективності управлінської діяльності може виступати 

стабільність організаційно-економічної діяльності, забезпечення розвитку 

підприємства в кожний фіксований період часу. 

В цілому, підприємство як складна економічна система, всі ланки якої 

взаємопов'язані і взаємозалежні між собою, може вважатися ефективно 

функціонуючим тільки у випадку наявності позитивних результатів по 

кожному з перерахованих напрямів його діяльності, хоча для промислового 

підприємства основа – виробництво. 

Відомо понад 200 відносних аналітичних показників, які визначають стан 

і рівень ефективності управління підприємством. Слід зазначити, що не існує 

необхідність їх усі розраховувати, крім того, це надто складно. На практиці 

підтверджено, що кілька вдало обраних економіко-аналітичних показників 

містять усю необхідну інформацію. Користь і значимість кожного окремого 

показника визначена цілями і метою моніторингу діяльності підприємства. 

Тому для здійснення моніторингу діяльності підприємства необхідно з’ясувати, 

для якого користувача він запроваджується, його мету та рекомендовані 

кількісні значення показників [322, с.154-158].  

На нашу думку, доцільно показники моніторингу діяльності підприємства 

класифікувати з погляду різних користувачів інформації наступним чином 

(табл. 3.1-3.3). 
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Таблиця 3.1 

Показники за напрямами аналізу з погляду користувача інформації – менеджера  
Аналіз виробничої 

діяльності 
Управління ресурсами Дохідність 

1. Дохідність 1. Оборотність активів 1. Ставка дохідності активів 
2. Рівень рентабельності 2. Оборотність запасів 2.Обґрунтування 

інвестиційних проектів 
3. Аналіз виробничих витрат 3.Характеристика 

дебіторської та 
кредиторської 
заборгованості 

 

4. Операційний важіль 4. Використання трудових 
ресурсів 

 

Примітка: сформовано автором на основі [114; 187; 195]   

 

Природно, управлінцю необхідно аналізувати поточну дійсність щодо 

забезпечення стабільності виробництва, створити умови щодо його розвитку, а 

також досягнення стратегічних цілей. Тому показники, які характеризують 

виробничу діяльність підприємства, управління ресурсами, дохідність, надають 

управлінцю необхідний аналітико-інформаційних обсяг задля прийняття 

відповідних рішень. Слід враховувати й управлінський щабель щодо прийняття 

рішень.  

Управлінцю середньої ланки не цікава аналітика доходності 

інвестиційних проектів, у той час як топ-управлінцю необхідно враховувати 

відповідні показники. Також слід враховувати проміжки часу, відповідно до 

яких проводиться аналіз показників [195, с. 25-87; 322, с. 154-158].  

Таблиця 3.2  

Показники за напрямами аналізу з погляду користувача інформації – власники  
 Прибутковість Розподіл прибутку Ринкові показники 

1 2 3 
1. Ставка дохідності 

сукупного і акціонерного 
капіталу 

1. Дивіденди на акцію 1. Ціна і прибуток на 
акцію 

2. Прибуток на акцію 2. Коефіцієнт виплати 
дивідендів 

2. Співвідношення 
ринкової і балансової 
вартості 

3. Коефіцієнт 
покриття дивідендів 

3. Коефіцієнт 
покриття дивідендів 

3. Відносні зміни цін 
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Продовження табл. 3.2 
1 2 3 

4. Загальний 
прибуток акціонера 

4. Співвідношення 
дивідендів і активів 

 

5. Аналіз вартості 
підприємства 

  

Примітка: сформовано автором на основі [195; 114; 187]   
 

Безперечно, власники підприємств взагалі, а промислових, зокрема, 

особливо відслідковують економіко-виробничі процеси, що на них 

відбуваються на підставі аналізу відповідних показників. Тому відстеження 

наведених економіко-аналітичних показників є якщо не повсякденною 

необхідністю, то надважливим процесом.  

Таблиця 3.3 

Показники за напрямами аналізу з погляду користувача інформації – 

позичальники 
Ліквідність Фінансовий леверидж Обслуговування боргу 

1. Коефіцієнт поточної 
ліквідності 1. Частка боргу в активах 1. Коефіцієнт покриття 

процентних виплат 
2. Коефіцієнт 

абсолютної ліквідності 2. Частка боргу в капіталізації 2. Коефіцієнт покриття 
боргових зобов’язань 

3. Ліквідаційна 
вартість підприємства 

3. Співвідношення позикового 
і власного капіталу 

3. Аналіз грошових 
потоків 

4. Характеристика 
грошових потоків 

4. Компроміс між ризиком і 
винагородою  

Примітка: сформовано автором на основі [195; 114; 187]   
 

Відповідно до позичальників відслідкування значень показників 

ліквідності, фінансового левериджу, обслуговування боргу є надійним 

інформаційним підґрунтям щодо прийняття рішень. Слід зауважити, що 

часовий проміжок не має бути занадто поглибленим. Тут мають місце, так 

звані, процеси без пам’яті.  Природно, позичальників не цікавлять процеси на 

підприємстві, які відбувались у далекому минулому. 

Необхідність і доцільність застосування економіко-аналітичних 

показників (коефіцієнтів, індексів) зумовлюється:  

1) стандартністю поданих вихідних даних (форми фінансової звітності); 

прагненням мінімізувати вплив інфляційного чинника;  
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2) можливістю порівняння значень показників у часі та просторі, тобто 

між підприємствами однієї галузі, а за деякими економіко-аналітичними 

показниками і між різними галузями;  

3) формалізацією розрахунків і можливістю застосування комп’ютерних 

програм; можливістю визначення узагальненого показника економічного стану 

підприємства, галузі, регіону. 

За своїм змістом економіко-аналітичні показники – це відображення 

практичних процесів, що реалізуються у виробничій системі підприємства. 

Показники обираються у процесі прийняття відповідних рішень.  

Будь-яке нове прийняте управлінське рішення і, відповідно, зміна 

реалізованих певних дій знаходить своє відображення в динаміці значень 

економіко-аналітичних показників. Саме тому пропонується в якості ознаки 

впорядкування показників використовувати значення їх динамічних змін, 

наприклад, темпи або індекси зростання, відповідно до методів економіко-

статистичного аналізу, що традиційно використовуються [32, с. 4-9; 59, с. 1304-

1308; 132, с. 67-92; 139, с. 123-178; 278, с. 67-95; 361, с. 16-24]. 

Порівняння значень економіко-аналітичних величин, які визначаються 

набором або системою економіко-аналітичних показників, забезпечуються 

згорткою останніх. 

Ранжируваний ряд виміру значень економіко-аналітичних показників 

дозволяє визначити їх динаміку у взаємному відношенні. Тобто, дозволяє 

оцінювати властивість системи, яка жодним окремим показником не може бути 

оцінена. 

Можна виділити три напрями в розумінні сутності економіко-аналітичних 

показників [81, с. 1-3; 113, с. 104-187; 170, с. 67-121; 193, с. 78-232; 204, с. 163-

169; 205, с. 87-121; 329, с. 87-121; 331, с. 43-65; 332, с. 23-43] та ін.  

Перший пов'язаний з ототожненням показника й індикатора. Під 

індикатором розуміють об'єкти або явища, об'єктивно існуючі, що 

спостерігаються та обрані дослідником. На їх підставі формують судження про 

інші об'єкти, їх властивості, характеристики, стани тощо [286, с. 36-76].  
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Другий напрям – під показником мають на увазі інструменти 

дослідження, в якості яких розглядається спеціально сконструйована модель 

(наприклад, індекси), призначені для вимірювання досліджуваних об'єктів і їх 

властивостей.  

Третій напрям визначає показники як числа, дані, що є результатом 

дослідження, які характеризують ту чи іншу особливість суспільних явищ [19, 

с. 123-198; 69, с. 31-35; 139, с. 65-89; 141, с. 98-112; 291, с. 118-198; 292, с. 87-

98]. 

При практичному забезпеченні моніторингу діяльності підприємства 

вважаємо за доцільне під показником розуміти індикатор (у зазначеному вище 

сенсі) або «конструкцію» з декількох індикаторів, що служить засобом 

вираження економічної величини в числі [291, с. 223-298]. 

 Слід розмежовувати поняття економічної величини і показника. 

Економічна величина – об'єктивно існуюча властивість або відношення, 

притаманні економіко-господарським процесам. Значення економічної 

величини і показника, насправді, не тотожні поняття. Значення економічної 

величини – це об'єктивно існуюче справжнє значення, а значення показника – 

значення економічної величини, опосередковане знанням предмета і метою 

виміру, тобто в певному сенсі – це суб'єктивно сприйняте значення економічної 

величини.  

Варто зазначити: «… в суспільних науках зв'язок між явищем, що 

спостерігається, і спостерігачем дуже важко звести до мінімуму. Спостерігач 

може мати значний вплив на явища, що привернули його увагу. Іншими 

словами, в суспільних науках ми не можемо бути впевнені, що значна частина 

того, що нами спостерігається, не створена нами самими…» [270, с. 156]. 

Тому результати вимірювання обумовлюються не тільки специфікою 

значення економічної величини, але і моделлю взаємозв’язків, зафіксованих в 

показнику (вимірнику), вибором індикаторів, типом шкали, що 

використовується, умовами вимірювання тощо. 
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Ефективне функціонування підприємства передбачає наявність науково 

обґрунтованих принципів організації управління виробництвом, основним з 

яких є принцип ефективності управління. Необхідність його дотримання 

викликана наявністю багатоваріантних шляхів підвищення ефективності 

функціонування підприємства. Підприємство, як складна виробнича система, 

постійно знаходиться в пошуку ефективних рішень щодо організації 

виробництва та випуску конкурентоспроможної продукції. Адже, на теперішній 

час, підприємство може збільшувати прибуток не тільки за рахунок підвищення 

продуктивності праці, зростання обсягів виробництва, зниження собівартості, 

але і за рахунок підвищення рентабельності продукції, певного збільшення цін 

на продукцію без відповідного підвищення якості. Тому значне місце в системі 

управління діяльності підприємством займає уміння адекватно оцінювати 

ефективність виробництва [63, с. 10-14; 149, с. 98-112; 152, с. 98-134; 162, с. 65-

183; 163, с. 57-123; 170, с. 45-98; 172, с. 11-17; 180, с. 12-16; 199, с. 36-92] та ін. 

На сьогодні існують різні методи оцінювання ефективності виробництва. 

При проведенні моніторингу діяльності підприємства ефективність 

функціонування промислових підприємств як на стадії збору первинних даних, 

обробки, аналізу, так і в подальшому при складанні прогнозу розвитку 

досліджуваних об'єктів, повинні застосовувати загальноприйняті наукові 

методи, засновані на економіко-математичному моделюванні, експертному 

оцінюванні, прийомах обробки інформації. В іншому випадку, отримані 

результати спостережень не користуватимуться довірою у зацікавлених 

користувачів інформації.  

Основний наголос повинен бути поставлений на застосуванні сучасних 

економіко-аналітичних методів, що забезпечують аналіз тенденцій структурних 

і якісних зрушень відповідно динаміки і значень відносних коефіцієнтів 

системновпорядкованих і взаємопов'язаних щодо основних напрямів 

економіко-аналітичного аналізу; порівняльний аналіз найважливіших значень 

показників діяльності промислових підприємств [71, с. 57-124; 163, с. 89-122; 

167, с. 10-157; 244, с. 236-298; 278, с. 89-265; 300, с. 306-160; 363, с. 201-273]. 
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Накопичено багатий досвід щодо аналізу ефективності виробничої 

діяльності підприємства взагалі та в стратегічному управлінні, зокрема. 

Впливаюча роль значень показників ефективності діяльності підприємства в 

найбільшій мірі характеризується методологією їх розрахунку.  

Природно, що система значень показників ефективності діяльності 

підприємства повинна включати у себе всі загальноекономічні показники, 

формувати всебічне оцінювання використання всіх ресурсів підприємства. 

Тривалий час пропонувалися різні економіко-аналітичні підходи щодо 

оцінювання ефективності діяльності підприємства, але кожен із них має власні 

позитивні і негативні вади, переваги і недоліки [103; 122, с. 54-76; 256, с. 110-

115; 342, с. 34-39; 364; 370, с. 178-183; 380, с. 87-111] та ін. Таким чином, жоден 

з існуючих показників не може виступати як універсальний. Відповідно щодо 

оцінювання ефективності діяльності підприємства існує необхідність 

побудувати таку систему показників, у якій були б об'єднані показники 

оцінювання і планування зростання економічної діяльності. В цьому випадку, 

економічна ефективність буде розглядатися як багатовимірне явище. 

На даний час виділяються методики Н.П. Любушина [221] і М.І. Баканова 

[15] щодо комплексної оцінки ефективності виробництва;. Відповідно 

Н.П. Любушина [221, с. 232-387], аналіз впливу величини фактору на 

результуючий показник припускає використання усього арсеналу прийомів і 

способів детермінованого факторного аналізу щодо мультиплікативних 

моделей: спосіб ланцюгової підстановки, логарифмічний, простого додавання 

нерозкладного залишку, абсолютних і відносних різниць, інтегральний метод 

тощо. Застосування цих прийомів дозволяє визначити вплив кожного фактору 

на відхилення результуючого показника.   

На конкретних прикладах Н. П. Любушин обґрунтовує застосування 

індексного методу, суть якого полягає в розрахунку і зіставленні темпів 

(індексів) зміни обсягу випуску продукції з індексами обсягу та якості 

використання факторів виробництва, що дозволяє визначити приріст витрат за 

рахунок кожного фактору. Інтенсивне використання факторів забезпечує 
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отримання відносної економії ресурсів, екстенсивне використання – відносних 

перевитрат. Відносна економія (перевитрата) визначається як різниця між 

розмірами фактично використовуваних ресурсів і ресурсами, необхідними для 

випуску продукції у фактичному обсязі за умови незмінності показників 

ефективності використання ресурсів [221, с. 124-198]. 

Величина залучених ресурсів і якість їх використання безпосередньо 

пов'язані з формою і розміром витрат на випуск і реалізацію продукції, 

величиною питомих витрат. Екстенсивні чинники виробництва, що 

застосовуються, призводять до високих темпів збільшення собівартості випуску 

продукції. Інтенсивності розвитку притаманні зниження обсягів ресурсів на 1 

грн., загальне зниження обсягів випуску продукції, відповідно знижується 

питома собівартість [358, с. 287-304; 371, с. 86-156]. 

Можливий і інший підхід щодо виявлення ступенів впливу екстенсивних 

та інтенсивних чинників – застосування суми і рівня витрат щодо використання 

ресурсів. Так, використання праці можна оцінити, аналізуючи витрати на 

оплату праці в абсолютних і відносних величинах. Використання матеріальних 

ресурсів відображають показники матеріальних витрат і матеріаловіддачі або 

матеріаломісткості. Оцінювання ефективності використання основних 

виробничих фондів можна визначити шляхом зіставлення показників 

співвідношення суми нарахованої амортизації і обсягу випуску продукції [2, 

с. 34-76; 15, с. 76-121; 29, с. 88-92; 112, с. 89-134; 155, с. 78-92; 174, с. 455-461].  

Вивчення впливу екстенсивних та інтенсивних факторів росту дозволяє 

виявити і кількісно оцінювати резерви збільшення обсягу випуску продукції і 

прибутку при наявності достатнього ринку. Під резервами розуміються 

невикористані можливості зниження споживаних ресурсів при даному 

організаційно-технічному рівні виробництва. Резерви оцінюються розривом 

між досягнутим значенням використання ресурсів і можливим для даного 

організаційно-технічного рівня виробництва [271, c. 45-142]. 

Визначення і оцінювання резервів ведеться по певним напрямах: 
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1. Визначення резервів зниження собівартості за базисний період, 

зростання прибутку при певному рівні інтенсифікації.  

2. Установлення ймовірного зростання випуску продукції, відповідно до 

базисного періоду, за рахунок збільшення залучених ресурсів при певному рівні 

інтенсифікації споживання ресурсів. При цьому, максимальний приріст випуску 

продукції обмежений розміром ресурсів, які використовувались.  

Недоліком є порівняння з досягнутим у минулому за рівнем 

інтенсифікації виробництва, який в умовах економічної кризи та стагнації 

далекий від можливо максимального.  

3. Оцінювання резервів зростання випуску продукції шляхом порівняння 

досягнутого обсягу виробництва з його граничними значеннями. Природно, що 

граничні значення визначаються технічними характеристиками виробничої 

системи на кожному етапі її життєвого циклу. Ґрунтуючись на максимальній 

продуктивності обладнання та наявності і можливості додаткового залучення 

кваліфікованого персоналу, матеріальних ресурсів визначається збільшення 

обсягу випуску продукції. Таким чином, існує потреба у визначенні поєднання 

виробничих факторів. 

4. Визначення резервів збільшення величини випуску продукції і 

зменшення собівартості порівняно з установленими показниками величини 

випуску продукції або при оптимальних розмірах ресурсів, їх поєднанні при 

існуючих параметрах ринку. 

5. Вияв та оцінювання величини матеріальних і часових збитків у ході 

виробництва, оцінювання на цьому підґрунті резервів збільшення випуску 

продукції та зменшення собівартості. Скорочення витрат є передумовою щодо 

зростання обсягу випуску при заданому або граничному ступені 

продуктивності праці, або віддачі ресурсів [67, с. 248-252; 204, с. 163-169].  

Основні напрями пошуку господарських резервів пов'язані зі зниженням 

відносних перевитрат ресурсів, скороченням матеріальних і тимчасових втрат, 

оптимізацією структури ресурсів, залученням додаткової кількості ресурсів 

[205, с. 124-198; 206, с. 89-187; 244, с. 154-201; 262, с. 23-67].  
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Досліджені напрями визначення показників пошуку резервів враховують, 

в основному, умови виробництва, які склалися. Методика комплексної оцінки 

інтенсифікації та ефективності виробництва, розроблена М.І. Бакановим [15, 

с. 136-204], використовує окремі положення вище описаної методики, істотно її 

доповнюючи.  

Використання фінансових і виробничих ресурсів може носити як 

інтенсивні, так і екстенсивні характеристики. Загальне поняття інтенсифікації 

включає в себе і характеризує застосування всієї сукупності виробничих і 

фінансових ресурсів [244, с. 215-298; 323, с. 146-151; 394, с. 302-387].  

Можливість забезпечити високі темпи зростання економічної 

ефективності виробництва забезпечує перехід до здебільшого інтенсивного 

типу розвитку. Аналіз співвідношення інтенсивності виробництва визначається 

за рахунок співвідношень якісних і кількісних значень показників використання 

ресурсів. Підсумкові результати господарської діяльності формуються під 

впливом екстенсивних й інтенсивних факторів та визначаються кількісними і 

якісними значеннями показників щодо ресурсів, які використовуються. 

Особливістю екстенсивного та інтенсивного застосування ресурсів є їх 

взаємозамінність. Нестачу робочої сили можна заповнити підвищенням 

продуктивності праці. 

Природно, що загалом динаміка техніко-організаційного рівня 

виробництва визначається за допомогою економіко-аналітичних показників 

щодо інтенсифікації використання виробничих і фінансових ресурсів. Таким 

чином, фактори інтенсифікації, які впливають на удосконалення управління, 

повинні відображатися в динаміці значень показників продуктивності праці, 

матеріаловіддачі, фондовіддачі основних виробничих фондів і оборотності 

оборотних коштів [358, с. 216-297; 372, с. 56-143]. 

Кількісне співвідношення інтенсивності та екстенсивності розвитку 

визначається у значеннях показників використання фінансових і виробничих 

ресурсів. Показниками екстенсивного зростання є кількісні значення 

показників використання ресурсів: величина амортизації, предметів праці, 
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чисельність працюючих, обсяг основних виробничих фондів, оборотних коштів 

тощо. Якісні показники – показники інтенсивності розвитку, до яких 

відносяться значення показників використання ресурсів, тобто: фондомісткість 

(або фондовіддача), трудомісткість (або продуктивність праці), 

матеріаловіддача (або матеріаломісткість), коефіцієнт закріплення оборотних 

коштів (або кількість обороту оборотних коштів) [15, с. 178-205; 358, с. 318-

389]. 

Обсяг виробництва у вартісному вираженні є результат впливу усіх видів 

ресурсів. Підвищення якості продукції впливає на економію ресурсів, її 

кількість тощо. Тобто, показниками якості є показники інтенсифікації 

виробництва, які відображаються як в результатах виробництва, так і у 

витратах на ресурси. 

Методика аналізу інтенсифікації виробництва включає в себе наступні 

розрахунки аналітико-статистичних показників [309, с. 101-169; 394, с. 378-

407]: 

1. Динаміка якісних економіко-аналітичних показників використання 

ресурсів. При цьому розрахунок може бути зроблений як за прямими, так і за 

зворотніми показниками інтенсифікації виробництва.  

2. Співвідношення значень показників приросту ресурсів у розрахунку на 

1 відсоток приросту обсягу виробництва.  

3. Визначення частки впливу інтенсивності на приріст обсягу 

виробництва продукції. Оцінювання впливу окремих факторів при аналізі 

господарської діяльності проводиться на основі індексних методів. 

4. Відносна величина економії ресурсів.  

5. Комплексне оцінювання всебічної інтенсифікації виробництва.  

На практиці, зазвичай, вдовольняються динамічними або просторовими 

методами порівняння значень економіко-аналітичних показників інтенсифікації 

по окремим ресурсам за визначеними періодами часу або між підприємствами 

галузі (регіону). Зазначені методи не дають однозначного всебічного 
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оцінювання інтенсифікації за відповідними значеннями економіко-аналітичних 

показників. 

Динаміка значень показників інтенсифікації може свідчити про відповідні 

зміни в економічному стані підприємства. Відповідний аналіз надає фахівцям 

інформацію задля прийняття стратегічних рішень. Зусилля науковців-практиків 

направлені на побудову інтегральних, узагальнюючих показників. Значення 

таких показників повинні поєднати в собі якісні характеристики чинників 

інтенсифікації. Показники відносної економії ресурсів сприяють всебічному 

оцінюванню інтенсифікації.  

Природно, що узагальнюючим показником інтенсифікації щодо 

підприємств (об'єднань) є рівень рентабельності (формула 3.1) 
 

  R=Pr / (Fv + On) ,                                         (3.1) 
 

де Рr – прибуток;  

Fv- основні виробничі фонди;  

 On - оборотні кошти.  

Цей показник містить усі якісні характеристики економіко-аналітичних 

показників інтенсифікації. Моделювання рівня рентабельності визначається, як  

(формула 3.2): 
 

 ,                               (3.2) 
 

де V/N – зарплатоємкість продукції;  

V – фонд оплати праці;  

N – обсяг продукції;  

M/N – матеріаломісткість продукції;  

A/N – амортизаціоємкість продукції;  

F/N – фондомісткість продукції по основних фондах;  

E/N – рівень запасів оборотних коштів на 1 грн. продукції (або 

фондомісткість оборотних коштів) [15, с. 213-255]. 
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Показник рівня рентабельності – узагальнюючий показник ефективності 

господарювання. Динаміка значень цього показника свідчить про відповідну 

зміну значень показників інтенсифікації діяльності підприємства. 

Застосування методів економіко-аналітичного аналізу при проведенні 

моніторингу діяльності підприємства дозволяє уточнити показники динаміки 

рівня рентабельності за рахунок урахування впливу зовнішніх факторів. 

Моніторинг діяльності підприємства передбачає не тільки спостереження, 

а й використання методів економіко-аналітичного аналізу задля прийняття 

раціональних управлінських рішень. Тому зіставленням значень показників 

динаміки обсягів випуску продукції і значень показників динаміки сукупних 

витрат розраховують динаміку продуктивності сукупних ресурсів і приріст 

сукупних ресурсів на 1% приросту продукції, який характеризує частку 

екстенсивності. Питому вагу інтенсивності на 1% приросту продукції доцільно 

визначити шляхом вирахування з одиниці частки екстенсивності. Нарешті, 

сукупний ефект підвищення інтенсивності формується як підсумок відносної 

економії і використовуються підприємством задля аналізу факторів 

виробництва [15, с. 165-198; 244, с. 238-345; 358, с. 218-296]. 

В рамках даного дисертаційного дослідження основну увагу перенесено у 

виробничу сферу – основну для промислових підприємств. Тому, відповідно до 

питання ефективності в рамках моніторингу діяльності підприємства, 

окреслимо лише найбільш поширені думки. Так, деякі вчені-економісти під 

оцінкою ефективності поточної діяльності мають на увазі ділову активність як 

сукупність трьох складових: оцінювання ступеня виконання плану за 

основними значеннями показників і аналіз відхилень; оцінювання та 

забезпечення певних темпів нарощування обсягів фінансово-господарської 

діяльності; оцінювання рівня ефективності використання фінансових ресурсів 

комерційної організації; а також аналіз прибутку і рентабельності [142, с. 153-

160; 152, с. 94-125; 155, с. 87-126;160, с. 87-125]. 

Сам термін «ефективність» може бути визначений як «…відносний 

показник, що порівнює отриманий ефект з витратами або ресурсами, які були 
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застосовані для досягнення ефекту…» [15, с. 243]. Під ефектом розуміється 

абсолютний результативний показник, для підприємства цим показником є 

прибуток. В іноземній літературі термін «ефективність» визначається 

показниками величини сукупних активів, прибутковістю нетто-активів і 

прибутковістю інвестованого капіталу [138; 143, с. 34-54; 155, с. 67-123].  

Р. Каплан у своїй роботі «Система збалансованих показників», у цілому, 

критикує підхід визначення ефективності діяльності підприємства тільки за 

фінансовими показниками і пропонує розглядати його функціонування за 

чотирма критеріями: фінансовому, взаємовідносинах із клієнтами, внутрішніми 

бізнес-процесами, навчанням і розвитком персоналу [194, с. 211-298]. При 

ефективності фінансової діяльності Р. Каплан виділяє два показники: 

рентабельність інвестицій і додану вартість компанії [194, с. 178-201]. 

Наступний метод, який використовується у процесі комплексного аналізу 

ефективності діяльності підприємства, – це факторний метод, що полягає в 

кількісній характеристиці взаємопов'язаних явищ за допомогою показників. 

Концепція цього методу широко представлена в наукових працях 

А.Д. Шеремета [371; 372]. Суть її полягає в побудові моделі, яка об'єднуює 

сукупність факторних і результативних ознак. При цьому важливо, щоб всі 

фактори були реальними і мали причинно-наслідковий зв'язок із підсумковим 

показником. На практиці, в даний час, найбільшого поширення набула модель 

фірми «DuPont», в якій рентабельність власного капіталу визначається трьома 

показниками: рентабельністю продажів (звіт про прибутки і збитки), 

оборотністю активів (активи балансу) і структурою джерел коштів, авансованих 

у підприємство (пасив балансу). Таким чином, з позиції поточного управління, 

виділені фактори узагальнюють практично всі сторони фінансово-

господарської діяльності підприємства. Гірничо-видобувна промисловість, 

зазвичай, вважається найважливішим індикатором стану економіки України. 

Залізна руда і рідкісні метали – основа розвитку найбільш матеріаломістких 

галузей, починаючи з машинобудування і закінчуючи високими технологіями 

[22, с. 388-391; 268, с. 110-114]. 
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Ефективність функціонування гірничодобувного підприємства, його 

існування, в нестабільних умовах перехідної економіки, залежить від 

ефективної системи оцінювання економічного стану підприємства [148; 155, 

с. 98-167; 160, с. 89-121; 306, с. 155-160]. 

В умовах ринкової економіки значно зростає роль своєчасного та якісного 

моніторингу діяльності підприємства, а саме: оцінювання платоспроможності, 

ліквідності, фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення ефективності 

функціонування підприємства [195, с. 78-132; 201, с. 76-98; 206, с. 57-132; 301, 

с. 32-44; 309, с. 78-98; 314, с. 78-113; 350, с. 60-65; 358, с. 167-209; 394, с. 68-

102].   

На сучасному етапі розвитку концепції щодо аналізу економічного стану 

підприємства ще не сформовано єдиного універсального методичного підходу 

до оцінювання економічного стану. Традиційно більшість авторів, які 

займаються цими науковими питаннями, методикою оцінювання та аналізу, 

формують на основі виділення складових економічного стану і зводять їх 

оцінку до рівня інтегрального показника. Рівень кожної функціональної 

складової оцінюється на основі визначення відповідних показників.  

Питанням визначення комплексу функціональних складових 

економічного стану присвячені чисельні дослідження науковців. Можна 

стверджувати, що кожен автор (С. Ілляшенко [186, с. 121-233], Д. Гречко, 

Б. Балагир [148], В. Колот, С. Покропивний [206, с. 145-289], О.І. Судакова 

[327, с. 140-148] та ін.) виділяють або техніко-технологічну складову, або 

технологічну, що засвідчує виняткову її важливість при проведенні оцінювання 

економічного стану підприємства. 

Цілком доречним, на нашу думку, є наступне визначення: під ефективним 

функціонуванням гірничодобувного підприємства варто розуміти стан 

раціонального використання його ресурсів і наявних ринкових можливостей, 

що дозволяє запобігати внутрішнім та зовнішнім викликам, що забезпечить 

його тривале виживання, сталий розвиток відповідно до обраної місії [155, 

с. 143-198]. 
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Згідно сформованого поняття, економічний стан підприємств ГРК 

включає в себе фінансову, інтелектуальну, кадрову, технологічну, правову, 

екологічну, інформаційну, силову складові [155, с. 98-108]. До них слід додати 

ринкову, інтерфейсну складові, що визначає надійність співдії з економічними 

контрагентами підприємства. Оцінювання економічного стану припускає 

визначення, аналіз наявних загроз відповідно до кожної із функціональних 

складових, розробку відповідної системи протидіючих і попереджувальних 

заходів [155, с. 89-105; 195, с. 67-87; 263, с. 45-87]. Для оцінювання 

економічного стану використовують відомі економічні показники та класичні 

залежності. Однак, циклічний характер розвитку ринку зі слабко 

прогнозованими кризами, значною мірою останні десять років, обумовлює 

необхідність розробки і застосування певних систем економіко-аналтичних 

показників-індикаторів. Вони дозволяють дослідити кон’юнктуру ринку, 

завчасно сформувати уявлення про виникаючі загрози задля ефективної 

діяльності підприємства [163, с. 45-92; 170, с. 78-112; 199, с. 98-134; 223, с. 265-

301; 228, с. 67-211] та ін. Визначення методологічних підходів формування 

системи економіко-аналітичних показників щодо забезпечення раціональності 

управління дозволяє виокремити економічний простір та обґрунтувати 

ефективні управлінські рішення.  

На основі проведеного дослідження розроблено концептуальну модель 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління 

(рис. 3.1). Розроблена модель являє собою взаємозв’язок складових 

моніторингу діяльності підприємства і віддзеркалює мету, завдання, 

особливості, вимоги до формування, методологію, функції. Особливе значення 

надається функції зворотнього зв’язку, зміст якої забезпечує можливість 

прийняття ефективних стратегічних рішень. Всі представлені на рис. 3.1 

складові надають можливість відслідкувати та визначити моніторинг діяльності 

підприємства як найважливішу інформаційно-аналітичну компоненту в 

стратегічному управлінні.  
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Мета: 
збір, вивчення і підготовка інформації для 
прийняття і аналізу управлінських рішень 

Завдання: 
- систематичне спостереження за станом 
бізнес-процесів; 
- об'єднання інформаційних потоків; 
- своєчасне виявлення змін; 
- попередження негативних тенденцій; 
- здійснення короткострокового; 
- оцінка ситуації. 
 

Особливості: 
- цільова спрямованість інформаційних 
процесів  
- максимальна об'єктивність отримуваних 
висновків на кожній стадії обробки даних 
 

Методологія 
дослідження:  

 

Методи дослідження: 
- загальнонаукові методи дослідження (порівняння, 
узагальнення, метод аналогій, структурний аналіз і 
синтез); 
- прийоми логіко-теоретичного аналізу, спеціальні 
економіко - математичні методи.  

 

Система принципів: 
1. Методологічні: взаємозвязок елементів; інтеграція показників, 
процедур, рішень; формування моделі 
2. Методичні: мінімально допустима точність; єдність принципів 
конструювання; підвищення інформативності 
3. Практичні: взаємозвязок з діючими системами обліку; 
наочність; універсальність 

Вимоги   до   формування: 
1. Формальні вимоги: вимірність;  адекватність;  достатність інформаційної бази;  
точність 
2. Змістовні вимоги: обгрунтованість, ідентифікація 
3. Пропорційність: відносна незалежність від одиниць виміру; розмірна однорідність; 
інваріантність 
4. Комплексність (повнота відображення) 
5. Інтерпретованність результатів 
6. Цільові вимоги (відповідність цілям  і завданням, придатність до кількісного 
аналізу, порівнянність значень показників) 
7. Наочність 
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Методологічна основа: 
- положення економічної теорії; 
- теорії економічного аналізу, стратегічного 

аналізу; 
- механізм моніторингу діяльності підприємства 
в системі стратегічного управління 
- теоретичні основи економіки і управління 
організаціями 

 

 
Рис. 3.1. Концептуальна модель моніторингу діяльності підприємства в стратегічному управлінні 

Примітка: розроблено атором 
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3.2. Аналіз пропорційності розподілу показників діяльності 

підприємств гірничорудної промисловості   

 

Розвиток підприємства в умовах сучасних економічних перетворень може 

розглядатися як одне з найважливіших завдань держави. Економічний стан 

підприємства, безперечно, залежить від ефективного управління. Одним із 

напрямів оцінювання ефективного управління є аналіз пропорційності 

розподілу значень соціально-економічних показників.  

Серед завдань економіко-аналітичного аналізу структури значень 

показників ефективного управління є визначення міри концентрації ознаки, яка 

вивчається, відповідно до одиниць сукупності або в оцінюванні нерівномірності 

його розподілу.  

Теорія і практика аналізу пропорційності розподілу значень соціально-

економічних показників останнім часом значно поширилась як один із напрямів 

економічного обґрунтування взаємозв’язків розподілів, зокрема, ресурсів та їх 

використання. Аналіз пропорційності розподілу соціально-економічних 

показників відповідає потребам управління на макро- та мікрорівнях розвитку 

економіки [63, с. 10-14; 77, с. 16-20; 87, с. 213-218; 141, с. 109-198].  

Серед завдань економіко-аналітичного аналізу пропорційності розвитку 

підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону основне місце 

належить вирішенню завдання впорядкування узгодженості розподілу таких 

соціально-економічних значень показників, як ресурси і результати діяльності; 

капіталу та доходів; доходів і витрат підприємств. При цьому, для проведення 

такого аналізу за групову ознаку були обрані підприємства гірничодобувної 

галузі. 

Під час аналізу пропорційності важливе місце належить порівнянню з 

певними критеріями, які визначають якість розподілу.  

З метою формалізації при побудові моделей пропорційності в 

узагальненому описі умовно приймаємо, що це пропорційність розподілу 
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результативної (обсяги реалізованої продукції у грошовому вираженні, 

прибуток); показники чистого прибутку (додаток А, табл. А1) та факторної 

(вартість основних засобів, вартість оборотних коштів, витрати на оплату 

праці) ознак. 

Потреби практики вимагають дослідження і врахування пропорційності 

як двох взаємозалежних показників, так і одного результативного показника з 

кількома впливаючими факторними ознаками [139, с. 217-287; 141, с. 89-123]. 

Одним із напрямків стратегії розвитку гірничодобувних підприємств є 

забезпечення оптимальних пропорцій між попитом і пропозицією на ринку 

залізорудної продукції. Інформаційним забезпеченням вирішення цієї проблеми 

є кількісне та якісне оцінювання узгодженості пропорцій попиту і пропозиції у 

розподілі за сегментами ринку. Треба враховувати, що узгодженість пропорцій 

є динамічною. 

Проведемо дослідження узгодженості розподілів показників для 

підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону, а саме: чистого 

доходу від реалізації продукції, як результативної ознаки та факторної ознаки – 

вартості сукупних витрат [63, с. 10-14; 87, с. 213-218]. Дохід від реалізації 

продукції формується відповідно до даних форми 2 «Звіт про фінансові 

результати» фінансової звітності підприємства наступним чином: 

Дохід від реалізації продукції (ДРП) = Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) = ф.2 р.35 (2000). 

Вартість сукупних витрат містить вартість основних засобів, вартість 

оборотних коштів, вартість витрат на оплату праці [303, с.209-298 ;355, с.231-

243]. Визначається за даними форми 1 «Баланс» та форми 2 «Звіт про фінансові 

результати» фінансової звітності підприємства наступним чином: 

Вартість сукупних витрат (СВ) = вартість основних засобів (ОЗ) + 

вартість оборотних коштів (ОК) + вартість витрат на оплату праці (ВП) = 

витрати на оплату праці + оборотні активи + основні засоби: залишкова 

вартість = ф. 2 р. 240 (2505) + ф. 1 р. 260 (1195) + ф. 1 р. 30 (1010). 
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Отже, для визначення доходу від реалізації продукції: ДРП = ф.2 р.35 

(2000). 

Для визначення вартості сукупних витрат будемо користуватись 

наступною залежністю:  

СВ = ОЗ (ф. 2 р. 240 (2505)) + ОК (ф. 1 р. 260 (1195) ) + ВП (ф. 1 р. 30 

(1010)). 

Чистий дохід від реалізації продукції позначимо як Q, а вартість сукупних 

витрат – W. Частка вартості обсягів реалізованої продукції і-го підприємства в 

загальному обсязі становитиме [132, с. 109-198; 173, с. 76-103] (формула 3.3):  

 

 ,    (3.3) 

 

а частка вартості сукупних витрат (формула 3.4) 

 

.     (3.4) 

 

Співвідношення часток чистого доходу від реалізації продукції і вартості 

сукупних витрат за підприємствами – коефіцієнт локалізації (Клок), 

обчислюється за формулою [63, с. 10-14; 141, с. 109-205] (формула 3.5): 

 

  (3.5) 

 

Коефіцієнт локалізації визначає відношення часток результативної ознаки 

до частки факторної. Проводять аналіз відношення, якщо Клок < 1, то 

підприємство використовує менше доходу від реалізації продукції порівняно з 

вартістю сукупних витрат, що є пропорційною часткою факторної ознаки, і 

навпаки [63, с. 10-14; 141, с. 109-215]. 
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Тобто, модель для розрахунку пропорційності враховує два показники: 

частки результативної ознаки dрез і частки факторної ознаки dфак. 

Отже, коефіцієнти локалізації [141, с. 217-287] (формула 3.6): 

 

 .     (3.6) 

 

Відповідно, у складі розрахованих значень коефіцієнтів локалізації 

виділяються дві групи показників зі значеннями Клок<1 та Клок>1, тобто - 

від’ємні та додатні значення пропорційності розподілу по конкретній групі [56, 

с. 178-189; 63, с. 10-14; 67, с. 248-252; 83, с. 431-439]. 

Для визначення впливу означених показників на загальну  

концентрацію по кожній групі розраховуються суми модулів [141, с. 217-307] 

(формула 3.7): 

 

та  .              (3.7)  

 

Розраховані показники визначають характеристику значень виділених 

груп у врахуванні як від’ємних, так і додатних характеристик розподілу, і 

використовуються під час розроблення відповідних управлінських рішень [32, 

с. 4-9; 139, с. 127-254; 141, с. 187-289]. 

Для зведеної характеристики пропорційності обох розподілів 

скористаємось кривою концентрації Лоренца і, відповідно, коефіцієнтом 

концентрації. Виділяють наступний порядок побудови кривої Лоренца: 

обчислюють частки ознак факторної dw і результативної dq; за кожною 

виділеною групою обчислюють Клок; визначають ранги підприємств за 

значенням Клок; будують таблицю, в якій підприємства розподіляють 

відповідно до обчислених значень рангів Клок; визначають ряди кумулятивних 

значень  та  і на основі цих значень будують криву Лоренца [63, с. 10-14; 

141, с. 187-289; 149, с. 127-254].  
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Якщо побудована крива Лоренца збігається з лінією рівномірного 

розподілу, то частки результативної і факторної ознак співпадають. Проводять 

візуальний аналіз отриманої кривої: чим більше крива Лоренца відхиляється від 

лінії рівномірного розподілу, тим більше різняться розподіли [141, с. 127-254]. 

Відповідно, міра концентрації визначається коефіцієнтом концентрації 

Kконц за формулою  (формула 3.8): 

 

= .    (3.8) 

 

Розподіли збігаються, якщо Kконц = 0, то чим більше значення Кконц, то 

значніше різняться між собою розподіли. 

Проведений економіко-аналітичний аналіз дозволяє розробити пропозиції 

щодо вдосконалення управління, бодай не на рівні оптимальних співвідношень, 

але, можливо, на рівні щодо раціональних результатів. Таким чином, 

економіко-аналітичне дослідження означеної пропорційності може стати 

підгрунтям щодо вдосконалення управління соціально-економічними 

процесами щодо узгодження розподілу взаємопов’язаних значень досліджених 

показників. Особливий інтерес, у цьому сенсі, є визначення впливу на 

результати діяльності соціально-економічних систем [23, с. 41-43; 71, с. 137-

203; 76, с. 28-31; 87, с. 213-218; 139, с. 217-289; 141, с. 215-308; 170, с. 46-87].    

На підставі відповідних даних здійснимо аналіз пропорційності розподілу 

групи підприємств гірничо-видобувної галузі Криворізького регіону за 

показниками: 

1) динаміки вартості сукупних витрат (тис. грн.) - табл. 3.4; 

2) динаміки питомої ваги доходів від реалізації продукції (dДРП), % - табл. 

3.5; 

3) динаміки питомої ваги вартості сукупних витрат (dСВ), % -  

табл. 3.6; 

4) динаміки коефіцієнтів локалізації (dДРП/dСВ), % - табл. 3.7; 

5) динаміки рангів підприємств за коефіцієнтом локалізації – табл. 3.8. 
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Таблиця 3.4 

Динаміка вартості сукупних витрат (тис. грн.) 
№ 

з/п 
Назва підприємства 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

11 

ПрАТ «Південний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ПівдГЗК) 

2786342 5423858 5647224 1040889 14602612 16425906 1901685 10890889 14260102 20067646 24200472 25017866,85 

22 

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ЦГЗК) 

1913511 4282848 5882743 7051065 8594394 6513116 7513924 5983590 6624832 12053883 13342398 15286027 

33 

ПрАТ «Північний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ПівнГЗК) 

4875053 1130104 1760367 2007499 17765132 18647837 1928784 29052326 26079775 33194697 43596486 52102496 

44 

ПрАТ «Інгулецький 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ІнГЗК) 

3153103 8356174 1003803 1160524 16525860 19106128 2416815 26379281 36092783 35468094 47307519 53643927 

55 ПрАТ «Суха Балка» 613161 846149 1791013 1999134 2659078 3273850 3618824 4559077 6007669 2790413 1952175 3346140 

Примітка: сформовано  автором на основі [410] 

 

Визначаємо відповідні частки та коефіцієнти локалізації щодо наведених показників (табл. 3.5 – 3.8)  

221 
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Таблиця 3.5 

Динаміка питомої ваги доходів від реалізації продукції (dДРП), % 
№ 

з/п 
Назва підприємства 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

ПрАТ «Південний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ПівдГЗК) 17,5 17,09 14,03 19,19 22,28 21,06 22,06 21,20 22,29 28,34 3,51 3,38 

2 

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ЦГЗК) 16,44 17,09 15,03 14,76 13,29 12,46 13,60 13,52% 13,78 13,78 19,13 18,40 

3 

ПрАТ «Північний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ПівнГЗК) 44,99 38,72 38,71 33,24 30,31 29,29 31,98 27,09 28,12 29,31 41,52 42,36 

4 

ПрАТ «Інгулецький 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ІнГЗК) 18,21 23,93 28,91 29,61 30,02 25,51 24,81 24,44 20,02 21,94 28,02 30,36 

5 ПрАТ «Суха Балка» 2,84 3,17 3,32 3,20 4,10 11,68 7,55 13,74 15,78 6,64 7,82 5,49 

Примітка: сформовано  автором на основі  [410] 
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Таблиця 3.6 

Динаміка питомої ваги вартості сукупних витрат (dСВ), % 
№ 

з/п 
Назва підприємства 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

ПрАТ «Південний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ПівдГЗК) 20,89 17,95 13,79 20,35 24,28 25,68 25,84 14,17 16,01 19,38 18,56 16,75 

2 

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ЦГЗК) 14,34 14,18 14,36 13,79 14,29 10,18 10,21 7,78 7,44 11,64 10,23 10,23 

3 

ПрАТ «Північний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ПівнГЗК) 36,54 37,41 42,97 39,26 29,54 29,15 26,20 37,80 29,28 32,05 33,43 34,88 

44 

ПрАТ «Інгулецький 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ІнГЗК) 23,63 27,66 24,51 22,69 27,48 29,87 32,83 34,32 40,52 34,24 36,28 35,91 

5 ПрАТ «Суха Балка» 4,60 2,80 4,37 3,91 4,42 5,12 4,92 5,93 6,75 2,69 1,50 2,24 

Примітка: сформовано  автором на основі [410] 
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Таблиця 3.7 

Динаміка коефіцієнтів локалізації (dДРП/dСВ), % 
№ 

з/п 
Назва підприємства 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

ПрАТ «Південний 

гірничо-

збагачувальний 

комбінат» (ПівдГЗК) 83,87 95,18 101,80 94,26 91,76 81,99 85,37 149,63 139,25 146,25 18,89 20,19 

2 

ПрАТ «Центральний 

гірничо-

збагачувальний 

комбінат» (ЦГЗК) 114,62 120,56 104,65 107,02 93,04 122,42 133,19 173,66 185,27 118,40 186,99 179,85 

3 

ПрАТ «Північний 

гірничо-

збагачувальний 

комбінат» (ПівнГЗК) 123,13 103,50 90,07 84,69 102,62 100,46 122,06 71,68 96,04 91,4 124,20 121,47 

4 

ПрАТ «Інгулецький 

гірничо-

збагачувальний 

комбінат» (ІнГЗК) 77,05 86,53 117,97 130,49 109,26 85,40 75,56 71,23 49,41 64,0 77,24 84,55 

5 ПрАТ «Суха Балка» 61,83 113,16 75,89 81,88 92,71 228,27 153,58 231,69 233,93 246,53 522,22 245,25 

Примітка: сформовано  автором на основі [410] 
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Таблиця 3.8 

Динаміка рангів підприємств за коефіцієнтом локалізації 
№ 

з/п 
Назва підприємства 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

ПрАТ «Південний 

гірничо-

збагачувальний 

комбінат» (ПівдГЗК) 3 4 3 3 5 5 4 3 3 2 5 5 

2 

ПрАТ «Центральний 

гірничо-

збагачувальний 

комбінат» (ЦГЗК) 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 

3 

ПрАТ «Північний 

гірничо-

збагачувальний 

комбінат» (ПівнГЗК) 1 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 

4 

ПрАТ «Інгулецький 

гірничо-

збагачувальний 

комбінат» (ІнГЗК) 4 5 1 1 1 4 5 5 5 5 4 4 

5 ПрАТ «Суха Балка» 5 2 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 

Примітка: сформовано  автором на основі [410] 
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Впорядкування підприємств за період 2016-2018 надано в додатку Б, 

табл. Б1.-Б.3 Методи аналізу пропорційності дозволяють визначити рівень 

впливу окремих чинників на розподіл результативної ознаки на основі 

коефіцієнтів концентрації, а частинні характеристики розподілу – коефіцієнти 

локалізації – призначення окремих груп або одиниць розподілу у формуванні 

узагальнюючої міри концентрації.  

Сформовані таблиці даних є підставою щодо проведення аанадізу 

ефективності управлінських рішень. Значення показника локалізації менших 1 

свідчить про неефективність управління.  

Неможливо зробити узагальнених висновків щодо гірничорудних 

підприємств. Це свідчить про унікальність управлінських рішень 

Динаміка коефіцієнтів локалізації по групах підприємств гірничодобувної 

галузі також наведена на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Динаміка коефіцієнтів локалізації дохідності підприємств 

гірничорудної промисловості Криворізького регіону 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
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Аналіз наведених даних рисунка дозволяє визначити, що з часом 

спостерігається зростання значень коефіцієнтів локалізації щодо підприємств 

ПрАТ «Центральний ГЗК» і ПрАТ «Суха Балка», щодо підприємства ПрАТ 

«Інгулецький ГЗК» спостерігається зменшення коефіцієнта локалізації. 

Відповідно щодо підприємств ПрАТ «Південний ГЗК» та ПрАТ «Північний 

ГЗК» спостерігається відносна стабільність коефіцієнтів локалізації за останні 

роки. 

Таким чином, можна зазначити, щодо підприємства ПрАТ «Суха Балка» за 

останні роки значно збільшилася частка доходів відносно до частки витрат, а 

для підприємства ПрАТ «Інгулецький ГЗК» – навпаки [82, с. 50-54].  

У табл. 3.9 підприємства впорядковані за рангами коефіцієнтів локалізації, 

де визначені кумулятивні частки доходу від реалізації та вартості сукупних 

витрат. Аналіз проведений за даними 2018 р.  

Коефіцієнт концентрації для підприємств у 2017 році становить: 

Кконц =∑ dДРП – dСВ/2=30,10/2 % = 15,05 % 

Це свідчить про незначну концентрацію вартості обсягів реалізованої 

продукції на підприємствах гірничодобувної галузі залежно від вартості 

сукупних витрат [56, с. 78-132; 63, с. 10-14]. 

Динаміка значень коефіцієнта концентрації наведена на рис. 3.3. 

Таблиця 3.9 

Впорядкування підприємств за результатами діяльності в 2018 р. 

Підприємс
тва за 
рангами 
КЛОК 

Питома 
вага 

доходів від 
реалізації 
продукції 
(dДРП) 

Питома вага 
вартості 
сукупних 
витрат 

(dСВ) 

Коефіцієнти 
локалізації 
(dДРП/dСВ) 

Кумулятивні частки 
 
dДРП - 
dСВ 

    (d′ДРП) (d′СВ)  
1 2 3 4 5 6 7 

ІнГЗК 3,38% 16,75% 20,19% 3,38% 16,75% 13,36% 
ПівнГЗК 30,36% 35,91% 84,55% 33,74% 52,65% 5,55% 
ПівдГЗК 42,36% 34,88% 121,47% 76,10% 87,53% 7,49% 
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Продовження табл. 3.9 

1 2 3 4 5 6 7 
ЦГЗК 18,40% 10,23% 179,85% 94,51% 97,76% 8,17% 

«Суха 
балка» 

5,49% 2,24% 245,25% 100,00% 100,00% 3,25% 

СУМА 100,00% 100,00% X X X 37,82% 
Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 

Аналіз отриманих даних, представлених у таблиці, показує можливість 

ранжування підприємств за кількісними показниками – коефіцієнтами 

локалізації. Ми можемо стверджувати, що запропонований метод локалізації 

показників має суттєві переваги. Цей метод вилучає суб’єктивність оцінювання 

щодо ефективності управління, тому що базується на даних звітності 

підприємств. Інші методи, які пропонують використовувати науковці-практики, 

гуртуються на експертному оцінюванні. Такі методи містять певну залежність 

від суб’єкта  оцінювання. Крім того, експертні методи вважаються 

дороговартісними. 

 
Рис. 3.3. Динаміка коефіцієнта концентрації гірничорудних підприємств  

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 
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Візуальний аналіз рис. 3.3 дозволяє зробити такий висновок: найвищий 

рівень концентрації спостерігався в 2017 р., а найнижчий – у 2011 р., що 

дозволяє інтерпретувати отриманий результат як наслідки світової фінансово-

економічної кризи 2008 р. 

На основі обчислених рядів кумулятивних часток будуємо криві Лоренца 

за даними 2001-2018 рр. (рис. 3.4).  

Відповідно, на рис. 3.4 – вісь Х відображає значення кумулятивних 

часток факторної ознаки – вартості сукупних витрат;  

вісь Y – значення вартості обсягів реалізованої продукції – 

результативної. Визначення коефіцієнтів локалізації дозволило ранжувати 

підприємства і, відповідно, дослідити динаміку формування коефіцієнта 

концентрації.  

Найбільш близькими до рівномірного розподілу є співвідношення 

кумулятивних частот витрат і доходів підприємств регіону, що приходяться на 

2010 та 2011 роки, а за 2013 та 2014 роки знизилась пропорційність розподілу 

кумулятивних витрат. Це вказує на те, що з часом знижується дохідність 

підприємств регіону. 2018 рік характеризується близкістю до рівномірного 

розподілу, що відповідає високому рівню концентрації доходності підприємств 

[56, с. 78-154; 63, с. 10-14]. 

Аналогічне дослідження проведемо для узгодженості розподілів 

прибутку як результативної ознаки та факторної ознаки – вартості сукупних 

витрат. При цьому, прибуток визначається згідно даних форми 2 «Звіт про 

фінансові результати» фінансової звітності підприємства наступним чином. 

Динаміка означеного показника представлена в додатку Б (табл. Б.1-Б.3). 

Аналіз даних, наведених в таблиці, показує значне зниження прибутку на 

підприємствах гірничодобувної галузі Криворізького регіону. 

Зазначимо поступове зниження прибутковості на підприємстві 

ПрАТ «Суха Балка», що пояснюється перерозподілом власності, що 
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підтверджується проведеним аналізом. Відслідкуємо динаміку питомої ваги 

чистого прибутку від реалізації продукції (табл. 3.10).  

 
Рис. 3.4. Крива Лоренца пропорційності розподілів вартості обсягів 

реалізованої продукції на гірничорудних підприємствах регіону  
Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 

Аналіз даних, наведених у таблиці, дозволяє визначити  

питому вагу чистого прибутку по кожному підприємству в період з  

2007 р. по 2018-й. На протязі періоду, що аналізується, відмічається  

стабільний прибутковий стан ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний 

комбінат». ПрАТ «Суха Балка» лише в 2014 р. покращив свій прибутковий 

стан. 
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Таблиця 3.10 

Динаміка питомої ваги чистого прибутку від реалізації продукції (dПр), % 

№ з/п Назва підприємства 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

ПрАТ «Південний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ПівдГЗК) 0,0453 0,0756 

-

0,0018 0,0418 0,0808 0,0374 0,0448 0,0881 0,0391 0,0570 0,0506 0,0653 

2 

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ЦГЗК) 0,0439 0,0635 0,0061 0,0251 0,0431 0,0119 0,0214 0,0100 0,0077 0,0214 0,0213 0,0154 

3 

ПрАТ «Північний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ПівнГЗК) 0,1378 0,1160 0,0304 0,0517 0,1039 0,0553 0,0603 0,0201 -0,0136 0,0349 0,0613 0,0563 

4 

ПрАТ «Інгулецький 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ІнГЗК) 0,0542 0,1563 0,0228 0,0632 0,1095 0,0745 0,0640 0,0127 -0,0393 -0,0007 0,0449 0,0345 

5 ПрАТ «Суха Балка» 
0,0056 0,0110 

-

0,0014 0,0038 0,0103 0,0044 0,0056 0,0109 -0,0071 -0,0015 -0,0092 0,0054 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 
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Використовуючи дані, наведені в табл. 3.10, розраховуємо коефіцієнти 

локалізації (табл. 3.11).  

Відповідно до даних, наведених у таблиці, можемо, з деякою мірою 

умовності, визначити управління, яке можна вважати раціональним на 

визначених підприємствах, у відповідний період часу – це ті підприємства, для 

яких коефіцієнт локалізації > 100 [56, с. 78-176; 63, с. 10-14]. 

Пропонується задля забезпечення адекватних коефіцієнтів локалізації 

прирівнювати до 0 відповідні показники, значення яких є від’ємними. 

Візуалізація отриманих розрахунків представлена на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5. Динаміка коефіцієнтів локалізації прибутковості гірничорудних  

підприємств Криворізького регіону 
Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
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Таблиця 3.11 

Динаміка коефіцієнтів локалізації (dПр/dСВ), % 

№ з/п Назва підприємства 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

ПрАТ «Південний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ПівдГЗК) 75,56 99,66 0,00 110,63 95,76 79,32 88,45 438,34 521,64 259,65 173,66 249,09 

2 

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ЦГЗК) 106,80 106,03 71,48 98,14 86,81 63,72 106,63 90,81% 221,57 162,42 113,83 82,89 

3 

ПрАТ «Північний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ПівнГЗК) 131,45 73,41 119,39 70,95 101,22 103,34 117,36 37,50% 0,00 96,07 100,15 88,60 

4 

ПрАТ «Інгулецький 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ІнГЗК) 80,02 133,80 156,81 150,03 114,64 136,06 99,38 26,08% 0,00 0,00 67,72 52,71 

5 ПрАТ «Суха Балка» 
42,52 93,10 0,00 52,56 66,82 46,43 58,50 129,76 0,00 0,00 0,00 155,58 

 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 
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Відповідно до методики розрахунків значень коефіцієнтів локалізації, 

необхідно прирівняти до 0 ті значення, які відповідають від’ємним значенням 

прибутковості.  

Побудована крива Лоренца задля дослідження рівномірності розподілу як 

співвідношення кумулятивних частот витрат і прибутку гірничодобувних 

підприємств. 

Візуалізація отриманих результатів представлена на рис. 3.6. 

 
Рис. 3.6. Крива Лоренца пропорційності розподілів чистого прибутку на 

підприємствах Криворізького регіону залежно від вартості сукупних витрат 
Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 

Впорядкування підприємств за результатами діяльності (прибутковість) 

показано в додатку Б (табл. Б.4 – Б.7). 

Значне відхилення кривої у 2015 р. свідчить про невідповідність або 

навіть некорельованість отриманих доходів і прибутків. Це може свідчити про 

залучення витрат на переозброєння підприємств або про приховування 
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прибутків. У 2016 р. до таких підприємств відносяться: ПрАТ «Суха Балка», 

ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ІнГЗК)». В 2017 р. та 

2018 р. – ПрАТ «Суха Балка». Відповідно розраховані коефіцієнти концентрації 

(рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Динаміка коефіцієнта концентрації гірничорудних підприємств  

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 

Найвищий рівень концентрації ресурсів по відношенню до прибутків 

спостерігається у 2015 р., найнижчий – у 2011 р. Це не відповідає узгодженості 

концентрації ресурсів щодо чистого доходу. Така невідповідність свідчить про 

неефективний розподіл прибутку на підприємствах. Проведений економіко-

статистичний аналіз пропорційності розподілу показників діяльності 

підприємств гірничодобувної галузі дозволяє узагальнити підходи щодо 

визначення раціональності управління підприємств гірничодобувної галузі [56, 

с. 78-176; 63, с. 10-14]. 
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3.3. Аналіз структурної трансформації показників ефективності 

підприємств гірничорудної промисловості 

 

Швидкоплинні процеси в економіці України значною мірою 

відбиваються на діяльності усіх господарюючих суб’єктів взагалі та 

промислових підприємств, зокрема. Нестабільність зовнішнього середовища та 

невисока адаптивна здатність діяльності підприємств до ринкових перетворень 

створюють небезпечні умови щодо їх функціонування [19, с. 124-254; 32, с. 4-9; 

83, с. 431-439; 145, с. 250-260; 146, с. 46-98; 169, с. 150-157; 206, с. 187-295]. 

Методолого-теоретичні проблеми формування конкурентоспроможного 

потенціалу промислових підприємств, організації його  

використання, структури, розробки методів діагностики, вибору напряму 

розвитку потенціалу на даний час не отримали свого вирішення. Мало 

досліджена низка означених проблем засвідчила її актуальність на 

сьогоднішній день. 

Обґрунтування управлінських рішень потребує використання низки 

показників, які безпосередньо  співставити неможливо: обсяги різних видів 

продукції, ціни на різні товари тощо. Індексні методи, їх практичне 

застосування, вирішує проблеми співвимірювання.  

Сутність індексного методу полягає в можливості приведення до 

загальної єдності кількісно непорівнянних величин. Це забезпечує їх 

порівнянність, співвимірюванність [32, с. 4-9; 56, с. 116-120]. Саме тому 

індексна методологія застосовується при дослідженні економічних, соціальних, 

політичних, культурних та інших процесів у житті держав, регіонів, районів, 

міст, підприємств, фірм. Особливість застосування індексних методів 

факторного аналізу визначається тим, що дозволяє оцінити вплив певної 

кількості чинників, які визначаються як добуток співмножників або сума їх 

добутків на результативну ознаку.  
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У процесі оцінювання ефективності соціально-економічної структурної 

політики також широко використовується індексні методи дослідження [32, 

с. 4-9; 145, с. 250-260; 148; 169, с. 150-157; 205, с. 231-298]. 

Методологія дослідження структурної трансформації дедалі більше 

пов’язується із розвитком соціально-економічних систем. Науковцями доведена 

доцільність  застосовувати означені методики на всіх щаблях управління, 

починаючи з макрорівневого і до рівня окремих підприємств [67, с. 248-252]. 

Кожному рівню управління відповідають певні критерії, стосовно до яких 

визначається структурна трансформація. Особливе місце посідає індексний 

метод аналізу діяльності підприємства у процесі оцінювання ефективності 

структурної політики. Зростання економіки в цілому щодалі більше 

пов’язується зі структурною трансформацією [69, с. 31-36; 148; 155, с. 45-73]. 

На рівні виробничих систем метою структурної трансформації є 

підвищення ефективності концентрації ресурсів у тих підрозділах, що мають 

найвищу здатність до реалізації нових технологій, інноваційних продуктів, 

винаходів, патентів у розрахунку на одиницю витрат, прискорення оборотності 

витрачених коштів, і, в цілому – підвищення ефективності діяльності 

підприємства, забезпечення фінансової стійкості на основі врахування потреб 

відповідного ринку. Виконання цих умов щодо діяльності підприємства 

передбачає необхідність урахування специфіки управління в умовах 

конкуренції, чинників успіху й ризику.  

Управління знаннями в цих умовах має першочергове значення задля 

вдосконалення прийняття раціональних управлінських рішень. Управлінський 

інструментарій теоретично відомий. Практика застосування відповідних знань 

виявляється невдалою, зокрема, через відсутність адекватних методів 

оцінювання фактичного економіко-виробничого стану підприємства [141, 

с. 210-289; 148; 151, с. 213-287; 169, с. 250-257]. 

Природно, найчастіше рівень ефективності визначається не 

індивідуальними, а середніми величинами відповідних показників. Саме тому 

під час аналізу динаміки показників ефективності середнього рівня виникає 
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задача: визначити зміну середнього рівня значення показника під впливом 

кожного з певних чинників. Вирішення означеного завдання надає система 

взаємозв’язаних індексів [32, с. 4-9; 56, с. 89-176; 83, с. 431-439; 141, с. 98-287]. 

Дослідження на рівні окремих підприємств застосовують методику 

структурної трансформації з метою визначення ефективності концентрації 

ресурсів у підрозділах із вищою віддачою. 

Проведено аналіз структурної трансформації прибутковості виробництва 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону у розподілі за підприємствами. 

Використаємо наступні співзалежності: прибутковість виробництва (РВ) 

розраховується як співвідношення чистого прибутку (Пр) і сукупних витрат 

(СВ):РВ=Пр / СВ. 

У свою чергу, сукупні витрати визначаються як сума значень вартості 

оборотних активів (ОК), витрат на оплату праці (ВП), вартості основних засобів 

(ОЗ) (формула 3.9): 

 

 .    (3.9) 

 

Індекс середньої прибутковості виробництва регіону змінного складу з 

урахуванням структури сукупних витрат розраховується за формулою [56, 

с. 87-129; 59, с. 1304-1308; 205, с. 198-287] (формула 3.10; 3.11):: 

 

,    (3.10) 

 

 .     (3.11) 

 

де – середній рівень прибутковості виробництва у звітному 

періоді;  

– середній рівень прибутковості виробництва в базисному 

періоді; 
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РВ0, РВ1 – прибутковість виробництва для окремих підприємств регіону 

відповідно в базисному і звітному періодах;  

d0, d1 – питома вага сукупних витрат підприємств у загальному обсязі 

сукупних витрат галузі в регіоні відповідно у базисному та звітному періодах. 

Індекс середньої прибутковості виробництва фіксованого складу 

визначають відповідно за формулами (формула 3.12; 3.13): 

 

,     (3.12) 

 

.          (3.13)  

 

Зазначений індекс визначає зміну середньої прибутковості виробництва у 

звітному періоді порівняно з базисним тільки за рахунок зміни прибутковості 

виробництва по окремих підприємствах регіону. 

Індекс середньої прибутковості виробництва структурних зрушень 

визначають за формулами (формула 3.14; 3.15): 
 

,      (3.14) 
 

.    (3.15) 
 

Наведений індекс вказує на зміну середньої прибутковості  

виробництва у звітному періоді порівняно з базисним тільки  

за рахунок зміни структури сукупних витрат по окремих підприємствах 

регіону. 

При цьому взаємозв’язок між індексами та абсолютними змінами 

показників наступний (формула 3.16; 3.17):  

            ,      (3.16)  
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   .        (3.17) 

 

Виконаємо практичний аналіз абсолютної зміни (ефекту) та відносної 

зміни (ефективності) прибутковості виробництва гірничо-збагачувальних 

підприємств Криворізького регіону.  

На основі даних фінансової звітності про чистий прибуток і сукупні 

витрати виробництва підприємств за 2007-2018 рр. визначимо [407]:  

1) динаміку середньої прибутковості виробництва - структурні індекси 

середньої прибутковості виробництва;  

2) прибутковість виробництва кожного підприємства відповідно в 

базисному та звітному періодах;  

3) абсолютну зміну середньої прибутковості виробництва і чинники, що її 

формують [32, с. 4-9; 56, с. 98-187; 205, с. 198-267]. 

Динаміка прибутковості підприємств гірничорудного комплексу регіону 

за 2007-2018 рр. наведена в табл. 3.12. 

Аналіз табл. 3.12 та рис. 3.8 свідчить про динамічний стан прибутковості 

підприємств галузі.  

Найбільші показники прибутковості для підприємств  

спорігаються у 2008 р., тоді як значне зниження цього показника мало місце у 

2009 р.  

Підприємства ПрАТ «Північний ГЗК» та ПрАТ «Суха Балка» в 2004 та 

2018 рр. характеризуються збитковістю.  

Таким чином, можемо зазаначити, що запропонована нами адаптація 

індексної методології до науково-практичного аналізу стратегії розвитку 

гірничорудних підприємств дозволяє визначити зачення показників структурної 

трансформації. Зазначені показники дозволяють провести грунтовний 

економіко-статистичний аналіз гірнисодобувної галузі, щодо внеску показників 

дільності гірничорудних підприємств. 
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Таблиця 3.12 

Динаміка прибутковості виробництва гірничорудних підприємств Криворізького регіону 

№ з/п Назва підприємства 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

ПрАТ «Південний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ПівдГЗК) 0,217 0,421 -0,013 0,2056 0,3328 0,1456 0,1735 0,6219 0,2446 0,29418 0,3094 0,44307 

2 

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ЦГЗК) 0,306 0,4479 0,0424 0,1823 0,3017 0,1169 0,2092 0,1288 0,1038 0,18403 0,2028 0,14744 

3 

ПрАТ «Північний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ПівнГЗК) 0,377 0,3101 0,0708 0,138 0,3518 0,1895 0,2303 0,0532 -0,0465 0,10885 0,1784 0,15759 

4 

ПрАТ «Інгулецький 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (ІнГЗК) 0,229 0,5652 0,093 0,2786 0,3984 0,2495 0,1949 0,0370 -0,0969 -0,00195 0,1207 0,09375 

5 ПрАТ «Суха Балка» 
0,122 0,3933 -0,031 0,0976 0,2322 0,08512 0,114 0,1841 -0,1054 -0,05639 -0,6013 0,23502 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств гірничодобувної галузі Криворізького 

регіону  [410] 
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Графічне порівняння динаміки коефіцієнтів прибутковості виробництва 

підприємств регіону наведене на графіку (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. Динаміка коефіцієнтів прибутковості виробництва гірничорудних 

підприємств Криворізького регіону за 2007-2018 рр. 
Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 
Індекс середньої прибутковості виробництва змінного складу показує 

відношення рівня прибутковості за сукупністю підприємств регіону у звітному 

періоді до її рівня у базисному періоді:  

;     1,0473 

Абсолютна зміна середньої прибутковості (формула 3.18): 

 

,                           (3.18) 

 

∆1 = 0,0080. 
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Отже, середня прибутковість виробництва по регіону, загалом, у періоді 

(2018 р.) порівняно з 2017 р. знизилася. 

Надалі виконаємо факторний аналіз абсолютних і відносних змін 

прибутковості виробництва гірничодобувних підприємств регіону та визначимо 

основні чинники, що на неї вплинули. 

У табл. 3.13 наведені зміни прибутковості виробництва Криворізького 

регіону по підприємствах гірничодобувної промисловості. 

Таблиця 3.13 

Чинники зміни прибутковості виробництва гірничорудних підприємств 

Криворізького регіону 

№ 
з/п Назва підприємства 

Прибутковість з 
урахуванням структури 
витрат 

Питома вага 
сукупних 
витрат 
окремих 
підприємств у 
загальному 
обсязі 
сукупних 
витрат регіону 

Зміна 
питомої 
ваги 
сукупни
х витрат 

Темп 
зростанн
я 
прибутк
овості 
виробни
цтва 

Абсол
ютна 
зміна 
прибут
ковості 

РВ0d0 РВ1d1 РВ0d1 d0 d1 
Δd = 
d1 – d0 

)(
0

1

РВ
РВiРВ =

 

Δ=РВ1-
РВ0 

1 

ПрАТ «Південний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат» (ПівдГЗК) 

0,0506 0,653 0,046 0,165 0,147 -0,0162 1,432 -0,134 

2 

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат» (ЦГЗК) 

0,0213 0,012 0,021 0,105 0,105 -0,0003 0,727 -0,055- 

3 

ПрАТ «Північний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат» (ПівнГЗК) 

0,0613 0,020 0,064 0,345 0,3571 0,0136 0,883 -0,3663 

4 

ПрАТ «Інгулецький 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат» (ІнГЗК) 

0,0449 0,004 0,044 0,372 0,368 -0,0047 0,777 -0,027 

5 ПрАТ 
«Суха Балка» -0,0092 0,011 0,005 0,015 0,029 0,0076 -0,391 -0,367 

6 Разом 0,1689 0,1769 0,161 1 1 Х Х Х 
Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 
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Розглянемо детальніше чинники, які вплинули або могли вплинути на 

зміну прибутковості виробництва. 

Динаміка прибутковості виробництва за окремими підприємствами 

наступна. Найістотніше підвищилася прибутковість виробництва в 2018 р. по 

відношенню до 2017 р. на підприємстві ПрАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат». Водночас зменшилася прибутковість виробництва 

на всіх підприємствах. 

Узагальнену характеристику впливу процесів за всіма підприємствами 

дає індекс прибутковості фіксованого складу . Індекс  показує, як змінився 

середній рівень прибутковості у звітному періоді порівняно з базисним тільки 

за рахунок динаміки рівня прибутковості по окремих підприємствах регіону: 

;     1,0977. 

Тоді абсолютна зміна середньої прибутковості за рахунок динаміки рівня 

прибутковості по окремих підприємствах регіону складає: 

Δ2 = 0,1769 - 0,1612=-0,0157. 

На основі виконаних розрахунків доходимо висновку, що середня 

прибутковість виробництва не значно збільшились, що складає 0,0157 од. 

прибутковості, тільки в результаті динаміки її рівня за окремими 

підприємствами. 

Ще одним чинником, який зумовив динаміку прибутковості виробництва 

по регіону за аналізований період, була зміна розподілу сукупних витрат між 

окремими підприємствами регіону.  

Збільшилася, зокрема, питома вага сукупних витрат ПрАТ «Північний 

гірничо-збагачувальний комбінат» (на 1,37 %). Водночас зменшилась частка в 

сукупних витратах регіону витрати підприємства ПрАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат» (на 1,3 %).  

Узагальнену характеристику впливу зміни розподілу сукупних витрат між 

підприємствами регіону дає індекс середньої прибутковості структурних 

зрушень: 
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;   0,9540. 

Індекс  показує, як змінився середній рівень прибутковості по регіону 

тільки за рахунок зміни розподілу сукупних витрат підприємств. 

Абсолютна зміна середньої прибутковості за рахунок структурних 

зрушень: 

∆3 = 0,1612 - 0,1689 = -0,0078. 

Отже, середня прибутковість виробництва підприємств ГРК у звітному 

періоді порівняно з базисним підвищилася на 4,6 %, або на 0,0077 од. 

прибутковості виробництва.  

При цьому, за рахунок зміни прибутковості по кожному  

підприємству регіону середня прибутковість виробництва знизилась  

на 2,5 %, (як зазначалося), а за рахунок зміни розподілу сукупних  

витрат між підприємствами регіону середня прибутковість збільшилась на 9,11 

%.  

Абсолютна зміна чистого прибутку (Пр) по підприємствах галузі регіону 

під впливом окремих чинників: 

∆ Пррв = ∆РВ*СВ1=(0,2154 - 0,0420)* 29177539,13 =5054183,45 (тис. грн); 

=(29177539,13- 25420272,74)* 0,0420= (тис. грн); 

∆ПР = Пр1 − Пр0 = 5162145,88- 4294403,93 = 867742,25(тис. грн.). 

Розраховуємо абсолютну зміну середньої прибутковості за рахунок 

окремих чинників: 

; 

=867742,25/ 29177539,13 = 0,0297; 

; = 0,1769– 0,2154= -0,0385 (од.); 

;   =0,2154 - 0,0420- = 0,1734(од.). 

В табл. 3.14 надано розрахунки динаміки структурної  трансформації 

абсолютних змін прибутковості гірничорудних підприємств. 
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Таблиця 3.14 

Динаміка структурної  трансформації абсолютних змін прибутковості на 

залізорудних підприємствах  
Назва 

розрахунку 
Формула розрахунку Роки 

2015 2016 2017 2018 
Абс. 
Пр.зм.складу  

-0,1550 0,1242 0,0578 0,0080 

Абс. Пр.фікс. 
складу  

-0,1653 0,1026 0,0657 0,0157 

Абс. 
Пр.струк.зруш.  

0,0103 0,0217 -0,0078 -0,0078 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

Абс. Пр.зм.складу- абсолютна зміна прибутковості змінного складу; Абс. Пр.фікс. 

складу - абсолютна зміна прибутковості фіксованого складу; Абс. Пр.струк.зруш - абсолютна 

зміна прибутковості структуних зрущень 

 
Проведений аналіз структурної трансформації прибутковості 

виробництва гірничодобувної галузі Криворізького регіону був виконаний 

також у динаміці за період з 2007 по 2018 рр. Результати обчислень наведені в 

табл. 3.15. 

Структурна трансформація економічної діяльності  

підприємств взалі та прибутковості окремо надає новий поштовх їх розвиту. 

Дослідження економічних передумов розвитку гірничорудних підприємств 

передбачає насамперед грунтовнй економіко-статистиний аналіз значень 

показників:  

1) індекс прибутковості змінного складу; 

2) індекс прибутковості фіксованого складу; 

3) індекс прибутковості структурних зрушень. 

Зіставлення показників динаміки структурної  

трансформації прибутковості виробництва гірничорудних підприємств 

Криворізького регіону з відповідними значеннями показників прибутковості 

надають відповідну інформацію щодо прийняття ефективних управлінських 

рішень. 
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Таблиця 3.15 

Динаміка структурної трансформації прибутковості виробництва гірничорудних підприємств Криворізького регіону  
Назва індексу 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Індекс 

прибутковості 

змінного 

складу 2,2745 1,4728 0,1329 3,3074 1,8712 0,5277 1,0698 0,7230 -0,0926 -8,4583 1,5204 1,0473 

Індекс 

прибутковості 

фіксованого 

складу 2,1920 

1, 456 

0,1365 3,6502 1,7757 0,5246 1,0588 0,7036 -0,0863 13,0420 1,6359 1,0977 

Індекс 

прибутковості 

структурних 

зрушень 1,0376 1,0121 0,9737 0,9061 1,0538 1,0060 1,0104 1,0277 1,0724 -0,6485 0,9294 0,9540 

Взаємозв'язок 

між індексами 2,2745 1,4728 0,1329 3,3074 1,8712 0,5277 1,0698 0,7230 -0,0926 -8,4583 1,5204 1,0473 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 
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Графічно динаміка структурної трансформації прибутковості виробництва 

гірничодобувних  підприємств Криворізького регіону відображена на рис. 3.9 

 

 
 Рис. 3.9. Динаміка структурної трансформації прибутковості виробництва 

залізорудних підприємств Криворізького регіону 2002-2018 рр. 
Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 

Найнижчими значення трансформаційних індексів по регіону були в 

2016 р., при цьому значне зменшення прибутковості виробництва відбулось 

саме за рахунок зростання частки сукупних витрат. Це було обумовлено 

впливом загальносвітової фінансово-економічної кризи.  

Проведено відповідний вартісно-цільовий аналіз показників щодо 

дохідності підприємств ГРК (табл. 3.16, рис. 3.10). В додатках В (табл. В.1), 

додатку Г (табл. Г.1), наведені відповідні розрахунки. 

Аналіз значень економіко-аналітичних, статистичних показників повинен 

бути проведений в відповідності до вимох системності. Зіставлення показників 

структурної трансформації прбутковасті та доходності надають підстави щодо 

проведення такого аналізу. 
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Таблиця 3.16 

Динаміка структурної трансформації дохідності виробництва гірничорудних підприємств Криворізького регіону 
Назва індексу 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Індекс 

дохідності 

змінного 

складу 1,261 0,722 0,416 1,587 1,368 0,7617 0,926 1,0645 0,8816 0,9352 0,864 0,927 

Індекс 

дохідності 

фіксованого 

складу 1,244 0,719 0,411 1,583 1,332 0,7592 0,933 1,027 0,8613 0,912 0,893 0,882 

Індекс 

дохідності 

структурних 

зрушень 1,014 1,004 1,011 1,002 1,027 1,0033 0,993 1,036 1,0236 1,024 0,968 1,050 

Взаємозв'язок 

між 

індексами 1,262 0,722 0,416 1,587 1,368 0,7617 0,926 1,066 0,8816 0,935 0,864 0,927 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 
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Рис. 3.10. Динаміка структурної трансформації середньої дохідності 

виробництва гірничорудних підприємств 
Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 

В табл. 3.17 наведені дані щодо динаміки зміни значень показників 

дохідності виробництва гірничорудних підприємств регіону під впливом зміни 

обсягів використаних ресурсів за період з 2008 по 2018 роки.  

Аналізуючи динаміку даних таблиці, можна відзначити, що за 2014 рік 

найвище значення впливу ресурсів на ефективність виробництва 

спостерігається для підприємства ПрАТ «Південний ГЗК», на другому місці за 

ступенем впливу ресурсів на ефективність виробництва знаходиться 

підприємство ПрАТ «Інгулецький ГЗК», що свідчить про високий рівень 

використання керівництвом підприємств екстенсивних чинників виробництва 

та орієнтацію на високу ресурсомісткість виробництва, що, в свою чергу, не 
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сприяє підвищенню показників ефективності цих підприємств і може свідчити 

про необхідність поліпшення стратегічних управлінських рішень. 

Таблиця 3.17 

Динаміка впливу на дохідність зміни обсягу ресурсів 
Підприємст

ва /роки 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ПівдГЗК 0,514 0,961 0,543 0,713 0,889 0,864 1,746 0,764 0,711 0,96 

ЦГЗК 0,447 0,729 0,836 0,821 1,320 0,867 1,256 0,903 0,549 0,903 

ПівнГЗК 0,432 0,642 0,877 1,131 0,953 0,967 0,664 1,114 0,786 0,761 

ІнГЗК 0,378 0,833 0,865 0,703 0,865 0,791 0,917 0,709 1,018 0,749 

«Суха 

Балка» 0,725 0,473 0,896 0,752 0,812 0,905 0,794 0,756 2,161 1,429 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 

Вплив такого складового компоненту витрат, як використання трудових 

ресурсів (табл. 3.18) на дохідність діяльності гірничодобувних підприємств. 

Таблиця 3.18 

Динаміка впливу на дохідність зміни обсягу витрат праці 
Підприємс

тва /роки 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ПівдГЗК 0,993 1,002 0,992 0,995 0,998 0,999 0,995 0,993 0,998 0,998 

ЦГЗК 0,993 1,004 0,993 0,996 0,999 0,998 0,992 0,988 0,997 0,989 

ПівнГЗК 0,997 1,002 0,997 0,998 1,002 0,999 0,999 0,997 0,998 0,996 

ІнГЗК 0,998 1,003 0,996 0,999 1,003 0,999 0,998 0,998 0,999 0,997 

«Суха 

Балка» 0,972 1,009 0,993 0,988 0,984 1,000 0,989 0,992 1,002 0,962 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 

Як видно з даних табл. 3.18, за аналізований період для всіх підприємств 

галузі вплив витрат праці на загальну дохідність виробництва в усі роки, окрім 

2010 року, не перевищував 100%, що свідчить про негативну тенденцію зміни 
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даного чинника без врахування інших чинників, які впливають на ефективність 

виробництва.  

Відповідний економіко-аналітичний аналіз проведений відносно 

дохідності. Отримані значення відповідних показників свідчать: найнижчі 

значення зафіксовано в 2009 р., що є результатом світової фінансової кризи 

2008 р. Практичний збіг значень індексів змінного та фіксованого складу 

свідчить про значний взаємний вплив виробничих процесів та раціональності 

управлінських рішень. В додатку Д (рис. Д.1, рис. Д.2) наведені відповідні 

розрахунки. 

Таким чином, запропонована методологія економіко-статистичного 

аналізу трансформаційних змін ефективності виробництва щодо забезпечення 

проведення детального факторного аналізу і визначення найбільш ключових 

чинників, що впливають на ефективність виробництва гірничодобувної галузі 

регіону, оцінювання ступеню впливу на неї екстенсивних та інтенсивних 

чинників у розрізі окремих підприємств. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Доведено, формування концептуальних засад моніторингу 

діяльності підприємства спрямовано на визначення методології, залучення 

спеціальних інформаційних технологій, використання економічних 

інструментів управління, що використовується з метою удосконалення процесу 

управління. Побудовано концептуальну модель системи моніторингу діяльності 

підприємства задля забезпечення дієвого стратегічного управління 

підприємством, яка враховує та комплексно інтегрує процес безперервного 

спостереження виробничої діяльності підприємств з позиції системності; 

дослідження явищ і подій щодо виробничої діяльності; формування 

інформаційної бази управління; контроль за ходом і характером змін виконання 

стратегічних планів; оцінювання відхилень фактичних значень показників 
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діяльності підприємства від значень цільових показників стратегічного 

розвитку на основі системи критеріїв (еталонів), забезпечуючи вдосконалення 

систем підтримки управлінських рішень при реалізації економічної політики 

підприємства.  

2. Встановлено, що одним із напрямів інформаційно-аналітичного 

забезпечення ефективного управління є аналіз пропорційності розподілу 

ресурсів підприємства. Зазначено, що серед завдань економіко-аналітичного 

аналізу пропорційності розвитку підприємств гірничодобувної галузі 

Криворізького регіону основне місце належить впорядкуванню узгодженості 

таких соціально-економічних складових, як ресурси і результати діяльності; 

доходи і витрати; капітал і доходи підприємств.  

Запроваджено вартісно-цільовий підхід щодо формування системи 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління з 

метою забезпечення ефективного управління щодо гірничодобувних 

підприємств. Визначено коефіцієнти локалізації, що дозволило ранжувати 

підприємства за рівнем їх ефективного функціонування і дослідити динаміку 

залежності доходів від вартості сукупних витрат. З’ясовано, що управління 

діяльністю підприємства ПрАТ «Суха Балка» в період 2015-2017 рр. може бути 

охарактеризовано як неефективне. Значення коефіцієнтів локалізації дохідності 

значно перевищує 1, але значення коефіцієнтів локалізації прибутковості - 

менше 1 (цей період характеризується збитками). Відповідно діяльність ПрАТ 

«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» визначається ефективним 

управлінням. 

3. Проведено дослідження рівномірності розподілу доходів від 

вартості сукупних витрат. Дослідження проводилось на основі побудови кривої 

Лоренца. Аналіз кривої Лоренца показав, що найбільш близький до 

рівномірного розподіл кумулятивних частот спостерігався в 2010 та в 2011 рр., 

а за 2013 та 2014 рр. пропорційність розподілу кумулятивних витрат знизилась. 

Така ситуація свідчить про те, що з часом знижується дохідність підприємств 
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регіону. 2018 р. характеризується близькістю до рівномірного розподілу, що 

відповідає високому рівню концентрації дохідності підприємств.  

4. Проаналізовано показники структурної трансформації дохідності та 

прибутковості виробництва гірничодобувної галузі Криворізького регіону у 

розподілі за підприємствами. Найменші значення показників структурної 

трансформації середньої дохідності виробництва гірничодобувних підприємств 

Криворізького регіону були зафіксовані в 2013 р. Наступне зменшення значень 

показників зафіксовано в 2017 р. Відповідно, значення індексів середньої 

прибутковості в 2015-2016 рр. від’ємні – результат збиткової діяльності 

підприємств ПрАТ «ПівнГЗК», ПрАТ «ІнГЗК», ПрАТ «Суха Балка». Означений 

період характеризується реструктуризацію підприємств регіону, 

переформатуванням стратегічних цілей.  

5. Проведено факторний аналіз абсолютних і відносних змін 

прибутковості виробництва гірничорудних підприємств регіону та визначено 

основні чинники впливу. Чинником, який зумовив вплив на динаміку 

прибутковості виробництва по регіону за аналізований період, була зміна 

розподілу сукупних витрат між окремими підприємствами регіону. Істотно 

збільшилася, зокрема, питома вага сукупних витрат ПрАТ «Північний гірничо-

збагачувальний комбінат». Водночас суттєво зменшилась частка в сукупних 

витратах регіону витрат ПрАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». 

6. Практика застосування методології економіко-статистичного 

аналізу діяльності підприємства засвідчила її дієвість і забезпечила проведення 

детального факторного аналізу сприяла визначенню найбільш ключових 

чинників, що впливають на ефективність виробництва гірничодобувної галузі 

регіону, оцінювати ступінь впливу на неї екстенсивних та інтенсивних чинників 

у розрізі окремих підприємств. 

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано в працях [29; 32; 43; 

56; 59; 63; 67; 69; 71; 76; 77; 81; 82; 83; 87].  

 



255 

 

РОЗДІЛ 4 

МОДЕЛЮВАННЯ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В 

СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
 

4.1. Системний аналіз ефективності соціально-економічного розвитку 

підприємств   
   

Економіко-аналітичні методи щодо обґрунтування управлінських рішень 

створюють основу для побудови методики системного аналізу ефективності 

соціально-економічного розвитку підприємств ГРК. 

Обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення ефективності 

соціально-економічного розвитку підприємств ґрунтується практично на 

повному комплексі економіко-аналітичних складових забезпечення управління 

від побудови сучасної системи показників, зокрема, на основі факторного 

аналізу динаміки, взаємозв’язків, ефективності структурної політики тощо. 

Під ефективністю розуміють відношення результату діяльності 

підприємства до витрат на забезпечення виробництва, а зростання цього 

відношення тлумачать як підвищення ефективності виробництва [243, с. 92-

100; 244, с. 218-287; 323, с. 146-151; 358, с. 143-198; 360; 394, с. 187-265]. 

Досягнення високої ефективності діяльності щодо гірничодобувних 

підприємств – важлива передумова забезпечення відповідних темпів 

економічного зростання, підвищення матеріального забезпечення працівників. 

Ефективність є основною характеристикою функціонування підприємства. 

Система економіко-аналітичних показників ефективності діяльності 

підприємства застосовується для наскрізного порівняння витрат з результатами 

праці [15, с. 187-205; 215; 221, с. 98-187; 243, с. 92-100; 244, с. 195-315]. 

Природно, ефективність діяльності підприємства слід підвищувати на 

всіх етапах процесу відтворення -  виробництві, розподілі, обігу та споживанні. 

Розвиток підприємств взагалі і гірничодобувних підприємств, зокрема, 

здійснюється за рахунок двох груп чинників, що відповідають залученню 
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додаткових ресурсів (екстенсивний шлях) і надалі раціонального використання 

ресурсів завдяки інноваціям, технічному прогресу, організаційно-економічним 

та іншим чинникам (інтенсивний шлях) [56, с. 78-154; 155, с. 39-156]. 

Невідкладним завданням розвитку економіки України можна вважати 

інтенсифікацію суспільного виробництва, зростання його ефективності [199, 

с. 48-167; 244, с. 276-315; 261; 301, с. 32-44; 382, с. 89-123; 394, с. 193-264]. 

Процес аналізу ефективності діяльності підприємства ґрунтується на 

економіко-аналітичних моделях, методах, на основі яких відбиваються 

можливості порівняного зниження виробничих витрат, зокрема, витрат енергії, 

сировини та матеріалів. 

Розробка ефективної економіко-аналітичної системи індикаторів 

соціально-економічного розвитку підприємств – складна методологічна 

проблема; їх чисельність і якість повинні бути достатніми для того, щоб 

своєчасно й адекватно сповіщати про виникнення і розвиток дестабілізуючих 

тенденцій в економіці, одночасно не перевантажуючи систему показників 

економічного стану, яка створена для безпомилкового і оперативного 

реагування на можливі загрози [71, с. 76-187; 274, с. 56-87; 382, с. 89-123]. 

Науковці виділяють низку принципів щодо формування системи значень 

показників-індикаторів соціально-економічного розвитку діяльності 

підприємства: збалансованість відібраних показників-індикаторів, простота, 

оперативність розрахунків [71, с. 98-134; 362, с. 55-59]. 

Аналіз і оцінювання соціально-економічного розвитку гірничодобувних 

підприємств рекомендується виконувати в такій послідовності [155, с. 12-164]: 

1. Визначення внутрішніх і зовнішніх факторів, що характеризують 

економічний стан діяльності підприємства (по кожній із функціональних 

складових), аналіз і оцінювання ступеня їх впливу. 

2. Розрахунок узагальнених показників економічного стану для 

кожної з функціональних складових підприємства. 

3. Обчислення інтегрального показника економічного стану діяльності 

підприємства. 
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4. Розробка комплексу заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності управління. 

Оцінювання дієвості заходів щодо забезпечення ефективності 

функціонування складових соціально-економічного розвитку підприємств є 

основою розробки тактичних і стратегічних програм, прийняття відповідних 

оперативних рішень, спрямованих на підвищення результативності управління 

[71, с. 64-132; 169, с. 150-157; 406].  

До функціональних складових соціально-економічного розвитку 

підприємств, як найбільш вагомих, доцільно віднести внутрішньовиробничі 

складові економічного стану [155, с. 67-143; 160, с. 78-165; 372, с. 64-143]:  

1. Фінансова - надає можливість провести аналітико-статистичний аналіз 

щодо фінансового стану. Із множини аналітико-статистичних показників 

визначають:  

а) зниження фінансової стійкості, ліквідності;  

б) підвищення кредиторської та дебіторської заборгованості. 

2. Професіоналізм кадрів, їх інтелект впливають на економічний стан 

підприємства і визначають інтелектуальну складову.  

Практика функціонування підприємств дозволила виділити значимі 

економіко-статистичні показники впливу на рівень інтелектуальної складової.  

Такими показниками є:  

1) показник кількості провідних висококваліфікованих працівників; 

2) питома вага інженерно-технічних і наукових працівників у 

загальній кількості працюючих;  

3) частка працівників із відповідною вищою освітою взагалі та в 

апарату управління, зокрема.  

3. Значну роль сьогодні відіграє кадровий склад на підприємстві Його 

безумовний вплив на економічний стан відображений у численних науково-

аналітичних дослідженнях [6, с. 73-136; 112, с. 86-165; 160, с. 114-243] та ін. 

Для проведення економіко-аналітичного аналізу цієї важливої складової 

визначають такі показники:  
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1) кількість працівників на підприємстві;  

2) чисельність сумісників;  

3) плинність кадрів; 

4) можливість виходу конфіденційної інформації за межі 

підприємства; показники продуктивності праці; 

5) аналіз віддачі працівника щодо його сумлінності та ін. [155, с. 74-

176]. 

Кадрова служба (відділ кадрів) підприємства та відповідний кадровий 

менеджмент несе відповідальність щодо кадрового забезпечення підприємства. 

Моніторинг діяльності підприємства здійснюється задля виявлення і 

прогнозування заперечливих дій щодо інтересів і об'єктів економічного стану. 

Несприятливі явища і процеси мають бути виражені у:  

1) відхиленні значень величин установлених цільових показників від 

граничних;  

2) появі нез'ясовних фінансових, технологічних та інформаційних 

явищ і процесів; 

3) появі форс-мажорних обставин;  

4) появі конфліктних ситуацій між внутрішніми і зовнішніми 

суб'єктами бізнесу; нез'ясованій або негативній поведінці певних працівників і 

їх груп;  

5) виникненні проблем особистої безпеки працівників;   

6) спробах несанкційного доступу і використання внутрішньої 

інформації; та ін. Всі відповідні посадові особи повинні повідомляти в службу 

безпеки або безпосередньо адміністрації [56, с. 68-121; 155, с. 74-176]. 

Наступною функціональною складовою економічного стану підприємства 

є технологічна. 

До основних груп економіко-аналітичних показників відносять такі:  

1) ступінь технічної оснащеності (фондоозброєність праці, 

енергоозброєність праці тощо);  
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2) рівень прогресивності технології (продуктивність, енергомісткість 

продукції, частка технічно та економічно застарілого обладнання в загальному 

парку);  

3) рівень автоматизації та механізації виробництва (частка робіт, що 

охоплені механізованою працею; частка обсягів продукції, що виробляється за 

допомогою автоматизованих засобів праці) [155, с. 74-176; 381, с. 146-207]. 

Головний інженер на підприємстві несе відповідальність щодо контролю 

технологічної дисципліни, вдосконалення існуючих та розробку нових 

ефективних технологій і т. ін.  

4. Україна взяла на себе, в рамках домовленостей із Міжнародним 

валютним фондом, розробку концепції подальшого реформування сфери 

управління. Правова забезпеченість розвитку підприємств повинна сприяти 

юридичній захищеності його функціонування.  

Правову загрозу щодо підприємства становлять:  

1) недостатня правова захищеність представлення інтересів 

підприємства;  

2) порушення юридичних прав підприємства взагалі та його 

працівників, зокрема; розголошення комерційних відомостей і т.ін. 

Юридична служба підприємства на підставі законодавчої бази повинна 

протидіяти цим загрозам [155, с. 74-176]. 

Маючи за мету дослідження розроблення методологічних засад 

моніторингу діяльності підприємства та рекомендацій щодо вдосконалення 

інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного управління задля 

прийняття та реалізації ефективних  управлінських рішень, можемо 

стверджувати: основу ефективності соціально-економічного розвитку 

підприємств становить його відповідний економічний стан. 

Серед складових економічного стану виділяють виробничі складові, до 

них відносяться [155, с. 74-176]:  
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1. Ринкова - відображає ступінь відповідності можливостей внутрішнього 

середовища підприємства зовнішнім викликам, що склалися. Для 

характеристики ринкової складової доцільно визначати:  

1) частки ринку, зайняті підприємством;  

2) конкурентний статус підприємства; відставання від вимог ринку і т.ін. 

Оцінювання рівня ринкового стану можна виконати на основі різних 

підходів, адаптувавши їх до вимог галузі. Сутність підходів ґрунтується на 

оцінюванні ступеня відповідності внутрішніх можливостей розвитку діяльності 

підприємства зовнішньому середовищу [155, с. 74-176; 306, с. 155-160]. 

2. Суттєва складова - надійність взаємодії з економічними контрагентами 

- інтерфейсна. Форсмажорні обставини можуть становити загрозу 

економічному стану підприємства. До таких обставин відносять непередбачені 

зміни умов взаємодії з економічними контрагентами: інвесторами, 

споживачами, постачальниками [71, с. 164-187; 155, с. 74-169; 221, с. 176-243]. 

3. Природно, складовою щодо оцінювання діяльності гірничодобувних 

підприємств є екологічна. Відповідно щодо гірничодобувних підприємств 

Криворізького регіону, який є основною сировинною базою чорної металургії в 

Україні, слід відзначити, що загальні розвідані запаси залізних руд у 

Криворізькому залізорудному басейні складають понад 32 млрд. т, це близько 

90% усіх покладів України. Найбільш високе техногенне навантаження на 

навколишнє середовище відзначається на територіях, де розвиваються 

гірничодобувна і хімічна промисловість, а саме: в південній частині міста, де 

рівень забруднення навколишнього природного середовища перевищує всі 

допустимі норми. Екологічна ситуація у Криворізькому басейні утворилася під 

впливом тривалої інтенсивної діяльності підприємств гірничодобувної, 

металургійної, машинобудівної, хімічної промисловості, підприємств 

теплоенергетики і виробництва будматеріалів. У Криворізькому басейні 

розташовано 8 з 11 підприємств України з видобутку та переробки залізорудної 

сировини. Валові викиди 13 найбільших підприємств-забруднювачів 
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атмосферного повітря гірничо-металургійного комплексу становлять 99,7% 

загальних викидів від стаціонарних джерел викидів по місту. 

На теперішній час значимість екологічної складової щодо всебічного 

комплексного забезпечення оцінювання економічного стану гірничорудних 

підприємств незмірно виросла. 

Сучасна політика держав у галузі охорони навколишнього середовища від 

забруднення будується на принципі «забруднювач платить». У цьому принципі 

відображена політика покладання на забруднювачів відповідальності за всі дії, 

що завдають шкоду навколишньому середовищу. Вперше на міжнародному 

рівні принцип «забруднювач платить» був обґрунтований Організацією 

економічного співтовариства та розвитку в 1972 р. З цього часу вказаний 

принцип став активно використовуватися в законодавчій практиці 

європейських та інших країн світу. 

Основна сутність екологічної складової економічного стану підприємства 

визначається:  

1) у прагненні оптимізувати певні витрати таким чином, щоб при 

мінімальних витратах забезпечити виконання екологічних норм щодо 

технологічних процесів на підприємстві і продукції, що випускається; 

2) мінімізувати свої втрати щодо адміністративних санкцій за 

забруднення навколишнього середовища, втрати ринків збуту в країни з 

більшими вимогами до норм екологічного законодавства, порівняно з 

існуючими, яким відповідає продукція, що випускається даним підприємством 

[112, с. 132-206; 155, с. 87-16; 268, с. 110-114; 306, с. 155-160]. 

 Оцінювання такої складової доцільно визначати: 

 1) через показники загрози здоров'ю працівників підприємства;  

2) втрати прибутку внаслідок високих екологічних штрафів і платежів;  

3) зниження конкурентоспроможності підприємства;  

4) підрив іміджу підприємства [167, с. 86-164]. 

Для убезпечення екологічних загроз слід забезпечити контроль 

екологічності та екологізації всіх сторін діяльності підприємства.  
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4. При прийнятті управлінських рішень використовується різноманітна 

інформація. Таким чином, інформаційна складова визначає економічний стан 

опосередковано через рівень використаної неповної, неточної та суперечливої 

інформації в процесі прийняття управлінських рішень. 

Інформаційно-аналітична служба, служба безпеки повинні забезпечити 

підтримку зв'язків із діловими партнерами, широкими верствами громадськості; 

захист інформації від несанкційного доступу [112, с. 243-276; 155, с. 130-149]. 

При формуванні економіко-аналітичної системи індикаторів-показників, 

безумовно, існує необхідність урахування їх незалежності (відсутність 

функціональної або тісної залежності між критеріями), повноту (обрахунок усіх 

якісних сторін суб’єкта), інформативність (можливість зміни значень критеріїв 

у часі і просторі), забезпечення розрахунків (визначення типів шкал 

вимірювання критеріїв), стабільність (незмінність складу системи критеріїв 

щодо порівняння оцінок управлінця у стратегічному плані). 

Підсумки діяльності підприємств, які мають значний вплив на 

ефективність соціально-економічного розвитку підприємств, визначаються 

якістю управління, що залежить у значній мірі від якості, вчасності, 

достовірності інформаційно-аналітичного забезпечення процесу прийняття 

рішень. 

Формування нової структури власності, розвиток ринкових відносин, 

переміна системи управління підприємствами потребують формування 

відповідного цим змінам інформаційного забезпечення підприємницької 

діяльності, де основна роль належить загальним економіко-аналітичним 

показникам, які здатні наочно, комплексно та всебічно оцінювати економічний 

стан підприємства і його перспективи [158; 266, с. 79-134; 277, с. 58-123]. 

Проведений системний аналіз складників щодо економічного виміру 

діяльності підприємств з метою аналізу ефективності соціально-економічного 

розвитку гірничорудного комплексу дає підстави використовувати систему 

збалансованих економіко-аналітичних показників, які містять наступні 

показники: фінансової стійкості; ринкової стійкості; організаційної стійкості; 



263 

 

виробничої стійкості; техніко-технологічної стійкості; інвестиційної стійкості; 

екологічні показники. Означена методика може бути застосована щодо 

здійснення моніторингу діяльності підприємств гірничорудного комплексу 

(ГРК) як складної виробничої системи [54, с. 98-105; 56, с. 76-179].   

Визначення стійкості функціонування підприємства дозволяє провести 

аналіз ефективності соціально-економічного розвитку підприємств та 

опосередковано виявити ефективність управління. Всебічність дослідження 

дозволяє зробити висновок про можливість і доцільність застосування 

виокремлених показників як системи економіко-аналітичних показників 

моніторингу діяльності підприємства в стратегічному управлінні. 

Таким чином, можемо зазначити:  

1) фінансова стійкість – це характеристика такого стану фінансових 

ресурсів, коли підприємство здатне шляхом ефективного використання 

фінансового потенціалу забезпечити постійний процес виробництва та 

реалізації продукції, витрати щодо розширення і оновлення виробництва;  

2) виробнича стійкість забезпечує стабільність виробничого циклу 

підприємства, налагодженість забезпечення його ресурсів; ринкова стійкість – 

це основа  конкурентоспроможності підприємства на ринку, в якому 

функціонує підприємство;  

3) організаційна стійкість – це характеристика стабільності 

внутрішньої організаційної структури, оперативність та налагодженість зв'язків 

між відповідними службами підприємства, різними відділами, оцінювання 

ефективності їх спільної роботи;  

4) техніко-технологічна стійкість визначається рівнем технічної бази 

підприємства, відповідністю сучасним можливостям і вимогам застосовування 

нової техніки і технології з урахуванням галузевої специфіки;  

5) інвестиційна стійкість визначає здатність підприємства до 

впровадження нових технологій у виробництво та способів його організації, 

виконання нових або модернізованих видів робіт, надання нових видів послуг 

[31, с. 1-3; 56, с. 48-102; 61, с. 14-23; 69, с. 31-36; 83, с. 431-439]. 
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Для гірничодобувних підприємств важливою складовою є екологічна, її 

оцінювання надає можливість отримати показники екологічного стану [56]. 

Проведені дослідження стали основою щодо формування системи 

економіко-аналітичних показників при формуванні моніторингу діяльності 

підприємства в стратегічному управлінні. Розглянемо більш докладно 

показники запропонованих груп [29, с. 88-92; 56, с. 143-167; 79, с. 5-7].  

Для означення показників фінансової стійкості щодо підприємств ГРК 

було виділено наступні:  

1) коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл);  

2) коефіцієнт автономії (Кав); коефіцієнт маневреності (Км);  

3) коефіцієнт постійного активу (Кпа);  

4) коефіцієнт фінансової залежності (Кфз);  

5) коефіцієнт забезпечення власними коштами (Кзвк);  

6) мультиплікатор власного капіталу (Мвк).  

Розраховані показники для підприємств гірничорудного комплексу (ГРК) 

наведені у табл. 4.1. 

Для визначення показників ринкової стійкості із множини ринкових 

показників виокремлено три основні показники:  коефіцієнт зміни обсягу 

продаж (Кзоп); частка ринку (Чр); коефіцієнт кількості оборотів товарних 

запасів (Ккотз) -  табл. 4.2. 

Для визначення показників організаційної стійкості з множини 

організаційних показників виокремлено три основні показники [43, с. 7-14]:  

1) коефіцієнт ефективності управління (Кеу);  

2) коефіцієнт економічної оргструктури підприємства (Кеоп);   

3) чистий прибуток на 1 робітника управління (Чпр), що визначає 

ефективність використання управлінського персоналу - табл. 4.2. 

Для визначення узагальненого показника виробничої стійкості з множини 

виробничих показників виділено три основні: рентабельність виробництва 

(Рвр); фондовіддача (Фвід); коефіцієнт виробничої стійкості (Квс) - табл. 4.2. 
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Таблиця 4.1 

Показники фінансової та виробничої стійкості підприємств ГРК  

Показники 
Інгулецький ГРК Центральний ГРК Північний ГРК Південний ГРК 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 
Фінансові         

Коеф.поточної  ліквідності 1,97 3,21 3,69 2,08 1,63 3,12 5,03 1,15 2,18 2,54 2,23 1,28 2,19 4,59 3,42 5,26 
Мультиплікатор власного 
капіталу 1,39 1,35 2,49 1,81 1,76 1,41 3,94 1,73 1,7 1,5 1,59 2,18 1,83 1,43 1,53 1,29 

Коеф.автономії 2,36 2,75 2,67 1,31 1,25 2,32 3,65 1,11 1,36 1,86 1,73 0,87 1,2 3,96 1,84 3,43 
Коеф.маневреності -0,58 -0,25 -0,14 -0,68 -0,79 -0,26 -0,25 0,01 -0,6 -0,35 -0,09 -0,9 -0,3 -0,44 -0,32 -0,2 
Коеф.постійного активу 9,2 11,26 5,53 21,22 18,58 12,92 16,73 0,99 15,04 10,74 8,53 61,29 81,57 38,8 28,9 32,23 
Коеф.фінансової залежності 0,01 0,04 0,69 0,42 0,33 0,13 1,22 8,52 0,43 0,13 0,55 0,15 0,64 0 0,52 0,4 
Коеф.забезпеч. власними 
засобами -0,45 -0,15 -0,09 -0,56 -0,68 -0,17 -0,35 -0,79 -0,43 -0,26 -0,07 -0,68 -0,34 -0,27 -0,15 -0,11 

Виробничі         
Рентабельність виробництва 0,59 2,21 2,05 1,78 0,55 0,78 1,38 1,11 0,57 0,78 1,34 1,25 0,67 1,42 0,38 1,73 
Фондовіддача 1,17 2,26 2,54 1,93 0,79 0,96 0,89 0,73 0,81 0,78 1,34 0,2 0,67 2,74 2,82 2,02 
Коеф.виробничої стійкості 1,02 1,23 1,43 1,09 -0,06 -0,04 1,16 1,02 -1,11 -0,45 1,54 2,63 1,11 1,28 1,01 -1,53 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 

 

 
265 



266 

 

При формуванні показників техніко-технологічної стійкості з множини 

техніко-технологічних показників виокремлено три основні показники: 

1) коефіцієнт використання основних фондів (Квоф);  

2) коефіцієнт оновлення основних фондів (Коосф);  

3) коефіцієнт приросту основних фондів (Кпроф) - характеризує 

процес оновлення основних фондів з урахуванням величини вибуття застарілих 

фондів - табл. 4.2. 

Для визначення показників інвестиційної стійкості з множини 

інвестиційних показників виділено основні показники:  

1) коефіцієнт інвестиційної активності (Кіа);   

2) коефіцієнт фінансових інвестицій (Кф) - табл. 4.2. 

На підставі отриманих значень економіко-аналітичних показників, 

відповідно до кожної складової означеної системи, розраховані значення 

узагальнюючих показників і сформовані висновки відносно кожного 

підприємства ГРК [56, с. 64-154]. В додатку Г представлені розраховані 

узагальнюючі значення показників. 

Для Південного ГЗК: фінансова стійкість підприємства у 2015 р. була 

найвищою. В період 2016 р. коливається біля нуля, а в 2018 – стає від’ємною. 

Це говорить про нездатність економічної стійкості підприємства до впливу 

зовнішніх загроз і унеможливлює забезпечення безперебійного процесу 

виробництва та реалізації продукції, витрат із розширення та оновлення 

виробництва; показник виробничої стійкості підприємства тільки у 2015 р. 

знаходився у межах норми, а у 2018 р. – навіть досяг критично низької 

позначки: немає стабільності виробничого циклу підприємства, налагодженості 

його ресурсного забезпечення. Це пов’язано із впливом зовнішніх  

загроз; показник ринкової стійкості у 2018 р. коливається біля нуля,  

окрім 2017 р. - це пояснюється тим, що в ціни на іноземний залізорудний 

концентрат піднялися, а, отже, Південний  

комбінат став конкурентоспроможним. 
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Таблиця 4.2 

Показники ринкової, організаційної, техніко-технологічної та інвестиційної стійкості підприємств ГРК 

Показники 
Інгулецький ГРК Центральний ГРК Північний ГРК Південний ГРК 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 
Ринкові         

Коеф.зміни обсягу продаж 0,88 1,26 1,29 0,79 0,04 2,7 2,15 0,11 0,48 0,52 2,3 0,14 0,98 0,37 2,05 0,76 
Частка ринку 2,13 3,32 0,54 0,56 0,02 1,95 2,29 0,55 0,79 0,56 0,1 0,59 0,84 0,46 1,69 3,67 
Коеф.кількості оборотів тов. 
запасів 0,27 0,36 0,28 1,32 0,1 0,12 0,03 1,14 0,59 0,07 0,01 1,07 0,02 0,02 0,99 0,33 

Організаційні         
Коеф.ефективності 
управління 1,63 2,32 2,45 0,85 2,2 0,44 0,29 3,54 0,41 0,82 1,03 0,73 21,63 0,36 0,27 1,96 

Коеф.економічної 
оргструктури підпр. 0,79 0,73 1,85 3,59 0,23 1,01 0,16 1,25 1,38 3,06 1,62 0,82 2,3 0,79 0,81 2,54 

Чистий прибуток на 1 
робітника упр. 1,41 0,81 1,86 0,78 1,39 1,02 0,83 1,32 0,06 1,04 0,48 0,89 0,06 0,81 1,84 0,96 

Техніко-технологічні         
Коеф.гідності ОФ 3,98 2,42 2,2 2,07 -0,76 1,55 -0,52 -2,89 1,9 3,19 0,08 0,41 -1,89 -0,95 -1,44 -3,11 
Коеф.оновлення ОФ 0,39 3,74 3,28 0,81 5,7 1,02 0,61 0,29 0,83 1,06 3,08 0,83 -1,89 2,53 1,15 2,93 
Коеф.приросту ОФ -0,01 0,01 -0,02 -0,01 -0,11 0,01 0,01 0,003 0,01 0,01 0,03 0,0008 0,03 0,03 -0,22 0,03 

Інвестиційні         
Коеф.інвестиційної 
активності 0,27 1,38 2,9 0,23 0,09 0,32 0,08 0,14 0,25 0,29 0,24 0,01 0,57 0,72 0,45 0,06 

Коеф.фінансування 0,39 0,35 0,41 0,81 0,76 0,41 0,3 0,73 0,7 2 4,78 1,18 0,83 0,43 0,53 1,29 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітноті підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 
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Стабільність внутрішньої організаційної структури, налагодженість і 

оперативність зв'язків між певними відділами і службами підприємства, 

ефективність їх спільної роботи знаходиться на середньому рівні. В період 2016-

2017 рр. цей показник коливався близько нуля; показник техніко-технологічної 

стійкості, на жаль, показує, що технічна база підприємства не відповідає сучасним 

вимогам, тобто на комбінаті застосовується застаріле обладнання; інвестиційна 

стійкість знаходиться в межах норми, тобто Південний комбінат здатний до 

впровадження нових технологій і способів організації виробництва.  Екологічна 

оцінка - критичний рівень екологічної безпеки. 

Відповідно,  ПрАТ «Інгулецький ГЗК», у 2017 р. коефіцієнт постійного 

активу сильно зменшився, що характеризує зменшення частки основних засобів і 

необоротних активів у джерелах власних коштів; мультиплікатор власного 

капіталу, коефіцієнт автономії, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт 

фінансової залежності коливаються від 0 до 3, та є постійними; коефіцієнт 

маневреності та коефіцієнт забезпечення власними коштами в період з 2017 р. по 

2018 р. є з від’ємними значеннями, що негативно характеризує фінансовий стан 

підприємства. Зменшилися обсяги продажу; коефіцієнт кількості оборотів 

товарних запасів на 2018 збільшився, що характеризує високу якість товарів. 

Коефіцієнт ефективності управління зменшився, що надало поштовх до 

вдосконалення оргструктура підприємства. З 2016 по 2018 рр. вдосконалюється 

оргструктура; використання трудових ресурсів коливається від 0,8 до 1,8. Основні 

фонди майже не оновлюються. Оцінки екологічної складової дають підстави 

охарактеризувати як «нестійкий екологічний стан». Тобто, підприємству потрібно 

виділяти значно більше коштів на обладнання, яке дозволить зменшити 

негативний вплив на навколишнє середовище. Це, в свою чергу, дозволить 

зменшити штрафні санкції, які є суттєвими для гірничовидобувних підприємств.   

Для ПрАТ «Північний ГЗК»: фінансова стійкість підприємства у 2016 та 

2018 рр. досягає достатнього рівня. Однак, у період 2015-2016 рр. вона знизилась 
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майже до нуля. Це говорить про слабку здатність протистояти зовнішньому 

впливу, зокрема, кризовим умовам. Виробнича стійкість підприємства у 2016-2017 

рр. мала негативну динаміку, тобто не було стабільності виробничого циклу 

підприємства, налагодженості його ресурсного забезпечення. Це могло бути 

пов’язано із входженням ПрАТ «Північний ГЗК» до групи «Метінвест», зміною в 

адміністративному відділі. В період 2017 р. виробнича стійкість повільно зростає. 

Показник ринкової стійкості у звітному періоді коливається близько нуля. Це 

говорить про недостатню конкуренцію товарів з товарами іноземних виробників, 

тому що ціни на іноземний залізорудний концентрат порівняно низькі. 

Стабільність внутрішньої організаційної структури, налагодженість і 

оперативність зв'язків між підрозділами і різними службами підприємства, 

ефективність їх спільної роботи знаходяться на невисокому рівні з 2015 по 2017 

рр. У 2016 р. показник був мінімальним, що пов’язано з об’єднанням із 

«Метінвест» та пристосуванням до нових правил і вимог. Показник техніко-

технологічної стійкості, на жаль, показує, що технічна база підприємства не 

відповідає сучасним вимогам, тобто на комбінаті застосовується застаріле 

обладнання. Інвестиційна стійкість знаходиться у межах норми, тобто Північний 

комбінат здатний до впровадження нових технологій і способів організації 

виробництва. 

Показники ПрАТ «Центральний ГЗК» відображають: фінансова стійкість 

підприємства у період в 2016 р. коливається біля нуля, що говорить про 

неефективність використання фінансових ресурсів. У 2017 р. показник досяг 

максимальної позначки серед інших розглянутих комбінатів. Це значить, що 

фінансовий стан підприємства не тільки не погіршився, а, навпаки, покращився. А 

ось у 2018 р. цей показник став від’ємним – наслідки зміни власників, а, отже, 

управлінська незлагодженність. Показник виробничої стійкості підприємства 

знаходиться нижче встановленої норми на всьому проміжку часу - немає 

стабільності виробничого циклу підприємства, налагодженості його ресурсного 
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забезпечення. Показник ринкової стійкості у звітному періоді коливається біля 

нуля – це говорить про недостатню конкуренцію продукції з продукцією 

іноземних виробників, так як ціни на іноземний залізорудний концентрат 

порівняно низькі. Стабільність внутрішньої організаційної структури, 

налагодженість і оперативність зв'язків між різними службами і відділами 

підприємства, ефективність їх спільної роботи знаходяться на низькому рівні. 

Тільки у 2017 р. відбулося удосконалення внутрішньої організації комбінату.  

Показник техніко-технологічної стійкості, на жаль, показує, що технічна база 

підприємства не відповідає сучасним вимогам, тобто на комбінаті застосовується 

застаріле обладнання. Інвестиційна стійкість знаходиться нижче меж норми, тобто 

на період 2015-2018рр. Центральний комбінат не був здатний до впровадження 

нових технологій і способів організації виробництва. Оцінювання екологічної 

складової характеризується як критичний рівень екологічної безпеки [82, с. 50-54].  

Облік значущості певних категорій економічної стійкості має пріоритетні 

значення в ході забезпечення ефективного розвитку промислових підприємств [56, 

с. 74-132]. У додатку Ж табл. Ж.1 наведені розрахунки узагальнюючих значень 

показників гірничодобувних  підприємств. 

Стійке зростання економіки підприємств означає чітко виражений вектор 

росту в межах визначених коливань у його темпах, що мають позитивні значення. 

Зростання соціально-економічних складових значень показників підприємства 

припускає не тільки їх позитивні, але й нульові, від’ємні значення, які, зазвичай, 

повинні перекриватися позитивними значеннями показників економічного росту. 

Таким чином, існує потреба побудови адекватної управлінської моделі на 

засадах моніторингу діяльності підприємства, оцінювання ефективності 

управління діяльністю гірничодобувних підприємств задля визначення 

раціональної економічної політики. 
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4.2. Економіко-аналітичний аналіз ефективності організаційної 

структури управління підприємств   

  

Фінансова криза та економічна нестабільність економік країн світу взагалі і 

України, зокрема, негативно впливає на функціонування промислових 

підприємств. Ефективність виробничих процесів залежить не тільки від 

економічних процесів, які мають місце на підприємстві, а й від організаційної 

структури підприємства [239, с. 231-289].  

Організаційна система (ОС) - це раціональне об'єднання людей (і ресурсів) у 

цілісний відокремлений організм, що діє цілеспрямовано і скоординовано за 

рахунок введення певної структури, відносин між елементами системи та 

механізмів, що регламентують функціонування і взаємодію цих елементів.  

З огляду на системність дослідження, можемо зауважити: організація 

системи з окремих елементів із їх взаємозв'язками, які характеризуються 

розподілом функцій і цілей, виконуваних системою, являють собою структуру.  

Існують різні види структур. Природно, що структура підприємства – це 

стійкий просторовий і тимчасовий розподіл господарських рішень, що забезпечує 

їх реалізацію ресурсів із відповідними взаємозв'язками. Структура організаційної 

системи є форма розподілу завдань і повноважень з ухвалення рішень між 

особами і групами осіб (структурними підрозділами), які становлять організаційну 

систему (організацію), направлену на досягнення цілей, що стоять перед нею. 

Загальним у різних визначеннях структур є те, що структура – це сукупність 

стійких відносин і зв'язків системи або її інваріантний (незмінний у часі) аспект. У 

деякому розумінні поняття структури протилежне поняттю поведінки 

(функціонування) системи. Функціонування виявляється як безперервна зміна 

стану системи в часі, структура ж є безліччю властивостей системи, що не 

змінюються в процесі функціонування, тобто структура – це система, в якій всі 

характеристики не змінюються в часі. 
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Структуру систем можна класифікувати:  

1. За кількістю рівнів розбиття системи на підсистеми. Розрізняють 

однорівневі і багаторівневі системи. Останні, у свою чергу, можуть бути 

однорідними (функції і характеристики підсистем одного рівня ідентичні) і 

неоднорідними. 

2. За принципами управління і підлеглості. Розрізняють децентралізовані, 

централізовані і змішані системи. 

Система називається децентралізованою, якщо рішення окремими 

елементами системи ухвалюються незалежно і не коригуються системою вищого 

рівня. У централізованій системі завдання окремими елементами видаються лише 

одним елементом вищого рівня. У змішаних системах управління деякими 

функціями або етапами їх виконання відбувається централізовано, а іншими - 

децентралізовано. 

3. Зв виконуваними функціями і цільовому призначенні. Розрізняють 

структуру систем планування, оперативного управління, інформаційних та ін. 

Залежно від постійності числа елементів системи з фіксованою (жорсткою) і 

змінною (керованою або змінною) структурами. 

4. За принципами розбиття елементів системи на підсистеми. Розрізняють 

структуру систем, у яких елементи об'єднуються за функціональним і об'єктним 

принципами. При об'єктному розбитті виділяють структуру галузевих систем, 

регіональних та ін. 

Для опису структур прийнято використовувати графічні моделі: блок-схеми 

і графи. Блок-схема складається з окремих блоків, пов'язаних між собою в 

логічному порядку. Кожен блок відображає будь-яке явне функціональне 

перетворення. 

Проблема виділення окремих блоків відповідає загальнішій проблемі 

декомпозиції системи. Формальним відображенням структури вважається граф, 

вершинам якого відповідають елементи системи, а дугам – зв'язки між 
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елементами. Розглянемо основні принципи графічного відображення структур, 

використовуючи терміни і позначення, прийняті в теорії графів [71, с. 54-97].  

Слід підкреслити, що до організаційних систем можуть бути віднесені 

країна в цілому, регіон, підприємство, об'єднання підприємств. Зазначені 

об'єднання можуть бути названі соціально-економічними системами. 

Основні властивості організаційної системи щироко представлені в 

науковому просторі [4, с. 43-76; 10, с. 26-42; 11, с. 76-92; 27, с. 74-77; 65, с. 152-

154; 105, с. 41-45; 129, с. 60-63; 238, с. 97-143; 318, с. 75-81; 348, с. 56-92] і можуть 

бути визначені, як: 

1. Активність організаційної системи виявляється в тому, що ОС можуть 

мати свої, які не обов'язково збігаються з іншими, інтереси, потреби, виконувати 

певну роботу; 

а) ставити нові і коригувати свої внутрішні цілі; 

б) робити вибір про шляхи і засоби досягнення цілей; 

в) прогнозувати поведінку інших систем, їх реакцію на різні дії; 

г) впливати на інші системи доступними їм засобами; 

д) навчатися, самовдосконалюватися і розвиватися. 

2. Цілеспрямованість, яка означає здатність: 

а) розробляти структуру і механізми функціонування, які призводять до 

досягнення мети; 

б) при зміні зовнішніх умов продовжувати переслідувати одну й ту ж мету, 

зміни засобів і методів шляхом вирішення завдань, уточнюючи завдання і підцілі. 

3. Цілісність (емерджентність) системи, яка виражається в тому, що 

колективна діяльність в організації дає можливість отримати результати, 

недоступні окремим елементам ОС. 

4. Розподіленість, яка виражається в тому, що завдання, функції, права і 

обов'язки розсереджуються по різних елементах і робочих місцях; дані під 

завдання на місцях вирішуються автономно і процес їх вирішення йде спільно в 
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часі; необхідні механізми координації і синхронізації, реалізують процеси 

вирішення приватних завдань і забезпечують рішення загального завдання і 

досягнення мети функціонування організації. 

5. Розбиття процесів діяльності ОС на виробничий процес, що має справу з 

матеріально-речовими та інформаційними потоками, і на процес управління, що 

має справу з перетворенням інформаційних потоків у регульований складними 

механізмами управління. 

6. Опосередкований прояв організаційної структури (зазвичай, 

багаторівневої) в органах управління, що реалізує механізми управлінських 

процесів. 

Таким чином, у зв'язку з активністю, цілеспрямованістю, розподіленістю і 

цілісністю соціально-економічної системи необхідними умовами її успішного 

функціонування є: 

а) зацікавленість організації в отриманні необхідних результатів; 

б) погодження індивідуальних цілей з цілями підрозділів і організацій; 

в) раціональний розподіл функцій, завдань і робіт між елементами СЕС, 

стимулювання, координація і синхронізація їх виконання. 

Управління соціально-економічними процесами, що протікають у соціально-

економічних системах, – це спрямовування, координація і стимулююча дія 

керівних органів щодо учасників колективної праці та інших учасників соціально-

економічних процесів виробництва відповідно до розподілу і споживання 

матеріальних благ на основі різних методів (адміністративних, економічних, 

соціально-психологічних), економічних регуляторів, нормативів і стимуляторів. 

Організаційна стійкість передбачає стабільність внутрішньої організаційної 

структури, злагодженість і оперативність зв'язків між певними відділами і 

службами підприємств, ефективність їх сумісної роботи [11, с. 54-123; 65, с. 152-

154]. 
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Важливим чинником у забезпеченні стійкості відіграє організаційна система 

підприємства. Організаційно-економічна гнучкість досягається завдяки вдало 

обраній організаційній структурі підприємства, в залежності від його масштабів 

виробництва. Тому доцільним було б зробити аналіз і дати стислу характеристику 

усіх існуючих організаційних систем та визначити їх основні переваги і недоліки. 

Отже, у процесі дослідження об'єкта потрібно з'ясувати, що собою являє об'єкт, 

що в ньому забезпечує виконання поставленої мети, отримання необхідних 

результатів. У цих випадках систему відображають шляхом поділу на підсистеми, 

компоненти, елементи із взаємозв'язками, котрі можуть носити різноманітний 

характер і вводять поняття структури.  

Таким чином, структури допомагають у розкритті невизначеності складних 

систем, є засобом їх дослідження. У класичній теорії управління під структурою 

організації слід розуміти фіксовані взаємозв'язки, які існують між підрозділами та 

працівниками організацій. Схема будь-якої організації показує складові структури 

підприємства: відділ, сектор, інші лінійні й функціональні одиниці. Необхідно 

зауважити, що такий фактор, як людська поведінка, який впливає на порядок 

взаємодії і на зусилля з узгодженням дій, що не може бути зображена на схемі. 

Поведінка суб’єктів виробництва визначає в значній мірі ефективність 

функціонування структури значно більше, ніж формальний розподіл функцій між 

підрозділами. Крім того, на діяльність і ефективність роботи організаційних 

структур впливають [4, с. 78-112; 11, с. 98-154; 42, с. 920-923; 56, с. 75-86; 65, 

с. 152-154; 105, с. 41-45; 132, с. 65-112; 134, с. 30-39; 236, с. 76-132; 260, с. 330-

343]:  

1) дійсні взаємозв'язки, що виникають між людьми та їх роботою; 

2) формування раціональних схем організаційних структур; 

3) посадові обов'язки суб’єктів управління;  

4) чинна економічна політика стратегічного управління;  

5) методи, що визначають вплив на поведінку працівників;  
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6) функції і повноваження працівників підприємства на різних щаблях 

управління. 

При вдалому поєднанні вищеозначених факторів на підприємстві може бути 

сформована така раціональна структура, при якій існує конкурентна і слушна 

можливість досягнення оптимального рівня ефективності. 

Організаційна структура, що являє собою певну упорядкованість завдань, 

функцій, відповідальності та повноважень, є підґрунтям щодо продукування 

умови досягнення встановлених цілей. Природно, що організаційна структура 

удосконалюється і змінюється під впливом діючої стратегії підприємства, 

внутрішніх і зовнішніх змін середовища. Раціональна структура управління 

зобов’язана забезпечити ефективну взаємодію із зовнішнім середовищем, 

продуктивно й адекватно розподіляти і направляти усі зусилля своїх службовців і, 

таким чином, задовольнити вимоги замовників і досягати своєї мети з високою 

ефективністю [11, с. 79-132; 131, с. 161-164]. 

Організаційна структура підприємства відбивається на ефективності 

взаємодії її окремих ланок, а, відтак, і ефективності роботи підприємства в цілому, 

що проявляється в її конкурентоздатності. Немає єдиної думки про те, якою саме 

має бути структурна організація сучасного підприємства задля досягнення ним 

кращих показників діяльності порівняно з конкурентами. На теперешній час 

дискутуються питання у сфері менеджменту стосовно доцільності переходу від 

традиційної вертикально-інтегрованої (ієрархічної) до мережоподібної 

організаційної структури [11, с. 52-68]. На нашу думку, доцільність застосування 

певної організаційної структури повинна визначатися окремо для кожного 

підприємства. Не може існувати уніфікованих форм організаційної структури. 

Доцільно застосовувати визначені методи, методики оцінювання ефективності 

організаційної структури підприємства задля прийняття раціональних 

стратегічних управлінських рішень. 
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Особливої уваги, починаючи з 1960-х рр., приділяється питанням 

міжорганізаційних відносин, причому емпіричні дослідження проводилися, як 

правило, на прикладах неприбуткових організацій. У 70-і – на початку 80-х рр. ХХ 

ст. з'явився ряд публікацій, у яких розкривалася мережоподібна форма ведення 

бізнесу в будівельній і кіноіндустрії, видавничій справі та в інших галузевих і 

регіональних випадках [10, с. 36-42]. Р. Еклс [392, с. 335-337], увів термін «квазі-

фірма» для позначення виявленої ним у будівельній індустрії багатьох країн 

системи відносин між генеральним підрядчиком і субпідрядниками, що 

відрізнялися стабільністю і тривалістю, рідко виникали шляхом конкурсних 

торгів. Хоча багато контрактів укладалися на умовах фіксованої ціни, координація 

відбувалася за допомогою не ієрархічної організації, а довгострокової і 

ексклюзивної асоціації учасників таких відносин, що усувала необхідність у 

дорогому організаційному моніторингу.  

В останній чверті XX ст. міжорганізаційні відносини стали знаходити нову 

якість, що обумовила інтерес науковців-практиків у галузі стратегічного 

управління. З одного боку, стійкі й довгострокові об'єднання з двома і більш 

учасниками перестали мати ситуаційні управлінські рішенням. З іншого боку, в 

значній кількості галузей виживання у внутрінаціональній і міжнародній 

конкуренції стало залежати від участі в подібних альянсах конкурентів. Серед 

науковців-дослідників є згода в питанні загальних причин організаційних змін. До 

них прийнято відносити глобалізацію бізнесу і посилення міжнародної 

конкуренції, прискорення процесів відновлення технологій і їхнього проникнення 

через межі галузей і держав, а також зростання невизначеності бізнес-середовища, 

що вимагає нетрадиційних методів адаптації до неї. Інша причина пов'язана з 

одночасно бурхливим розвитком внутрішніх і міжфірмових комп'ютерних мереж 

на базі ПЕОМ і робочих станцій, що дали життя новому типу ділових комунікацій 

і дозволили помітно знизити витрати на управління потоками інформації. У 

результаті набуття потужностей в обробці інформації на підприємстві, дистанції 
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перестали бути серйозними обмеженнями при визначенні зв’язків між бізнес-

процесами підприємства [11, с. 112-167]. Якщо до 1980-х рр. міжорганізаційні 

утворення стратегічної якості в Європі і Південно-Східній Азії були відносно 

поширені в діловій практиці, то в США вони були скоріше епізодичними [10, 

с. 36-42]. Поширення мережоподібної форми міжфірмових відносин набуло в 80-і 

роки минулого століття в США вибуховий характер передусім у ході масивної 

реструктуризації галузей і компаній країни. З одного боку, фірми, що устоялися у 

своєму прагненні зосередитися на «стрижневій компетенції», проводили рішуче 

розукрупнення, різко скорочуючи кількість рівнів внутрішніх ієрархій. При цьому, 

розуміння ефективності диктували замовлення на стороні широкого спектра видів 

діяльності, а часом - позбавлення навіть від самого виробничого компонента 

вартісного ланцюжка. З іншого боку, новостворені фірми також відмовлялися від 

росту шляхом вертикальної інтеграції, і замість цього створювали альянси з 

незалежними постачальниками або дистриб'юторами на всіх ланках свого 

вартісного ланцюжка [4, с. 46-87; 27, с. 74-77; 348, с. 65-126; 357, с. 64-196] та ін. 

Така тенденція до дезагрегування породила безліч міжорганізаційних форм: 

стабільні і динамічні мережі; стратегічні альянси; партнерства, що створюють 

додаткову вартість; глобальні ринкові матриці і т.д. Піонерні роботи Р. Майлза 

[405, с. 1-14; 412, с. 3-16], Ч. Сноу [411, с. 5-19], Г. Тореллі [416, с. 37-61], К. Імаї і 

Х. Ітамі [399, с. 285-310], в яких була зроблена спроба розглянути закономірності 

розвитку й основні характеристики мережоподібних міжфірмових структур у 

контексті економічних проблем стратегії бізнесу, були виконані вже в першій 

половині 1980-х рр. [397, с. 36-98; 402, с. 236-256]. Згодом, досить сильний епатаж 

мережоподібних міжфірмових організацій, особливо тих, у яких була відсутня 

власна виробнича діяльність, продовжував народжувати в ході їхнього вивчення 

таку термінологію, як «віртуальна» або «модульна корпорація» [131, с. 161-164]. 

До початку 1990-х бібліографія спеціальних наукових робіт із загальних питань 

мережоподібних структур і їхніх різновидів стала досить великою, а тема 
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досліджень – актуальною. Науковому статусу проблеми мережоподібних 

організацій сприяло також те, що їм знайшлося місце в роботах відомих науковців 

у питаннях загальних тенденцій сучасного менеджменту [132, с. 87-124; 408, с. 51-

78; 411, с. 5-19]. Ряд позитивних особливостей мережоподібної міжфірмової 

організації був загальновизнаний: вона дозволяла, по-перше, знижувати питомі 

витрати й інвестиції, необхідні для швидкого створення нових продуктів і виходу 

з ними на ринок, і, по-друге, направляти обмежені ресурси компаній на створення 

і підтримку конкурентної переваги. Ясно було і те, що «модульні» компанії могли 

бути ефективними тільки при задоволенні двох умов: налагодженого 

співробітництва з постачальниками і правильним вибором спеціалізації. 

Погляди багаторічних співавторів і родоначальників сучасних економічних 

досліджень мережоподібної організації Р. Майлза і Ч. Сноу, що були представлені 

в серії статей і оформлені в 1994 р. в окрему книгу [411, с. 5-19], можуть бути 

зведені до трьох важливих ідей, підкріплених емпіричним матеріалом. Вчені 

визначили міжфірмові мережі як новий етап у відомій еволюції організаційних 

структур управління фірмою: лінійна - функціональна - дивізіональна - матрична – 

мережоподібна [10, с. 36-42; 11, с. 69-132; 399, с. 285-319]. 

До головних особливостей мережоподібної ОС варто віднести те, що місцем 

її виникнення є глобальні ринки, що змінюються, де підприємства зобов’язані 

постійно займатися розробленням послуг і товарів; а також те, що зміст механізму 

її функціонування складається в агрегуванні фірмою-брокером тимчасових 

структур, що припускають обмін інформацією між учасниками як основу довіри і 

координації. Серед винахідників або ранніх користувачів нової структури 

називалися міжнародні будівельні фірми, глобальні виробники споживчих товарів, 

а також окремі електронні і комп'ютерні фірми (наприклад, «IBM»). 

Однак, підприємства важкої промисловості, особливо це стосується 

гірничорудних комбінатів, мають дивізійну організаційну структуру. Тому в 

подальших дослідженнях більш детальна увага буде приділена методам 
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моніторингу ефективністі дивізійних організаційних структур, критеріям і 

методам оцінювання конкурентоспроможності підприємств із дивізійною 

організаційною структурою. Здійснити неупереджене комплексне оцінювання 

ефективності організаційної структури управління підприємства доволі складно, 

тому що існує необхідність урахування значної кількість незбіжних аспектів, які 

мають свою виняткову специфіку щодо кожного підприємства. Вирішенню 

означеної проблеми присвячена значна кількість наукових доробок, але на 

теперішній час не розроблено уніфікованого критерію оцінювання ефективності 

організаційної структури управління підприємством [4, с. 69-123; 11, с. 78-187]. 

Загальним питанням дослідження оцінювання ефективності організаційних 

структур приділяли значну увагу закордонні та вітчизняні вчені: М. Месарович, 

Д. Мако, І. Такахара [236, с. 67-143], Б. З. Мильнер, Л. И. Евенко, В. С. Рапопорт 

[238, с. 61-87], Г. В. Осовська [260, с. 330-343], А. А. Томпсон, А. Стрикленд [340, 

с. 98-167], Хей Д., Д. Моррис [357, с. 127-276], Р. Еклс [395, с. 335-337], 

Р.А. Галагаш [132, с. 67-136]. Х. Гінтерхубер [398, с. 157-198], К. Імані, Х. Ітамі 

[399, с. 285-310], Дж. Річард, Б. Робінсон [400, с. 34-49], Х. Мескон, Ф. Кедур [404, 

с. 37-67], Дж. Пісапія [407, с. 17-19], Дж. Поррас [408, с. 51-78], Е. Реймонд, Майлз 

Чарльз, С. Сноу [412, с. 3-16], Річард Б. Робінсон  [400, с. 6-13], Х. Тореллі [416]. 

На наш погляд, недостатня вивченість ефективності організаційних структур 

управління підприємствами лежить у площині відсутності прийнятої на 

державному рівні методики її оцінювання, з прописаними в ній критеріями і 

показниками ефективності. 

Формування системи критеріїв ефективності організаційної структури 

управління підприємством здійснюється з урахуванням наступних напрямків 

(рис. 4.1): 

1. Відповідність планованих результатів сформульованим цілям організації. 

2. Відповідність процесу функціонування системи управління підприємства, 

змісту і результатам.  
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ДОЗВОЛЯЄ ГІРНИЧОРУДНИМ 

КОМБІНАТАМ: 

 
Рис. 4.1. Напрями формування критеріїв ефективності організаційної структури 

управління підприємств ГРК 
Примітка: сформовано на основі [1; 4; 10; 11; 12; 16;  20; 25; 26; 78; 120; 121; 122; 123; 

124; 128; 134; 136; 146; 190; 198; 205; 212; 217; 231; 233; 234; 235; 253]  

 

Ефективна організаційна структура дозволяє гірничорудним комбінатам: 

• найкращим чином взаємодіяти з елементами макросередовища; 
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•забезпечувати реалізацію стратегії розвитку організації в довгостроковій 

перспективі; 

• продуктивно розподіляти зусилля працівників задля досягнення 

поставлених цілей [11, с. 89-145; 56, с. 67-142]. 

За оцінками експертів, економічний ефект від удосконалення організаційної 

структури управління складає 1,5-2% від річного обсягу виробництва продукції 

(виконання робіт), а витрати при цьому окупаються за 2-3 роки [363, с. 89-125].  

Дослідженню ефективності організаційних структур управління 

підприємством останнім часом приділено значний науковий інтерес в напряму 

системної ефективності. Вона є комплексним відображенням взаємодії окремих 

ефектів раціонального організаційного структурування та являє собою складний 

багатофазовий процес [85, с. 68-70; 132, с. 76-165; 363, с. 67-81].  

Ефективність організаційних структур управління підприємством доцільно 

оцінювати на підставі специфічних критеріїв (з урахуванням взаємозв'язку за 

рівнями ієрархії) та за певними показниками ефекту вдосконалення, як різниця 

між станом до і після реструктуризації. 

Ефективність організаційних структур управління доцільно оцінювати за 

такими критеріями (рис.4.2) [10, с. 36-42; 11, с. 87-112; 22, с. 388-392]: 

1. Рівень надійності (працездатності) організаційної структури 

управління, що характеризується:  

а) ступенем раціональності та складу цілісної системи щодо угрупування 

завдань відповідно до визначених видів робіт;  

б) розподілом управлінських функцій, що потребують дотримання 

принципів актуалізації та їх зосередження;  

в) рівнем раціональності структури відносин між складниками, які 

забезпечується дотриманням принципу сумісності як умови взаємодії та 

взаємозв'язку. 
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2. Рівень застосування ринкових можливостей, що визначається  

здатністю системи господарювання через організаційні структури  

розробляти комплекс цілей і завдань функціонування і розвитку  

підприємства. 

3. Рівень використання внутрішніх резервів, що визначаються здатністю 

організаційних структур управління підприємством досягти поставлених цілей 

при мінімально необхідних витратах, що й забезпечує механізм управління [10, 

с. 36-42; 11, с. 87-112; 22, с. 388-391].  

Науковці відносять до критеріїв ефективності організаційних структур 

управління підприємством: 

1) дієвість роботи апарату управління; 

2) економічність його діяльності; 

3) продукування передумов щодо розробки, прийняття і здійснення 

раціональних управлінських рішень [11, с. 50-145; 22, с. 388-391; 72, с. 7-23; 132, 

с. 30-39; 236, с. 78-126; 239, с. 126-199]. 

Науковцями-економістами пропонується застосовувати дерево критеріїв 

організаційного розвитку, складові якого окреслюють систему показників 

продуктивності щодо управління і визначають економічність та соціальну 

прогресивність. Під продуктивністю, в даному випадку, розуміємо своєчасність 

виконання завдань і повноту їх вирішення. Під економічністю – витрати і 

ресурсомісткість управління, а під соціальною прогресивністю – управлінський 

потенціал та активність самоврядування. Однак, деякі підходи передбачають 

розрахунок показників, які мають локальний характер і стосуються тільки системи 

управління, тому дати чітку однозначну і змістовну оцінку організаційної 

структури підприємства за цими критеріями неможливо [11, с. 26-153]. 

Критерії оцінки ефективності організаційної структури управління 

підприємства в короткостроковій перспективі називаються індикаторами 

короткострокової і проміжної дії. Головним критерієм тут є ефективність 
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виробництва, яка відображає здатність підприємства випускати кількість 

продукції такої якості, яку вимагає споживчий ринок і яка споживається 

замовником. 

Наступним критерієм є продуктивність праці або вироблення в галузі, тобто 

рівень віддачі на капітал або основні продуктивні доходи. В якості проміжного 

(від короткострокового до довгострокового періоду) критерію розглядається 

адаптивність організаційної структури управління компанії, тобто щабель 

управління, при якому організаційна структура підприємства реагує на зміни 

внутрішнього і зовнішнього середовища. Невідповідна адаптивність вказує на 

необхідність унесення змін у практику і стратегію управління (рис. 4.2). У 

довгостроковій перспективі використовується критерій організаційного розвитку 

підприємства задля підвищення його здатності виживати в довготривалій 

перспективі [10, с. 36-42; 129, с. 60-63; 130, с. 19-27]. Оптимізація організаційної 

структури управління виробництвом полягає в знаходженні таких її параметрів, 

які б забезпечили мінімум економічних витрат, обумовлених зниженням темпу 

виробництва під час вирішення управлінських завдань, і витрат на утримання 

апарату управління.  

Ефективність управління може визначатися як кількісними, так і якісними 

критеріями. Якісні критерії припускають розкриття внутрішніх зв'язів між 

поняттями «мета управління», «витрати на управління», «результати управління». 

Кількісні критерії характеризують кількісний взаємозв'язок між означеними 

поняттями. Якісні критерії оцінювання ефективності можуть бути визначені 

кількісними показниками, а кількісні доповнитися якісними [10, с. 36-42; 71, с. 78-

121; 129, с. 60-63; 130, с. 19-27; 239, с. 254-354].  

Оцінювання ефективності організаційної структури управління 

гірничорудними підприємствами доцільно проводити у двох напрямах [11, с. 57-

98; 335, с. 236-356]: на стадії проєктування організаційної структури створення 

гірничого комплексу; при аналізі існуючої організаційної структури, якщо 
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керівництвом поставлено завдання удосконалення загальної системи управління 

підприємством.  

 
Рис. 4.2. Критерії ефективності організаційної структури підприємства 

Примітка: сформовано автором на основі [1; 4; 10; 11; 12; 16; 20;  25;  26; 78; 120; 121; 

122; 123; 124; 128; 134; 136; 146; 190; 198; 205; 212; 217; 231; 233; 234;  235; 238; 271; 302; 313; 

363] 

 

ступінь раціональності та структуризації цілісної 
системи на елементи на підставі угрупування 
завдань для визначення видів робіт, угрупування 
видів робіт і розподілі управлінських функцій, 
що забезпечується дотриманням принципів 
актуалізації та зосередження функцій 

Критерії ефективності 
організаційних структур управління 

ступінь раціональності структури відносин між елементами, яка забезпечується дотриманням 
принципу сумісності як умови їх взаємозв’язку та взаємодії 
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Критерій ефективності організаційної структури підприємства являє собою 

економічний результат діяльності керованої системи в цілому, наприклад, ступінь 

досягнення максимального ступеня виконання плану, випуску продукції або 

обсягу прибутку, досягнення поставлених цілей [10, с. 36-42; 12, с. 39-40; 42, 

с. 920-923; 206, с. 76-125; 214, с. 106-276]. 

У роботі Л.П. Страхової [326, с. 26-125] пропонується розраховувати 

економічний та соціальний ефект від удосконалення організаційної структури 

управління. Економічний ефект від удосконалення організаційної структури 

управління ( ) розраховується як сума ефектів, одержуваних за окремими 

напрямами її вдосконалення (формула 4.1): 

 

     ,    (4.1) 

 

де Еit - економічний ефект від удосконалення управління в i-му напрямку в 

t-му році планового періоду; Т-плановий період; i-напрямку вдосконалення 

організаційної структури управління; n - число організаційних рішень. 

У працях Л.Л. Алпатова пропонується наступний алгоритм оцінки 

соціальної ефективності вдосконалення організаційної структури управління 

компанії [4, с. 37-126]: 

1. Встановлюється орієнтовна частка наявного обсягу коштів для реалізації 

програми вдосконалення організаційної структури управління компанії, яка може 

бути без шкоди для досягнення генеральної мети програми виділена на здійснення 

соціальних підпрограм. 

2. Формується набір, перелік соціальних підпрограм програми 

реструктуризації, що враховує соціальні цілі та завдання програми й очікувані 

соціальні наслідки. 
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3. Оцінюються витрати, необхідні для реалізації соціальних підпрограм на 

рівні, що дозволяє досягти соціальних цілей і вирішити соціальні завдання 

програми. 

4. Соціальні підпрограми, що входять до сформованого набору, ранжуються 

у відповідності з актуальністю, яка відповідає соціальним проблемам, ступенем 

важливості їх вирішення як з позицій цілей програми в цілому, так і з точки зору 

внеску у вирішення соціальних завдань, що стоять перед підприємством, регіоном, 

країною. 

5. Проводиться відбір соціальних підпрограм із загальної сукупності за 

критеріями пріоритетності, зазначеним як ранг програми, так і її ресурсомісткість, 

у кількості, що не виводить їх за межі обумовленого ліміту витрат [4, с. 34-132]. 

Критичний аналіз праць вітчизняних і закордонних вчених [8, с. 34-38; 12, 

с. 39-40; 112, с. 56-126; 126, с. 35-143; 129, с. 60-63; 155, с. 67-92; 206, с. 65-134] 

показав, що в деяких роботах, наприклад, оцінювання організаційної структури 

управління і системи управління розглядаються як єдине ціле, так як 

організаційній структурі приписується роль характеристики системи управління. 

У цьому зв'язку розглянуто методичні підходи до оцінювання ефективності 

організаційної структури управління, які принципово різняться між собою. 

1. Ефективність системи управління оцінюється через показники, що 

характеризують діяльність керованого об'єкта. Доказами правильності цієї точки 

зору є наступне: 

а) організації первинний виробничий процес, а процес управління є його 

інформаційним відображенням; 

б) оцінювати ефективність системи управління слід за показниками 

ефективності системи в цілому, так як вона (система) забезпечує формування та 

реалізацію найкращого рішення у ситуації, що склалася у варіантах розвитку 

компанії; 

в) ефективність організації – це ефективність управління нею. 
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Визначальними критеріями оцінювання ефективності організаційної 

структури при цьому підході є показник прибутку як послідовний показник 

ефективності виробництва; обсяг виробництва продукції у вартісному вираженні; 

обсяг реалізації; чистий прибуток; показник собівартості; показник виконання 

договірних поставок і економічного ефекту. 

2. Ефективність діяльності організації розглядається в цілому, як і в 

першому підході. Але під ефективністю розуміємо співвідношення результатів 

виробництва і витрат, узятих у певній суспільній формі [10, с. 36-42; 22, с. 388-

391]. 

До витрат управління підприємством належать: 

1) поточні витрачання на утримання структури управління, в тому числі 

витрати на оплату роботи менеджерів, яку можна ранжувати по підрозділах і по 

рівнях управління, витрати на підготовку і перепідготовку управлінських кадрів 

[56, с. 65-95; 206, с. 67-156; 363, с. 76-123]; 

2) витрачання на формування, підтримку працездатності та раціональності 

функціонування самої організаційної структури управління, в тому числі оплата 

консалтингових послуг сторонньої організації, витрати на окремі заходи (збори 

всіляких комітетів, забезпечення їх довгострокового функціонування, 

фінансування роботи експертних рад або окремих експертів) [363, с. 56-127]; 

3) витрати на придбання (оренду) і ремонт певних матеріальних цінностей 

шодо функціонування адміністративного апарату підприємства (приміщення, 

оргтехніка, меблі та ін.) та пов'язані з ними експлуатаційні витрати; 

4) витрати на витратні матеріали (папір, канцелярське приладдя та витратні 

матеріали); 

5) оплата електроенергії та ін.  

3. Комплексний показник ефективності визначається для організації через 

ранжування в організації сукупності показників, які характеризують діяльність 

організації з використанням індексного і матричного методів. 
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4. Оцінюється ефективність системи управління за загальним критерієм, 

об'єднуючого як показники економічності системи управління (Ес), так і 

показники ефективності виробництва (Еп) [11, с. 35-76; 155, с. 45-165]. 

Що ж стосується безпосередньо оцінки ефективності організаційної 

структури підприємства, то тут можна виділити три основні напрями: 

3) Еc = витрати на управління вартості / вартість основних виробничих 

фондів і оборотних коштів.     

4) Еp = продуктивність праці / чисельність працюючих.     

5) Загальний критерій ефективності системи управління обчислюється  

як Ес / Еп. 

5. Оцінювання ефективності системи управління відбується відповідно до 

якісних критеріїв, такими як: кількість ієрархічних рівнів структури управління; 

економія комунікацій; кількість відділів і зв'язок між ними; однорідність завдань 

кожного окремого відділу; спосіб координації та ін. [10, с. 36-42; 11, с. 45-143]. 

Оцінювання ефективності системи управління підприємства відповідно до 

означеного підходу визначається експертними методами. Методи мають містити 

наступний перелік складових: набір загальних і конкретних цілей і функцій 

управління підприємством; його певна організаційна структура управління; 

характеристика процесу управління підприємством; методи управління та 

розробки управлінських рішень, склад технічних засобів управління [10, с. 36-42; 

11, с. 78-125; 22, с. 388-391; 318, с. 75-81]. 

7. Показник ефективності управління функціонування підприємства 

визначається на підґрунті сформованої мети, при мінімальних загальних витратах. 

В. Лисов пропонує визначати комплексну ефективність управлінської системи на 

підставі визначень понять: потреби, цілі, результати і витрати [22, с. 388-391; 318, 

с. 75-81] (формула 4.2): 

 

Е= Ц/П * Р/Ц * Р/В,                 (4.2) 
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де Е - ефективність управління; Ц – цілі організації; П – потреби; Р – 

результат; В – витрати. 

Ця точка зору отримала найбільше поширення і може бути виражена таким 

способом: цільова ефективність (відношення досягнутих результатів до 

встановленої мети) і витратна або ресурсна ефективність (відношення результатів 

до витрат, які необхідні для їх досягнення) вичерпують будь-яку ефективність 

управлінських процесів. Система буде ефективною, якщо вона сприяє досягненню 

максимального результату, що визначає мету управління при мінімально 

необхідній і достатній витраті всіх ресурсів, що використовуються для реалізації 

цієї мети.  [22, с. 388-391; 260, с. 330-343; 305, с. 49-87].  

 Тут виділяють три взаємопов'язаних групи показників ефективності:  

1 група – показники, що характеризують ефективність системи управління 

відповідно до кінцевих результатів діяльності підприємства і витрати на 

управління [10, с. 36-42; 11, с. 78-154; 22, с. 388-391]. Ефектом є збільшення 

обсягу випуску продукції, збільшення прибутку, якості продукції, зниження 

собівартості, економія на капітальних вкладеннях. 

Ефективність управління стосовно виробничої системі може бути 

розрахована двома способами [198, с. 67-75] (формула 4.3): 

 

Еу= Рк/В,       (4.3) 

 

де Еу - ефективність управління; Рк – кінцевий результат (ефект), отриманий 

виробничої системою в цілому; З – витрати на управління (формула 4.4): 

Еу = Ру/З,        (4.4) 

 

де Ру – ефект управління, виражений параметрами, які оцінюють дії системи 

управління. 
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Ці показники повинні використовуватися комплексно, тобто повинен 

розраховуватися ефект і у виробництві, і в управлінні. 

2 група – якісні показники – продуктивність управлінського персоналу, 

економічність, адаптивність, гнучкість організаційної структури, оперативність і 

надійність систем управління; 

3 група – показники раціональності організаційної структури та її техніко-

організаційного рівня. У цю групу входять такі показники, як: 

1) показники ефективності функціонування інформаційних потоків: 

ланцюжність системи управління;  

2) рівень централізації функцій; загальний час реагування; інтенсивність; 

надмірність; дублювання; 

3) стабільність;  

4) похибка;  

5) форма подання;  

6) якість вирішення поставлених завдань. 

В.І. Фіонін і А.А. Терешин [350, с. 60-65] пропонують застосовувати 

узагальнюючий коефіцієнт (Кеп), який характеризує економічний потенціал 

організації. Проте, зауважимо, що на практиці використання запропонованого 

підходу викликає складнощі, а деколи некоректності (формула 4.5): 

 

,      (4.5) 

 

де Еп - економічний, соціальний, організаційний, технічний, екологічний 

потенціал організації;  

Зс - сумарні наведені витрати на виробництво і реалізацію продукції. 

Наведений аналіз різних методичних підходів до визначення критерію 

ефективності системи управління організацією свідчить про те, що в даний час ще 
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не розроблена система універсальних, узагальнюючих показників задля 

оцінювання ефективності системи управління, які легко обчислюються, можуть 

бути застосовані на практиці. 

Що ж стосується безпосередньо оцінки ефективності організаційної 

структури підприємства, то тут можна виділити три основні напрями. 

Прихильники першого напряму (В.І. Дудорін [157, с. 38-134]) дотримуються 

думки, що існують задані оптимальні характеристики структурних параметрів, 

критерій ефективності являє собою «суму нормованих значень функції Ynr, взятих 

з урахуванням вагових коефіцієнтів Or» [157, с. 145]   (формула 4.3): 

 

                ,     (4.6) 

 

де Кр - коефіцієнт раціональності структурної конструкції; Or - ваговий 

коефіцієнт;  

Ynr-нормоване значення к-ої характеристики; Yfr-фактичне значення к-ої 

характеристики. 

Кількісна оцінка показників може також бути розрахована за формулою  

(формула 4.7): 

 

    ,      (4.7) 

 

де П (n) - показник оцінки організаційної структури по n-му аспекту її 

функціонування;  

Mi (n) - сукупність параметрів еталонної (оптимальної) моделі n-го аспекту 

функціонування структури управління;  

Mj (n) - сукупність параметрів існуючої моделі, n-го аспекту функціонування 

структури управління (формула 4.8): 
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                  IJnMiGnMjJjI ≤⋅⋅≤≤ ),()(, ,            (4.8) 

 

де n-код аспекту функціонування структури управління;  

Kj(n) - коефіцієнт вагомості. 

Наявність розбіжності між фактичними і нормативними значеннями 

показників свідчить про наявні резерви підвищення ефективності структури 

управління, тому необхідний ряд комплексних заходів, спрямованих на її 

удосконалення. 

Ефективність цього підходу залежить від мінливої кон'юнктури ринку і тому 

його значимість невисока.  

Прихильники наступного напрямку (А.С. Казарновський [191, c. 57-72]) 

пропонують оцінювати варіанти вдосконалення організаційної структури за 

спеціальними критеріями. Наприклад, організаційний рівень компанії за 

сукупністю показників, що розраховується відповідно до кібернетичних 

співвіднощень. Однак, використання такого підходу на практиці недоцільно, тому 

він показує на слабку кореляцію організаційного рівня зі ступенем досягнення 

цілей організації. Також немає економічного критерію, що дозволяє зіставляти 

різнорозмірні і різновеликі показники рівня організованості [191, c. 45-187]. 

Прихильники третього напряму вважають, що розрахунки ефективності 

вдосконалення організаційної структури повинні ґрунтуватися на найбільш 

універсальних і операційних показниках оцінювання ефективності виробництва. 

Структури, зазвичай, не напряму впливають на підвищення ефективності 

виробництва, а тільки забезпечують можливість, що виникає [10, с. 36-42; 11, 

с. 54-128; 71, с. 57-121; 130, с. 19-27; 131, с. 161-164]. 

Порівняльне оцінювання варіантів організаційних структур управління 

наданих вище показників ускладнене, тому що передбачається порівняння з 

типовими або нормативними організаційними структурами. Таким чином, 
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принципове значення щодо оцінювання ефективності організаційної структури 

управління підприємством має вибір основи відповідно до порівняння або 

визначення рівня ефективності, що приймається за нормативний [11, с. 54-125; 22, 

с. 388-391; 129, с. 60-63; 130, с. 19-27; 363, с. 67-97]. 

Проведений критичний аналіз існуючих у сучасній економічній науці 

методичних підходів щодо оцінювання ефективності організаційної структури 

управління підприємством свідчить про певні недоліки у кожному підході, 

складнощах, а часом і некоректності їх застосування. Тому має сенс застосовувати 

комплексний критерій оцінювання ефективності організаційної структури 

управління, який доцільно використовувати як при проектуванні організаційної 

структури, так і при її вдосконаленні. При цьому необхідно пам'ятати, що 

виживання організації в умовах динамічно мінливого зовнішнього середовища є 

важливим критерієм оцінювання її організаційної та економічної ефективності в 

довгостроковій перспективі (стратегії) [11, с. 36-143; 56, с. 46-123; 129, с. 60-63]. 

При виборі показників та їх систематизації з величезної кількості існуючих 

доцільно керуватися такими міркуваннями: 

1) вибирати тільки основні показники, що визначають цільову установку 

блоку управління і якість функцій, яку він виконує;   

2) віддавати перевагу показникам, які є найбільш простими і чіткими за їх 

змістом; 

3) намагатися використовувати найбільш вживані з них; 

4) визначити мінімально необхідний набір керованих чинників, які 

характеризують показники, та найбільш істотно впливають на отримання 

бажаних результатів [11, с. 34-123; 22, с. 388-391; 132, с. 54-123]. 

Видобувні підприємства мають дивізіональну структуру. Дивізіональна 

організаційна структура управління передбачає надання часткової самостійності 

виробничим підрозділам підприємства. У віданні керівництва підприємства 
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залишається стратегія розвитку, науково-дослідні розробки, фінансова та 

інвестиційна політика.   

Відповідно, щодо аналізу рівня ефективності організаційно-економічної 

діяльності підприємств з дивізіональною організаційною структурою має місце 

використання зважених коефіцієнтів, які ґрунтуються на:  

1) опитуванні експертів; 

2) розрахунку показників ефективності функціональних областей 

управління, задля чого проводиться аналіз фінансово-економічних показників 

підприємства та його конкурентів з урахуванням визначених вагових коефіцієнтів; 

3)  побудові профілю конкурентоспроможності дивізіонів, який, у свою 

чергу, служить базою щодо аналізу сильних і слабких сторін дивізіону у 

функціональних областях управління; визначенні показників 

конкурентоспроможності дивізіонів та інтегрального показника 

конкурентоспроможності підприємства з дивізіональною організаційною 

структурою. 

Оцінювання ефективності організаційної структури гірничодобувних 

підприємств вважаємо доцільним проводити на основі методики А. Н. Асаул [11, 

с. 65-134] з урахуванням галузевої особливості підприємства. 

Аналіз організаційної структури підприємств проводять, використовуючи 

основні положення теорії графів. Відподно, організаційну структуру підприємства 

представляють у вигляді графа [11, с. 46-123].    

Опис графу G будується як матриця суміжності, що формальний має такий 

вигляд: 

 , де aij – елементи матриці суміжності, які визначаються як А = 1 

при наявності зв'язку і А = 0 при відсутності зв'язку між елементами i і j [11, с.65-

77].  

На підставі матриці суміжності визначається ранг (RI) кожного елемента за 

такою формулою (формула 4.9): 
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.                                                         (4.9) 

 

Чим більше значення рангу елемента, тим сильніший зв'язок цього елемента 

з іншими. Втрата такого елемента несе негативні наслідки щодо якості 

функціонування управлінської системи. В якості елементів виступають самостійні 

підрозділи дивізіонів [11, с. 45-77; 155, с. 54-121]. 

Перша група показників. У цьому випадку важливим є визначення 

показників, що характеризують ефективність структури зв'язків структури 

управління. Здійснимо перевірку зв'язності елементів організаційної структури 

щодо організаційних структур (формула 4.10):  

 

0,5  .                     (4.10) 

 

Права частина нерівності (4.9) визначає необхідну мінімальну кількість 

зв'язків у структурі графа G, яка включає N вершин (кількість структурних 

елементів) . 

Наступний показник, що характеризує ефективність структурних зв'язків, - 

показник структурної надлишковості (R). Цей показник відображає перевищення 

загального числа зв'язків над мінімально необхідним і розраховується за 

формулою  (формула 4.11): 

 

                         ,                                                      (4.11) 

 

де m - безліч ребер графа G, n - кількість елементів організаційної структури. 

При цьому m знаходиться як (формула 4.12): 

 

   ,                                                   (4.12) 
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де aij – елементи матриці суміжності. 

Оцінювання структурної надлишковості є непрямим визначенням 

раціональності організаційної структури і характеризує певну можливість 

роботоздатості та збереження зв'язків системи управління підприємством при 

відмові деяких її елементів. Система управління підприємством з великою 

надмірністю R потенційно більш роботоздатна, але менш економічна. При R <0 - 

система є незв'язною, при R = 0 - організаційна структура управління 

підприємством має мінімальну надмірність, якщо ж R> 0, то система має 

надмірність і, причому, чим вище R, тим більше надмірність [11, с. 54-87].  

Наступний показник - нерівномірність розподілу зв'язків. Цей показник 

характеризує не повне використання потенціалу такої структури управління 

підприємством, що включає в себе m ребер і вершин n, у досягненні максимальної 

зв'язності (формула 4.13; 4.14): 

 

  ,                                               (4.13) 

 

                ,                               (4.14) 

 

де - вага i-го елемента, або кількість зв’язків i-го елемента з усіма іншими. 

Для порівняння організаційних структур за нерівномірності зв'язків 

використовують відносну величину Евідн, розраховуються за такою формулою  

(формула 4.15): 

 

        ,                                                       (4.15) 
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де Еmax – максимальне значення нерівномірності зв'язків, яке досягається в 

організаційній структурі, що має максимально можливе число вершин, які мають 

один зв'язок. Величину Emax визначають за формулою  (формула 4.16; 4.17): 

 

,    (4.16) 

 

де                                 n = m – y.                                              (4.17)  

 

Величина Евідн для різних типів організаційних структур змінюється від 0 

(якщо організаційна структура має рівномірний розподіл зв'язків) до 1 [11, с.76-

134]. 

До показників, які характеризує ефективність структури зв'язків в 

організаційній структурі компанії, відносяться такі: 

1. Коефіцієнт актуалізації зв'язків, який визначається як за системою зв'язків 

в організації в цілому, так і по окремих напрямках. Коефіцієнт актуалізації зв'язків 

розраховується за формулою (формула 4.18): 

      

 ,                                                   (4.18) 

 

де Сф - кількість функціональних зв'язків у оргструктурі;  

Сзаг - загальна кількість зв'язків у системі. 

Значення означеного коефіцієнта характеризує ступінь перевантаженості 

організаційної структури другорядними зв'язками [11, с. 56-143], до яких можна 

віднести як надлишкові, так і необхідні, але дублюються види зв'язків. 

2. Коефіцієнт сумісності зв'язків розраховується відповідно за формулою  

(формула 4.19): 
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 .                      (4.19) 

 

Ефективність зв'язків в організаційній структурі управління прямо залежить 

від якості та кількості інформації, яка передається по виділених за одиницю часу. 

Розробка процедур у цьому випадку ґрунтується на операційних дослідженнях 

експертів і пов'язана з технологією управління. У цьому випадку технологічні 

засади управління розглядаються як процеси, що визначають основні стадії збору 

та обробки інформації щодо реалізації цілей підприємства. У цьому випадку від 

експертів потрібно багато часу і велика база даних по порядку і змісту 

інформаційного обміну між елементами організаційної структури управління [11, 

с. 56-156; 27, с. 74-77; 56, с. 65-98; 155, с. 35-121]. 

За результатами досліджень інформаційних потоків роблять розрахунок 

обсягів необхідної інформації, складаються схеми потоків і пропонуються форми 

необхідної документації. При створенні інформаційної моделі використовують 

автоматизовані системи управління організацією. 

Розглянемо економічні показники, що характеризують ефективність 

функціонування основних підрозділів і їх інформаційних блоків.  

У теорії представлена велика кількість економіко-аналітичних показників, 

частина з них була відображена при оцінюванні конкурентоспроможності 

дивізійних організаційних структур і надана нами в запропонованій схемі 

розрахунку. 

Дивізійна організаційна структура управління складається з ряду 

функціональних блоків, тому оцінюватися має кожен блок за такими показниками 

[11, с. 56-156; 132, с. 76-121; 145, с. 250-260; 155, с. 65-136]:  

1. Рентабельність блоку (елемента) (формула 4.20):  

 

    ,                                  (4.20) 
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де Рел - рентабельність елемента оргструктури; Пр - прибуток від реалізації; 

Зфел - загальні витрати на функціонування елемента.  

2. Прибутковість блоку (елемента) (формула 4.21): 

 

    100%,                                      (4.21) 

 

де Кел - прибутковість елемента організаційної структури; Чрел -

середньооблікова чисельність працівників елемента оргструктури. 

3. Витратомісткість блоку (елемента)  (формула 4.22): 

     100%,                                     (4.22) 

 

де Вел - затратоємність елемента організаційної структури; Vел - обсяг 

продажів у вартісному вираженні. 

4. Питома вага витрат блоку (елемента) в загальних витратах на 

управління (формула 4.23):  

 

                                (4.23) 

 

де Увел - питома вага витрат елемента в загальних витратах на управління; Зу 

- загальні витрати на управління. 

Розрахунок зазначених показників дозволяє провести аналіз ефективності 

функціональних блоків дивізіонів, який, у свою чергу, служить базою для 

оцінювання сильних і слабких сторін управління дивізіону. 

На останньому, заключному етапі рекомендованої  

нами методики оцінювання ефективності організаційної структури  
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управління компанії проводиться оцінювання керованості системи організаційної 

структури. 

Спочатку необхідно визначити структурну компактність управлінської 

структури (Q) [71, с. 45-76], що відображає загальну структурну тісноту елементів 

(формула 4.24): 

 

,                                            (4.24) 

 

де Q - структурна компактність організаційної структури управління; dij - 

відстань від елемента i до елемента;  j - мінімальна кількість зв'язків, що з'єднують 

елементи, які аналізуються. 

Для кількісного оцінювання структурної компактності і можливості 

об'єктивного зіставлення різних організаційних структур доцільно 

використовувати відносний показник Qвідн, який визначається за такою формулою   

(формула 4.25; 4.26): 

 

            ,                                                       (4.25) 

 

,                                                     (4.26) 

 

де - мінімальне значення компактності для структури типу «повний 

граф», тобто кожен елемент з'єднаний із кожним. 

Дослідження показують, що зі збільшенням Qвідн і D збільшуються середні 

часові витрати при обміні інформацією між підрозділами компанії, що викликає 

зниження загальної надійності структури та оперативності прийнятих 

управлінських рішень [11, с. 56-121; 22, с. 388-391].  
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Для оцінки ступеня централізації організаційної структури управління 

використовується показник центральності структурного елемента (Zi), який 

характеризує ступінь віддаленості i-го елемента організаційної структури від 

інших елементів. Показник центральності структурного елемента визначається за 

формулою  (формула 4.27): 

 

     .                                                (4.27) 

 

При цьому, чим менше значення показника, тим більша його центральність і 

тим більшу кількість зв'язків здійснюється через нього. 

Ступінь центральності в організаційній структурі доцільно визначати через 

індекс центральності (δ )  (формула 4.28):  

 

.                                            (4.28) 

 

Значення ступеня центральності знаходиться в діапазоні  
01 ≥≥ δ . Якщо організаційна структура з рівномірним розподілом  

зв'язків, то δ=0, щодо організаційних структур з максимальним ступенем 

централізації -  δ =1. 

При аналізі величини ступеня централізації в організаційній структурі 

спираються на наступні твердження: при δ близько до 0 керівництву підприємства 

доцільно розробити заходи щодо дублювання деяких функцій центрального 

елемента з метою підвищення стійкості структури всього підприємства [11, с. 45-

145; 151, с. 34-87]. 

При оцінюванні ефективності організаційної структури управління 

підприємством необхідно визначити кількість рівнів ієрархії керуючого органу та 

кількості підрозділів у ньому [11, с. 34-132; 22, с. 388-391; 112, с. 23-87]:  
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Дивізійна структура має кількість рівнів, які відповідають л 

інійно-функціональній структурі управління, тому показник кількості  

рівнів управління ми пропонуємо обчислити за такою формулою (формула 4.29): 

 

 ,                         (4.29) 

 

де  - чисельність працівників, зайнятих виконанням певної функції 

управління;  

 - кількість рівнів управління;  

 - чисельність працівників виробничих підрозділів;  

C - кількість змін в організації виробничого процесу;  

 - середня норма керованості для керівників середніх і вищих рівнів 

управління [11, с. 34-165; 71, с. 45-98; 155, с. 76-143]. 

Аналітичні показники щодо оцінювання ефективності організаційної 

структури управління є основою для розробки подальших пропозицій щодо 

вдосконалення організаційної структури. Наведена методика оцінювання 

ефективності організаційної структури компанії була використана на практиці для 

підприємств гірничорудного комплексу Криворізького регіону, а саме 

ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат». 

Підприємство має сертифікат на систему управління якістю  

(ДCТУ ISO 9001-2001). ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – надійний 

партнер вітчизняних металургійних комбінатів. Споживачами є 

ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», металургійні комбінати Австрії,  

Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини та Чехії. Серед вітчизняних 

споживачів: ММК ім. Ілліча, ДМК ім. Дзержинського, ДМЗ ім. Петровського, 

«Запоріжсталь» тощо. 
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Згiдно статуту в товаристві дiють такi органи управління: Загальнi збори 

акцiонерiв - вищий орган товариства; Наглядова рада - орган товариства, який 

представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних  

зборiв, i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть  

виконавчого органу товариства; Правлiння - виконавчий орган товариства, який 

здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю; Ревiзiйна комiсiя - орган 

товариства, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

виконавчого органу.  

Для аналізу і побудови скористаємося даними з агентства SMIDA [410], а 

саме: даними річної фінансової звітності за період з 2008-2018 рр. були 

використанні такі форми фінансової звітності:  

1. Ф1 – «баланс підприємства»,  

2. Ф2 – «звіт про фінансові результати»,  

3. Ф3 - «Звіт про фінансовий майновий стан»,  

4. Ф5 - «примітки до річної фінансової звітності»,  

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці, інформація 

про склад і структуру органів управління.  

Таким чином, методика аналізу ефективності організаційної  

структури управління підприємством складається з таких основних етапів  

(рис. 4.3): 

1) класифікація структурних підрозділів підприємства за функціональною 

ознакою задля визначення кількості виробничих підрозділів (m); 

2) визначення кількості: рівнів управління (U); керівників yf  

кожного рівня управління; управлінського персоналу Pij щодо і-го  

керівника J-го рівня управління; векторів керованості Mij щодо і-го керівника J-го 

рівня; 
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Рис. 4.3. Складові методики економіко-аналітичного аналізу ефективності 

структури управління підприємством 
Примітка: складено автором на основі [11; 25; 83; 110; 115; 118; 120; 121; 122; 123; 124; 140; 

164; 198; 207; 210, 238; 334;  345; 347; 363] 
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3) формування матриці інформаційно-управлінських потоків. Матриця 

повністю відтворює потік випадкових оперативних завдань між об'єктом 

управління і регулятором; 

4) формування матриці підпорядкованих зв'язків; 

5) обчислення трудомісткості вирішення оперативних завдань щодо кожного 

управлінця; 

6) обчислення середнього часу вирішення оперативних завдань відповідної 

матриці інформаційно-управлінських потоків; 

7) розрахування значень економіко-аналітичних показників якості 

організаційної структури управління підприємства [11, с. 43-132; 22, с. 388-391]. 

Згідно з методикою, визначаємо значення групи показників, а саме: 

показники, які характеризують ефективність структури зв'язків. 

На підставі матриці суміжності визначається ранг (RI) кожного елемента. 

Проводиться аналіз щільності зв’язку [11, с. 34-132; 22, с. 388-391; 56, с. 34- 98].  

При проведенні детального аналізу організаційної структури 

ПАТ «Кривбасзалізрудком» структурні елементи підприємства представлені як 

елементи матриці суміжності (рис. 4.4, Додаток З, рис. З.1). 

 

 
Рис. 4.4. Матриця суміжності  

Примітка: складено автором на основі [11; 87; 363]  
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У структурі ПрАТ «КЗРК» найбільші значення рангів мають керівники 

дивізіональних підструктур (Ri = 0,17 та 0,19) відповідно відділів  

продажу і стратегії (Ri = 0,06), а директор комбінату має ранг  

Ri = 0,03. Генеральний директор має слабкіший зв'язок порівняно з  

управлінцями нижчого рівня. Це пов'язано з кількістю підлеглих.  

Генеральний директор ПрАТ «КЗРК», зв'язки якого в організаційній структурі ми 

досліджуємо, керує відповідними підприємствами в м. Кривому Розі [22, с. 388-

391; 56, с. 45-87; 71, с. 45-87]. 

1. Перевіримо зв'язність елементів організаційної структури ПАТ «КЗРК». 

Відповідно до організаційних структур сформована графа, яка  не має «обривів» та 

«висячих» елементів, тому повинна виконуватися умова (формула 4.30): 

      

15,0
11

−≥∑∑
==

naij
n

j

n

i .     (4.30) 

 

В нашому випадку умова нерівності виконується: 

     0,5*36≥19-1;   18≥18, тобто організаційна 

структура ПрАТ «КЗРК» є зв’язною [22, с. 388-391].  

2. Визначаємо ефективність структурних зв'язків організаційної структури. 

Це показник структурної надлишковості (R). Він розраховується відповідно до 

формули: 

    ;  ;  R=0.  

Система з великим значенням R потенційно надійніша, але менш 

економічна. При R < 0 система незв'язна, при R = 0, організаційна структура має 

мінімальну надмірність, при R > 0 система має певну надмірність, чим вище R, 

тим більша надмірність.  
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R=0 щодо ПрАТ «КЗРК», і тому організаційна структура підприємства має 

мінімальну надмірність зв'язків між її елементами.  

2. Встанавлюємо нерівномірність розподілу зв'язків за формулою 4.31: 

 

   
∑
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1  ,           (4.31) 

 

Відповідно ПАТ «КЗРК» маємо наступні розрахунки: 

     при n = 19, Е=8,5,  

знаходимо значення Е відн, для цього розраховуємо Еmax:  

    
( )

n
mnnyyxyxЕ

2
22 4)1(121)32(

4
1max −−⋅++⋅+−−−⋅=

,  

     =16,58;  Е=8,5 

        х=0; у= -1;  = 0,51.  

Величина Евідн змінюється від 0 до 1. Розрахунки показують, що розподіл 

зв'язків для організаційної структури ПАТ «КЗРК» достатньо рівномірний [22, 

с. 388-391; 27, с. 74-77; 56, с. 65-87]. 

Коефіцієнт актуалізації зв'язків розраховується за формулою: 

     ;     ;  = 36; Кас=0,14.  

Значення цього коефіцієнта визначає рівень перевантаженості організаційної 

структури другорядними зв'язками, щодо ПрАТ «КЗРК» - структуру можна 

вважати перевантаженою [22, с. 388-391; 27, с. 74-77; 56, с. 56-98]. 

5. Коефіцієнт сумісності зв'язків. Він розраховується за формулою:  

     ,   =6;  = 36; Ксз= 0,83.  

Значення цього коефіцієнта свідчить про достатню ефективність зв’язків в 

організаційній структурі підприємства.  
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Кількість і якість ефективності оганізаційної структури підприємства 

напряму залежить від інформаційних зв'язків. Моніторинг діяльності 

підприємства передбачає всебічний аналіз його складових. Управління 

аналізується як процес, який визначає основні стадії збору та обробки інформації 

щодо реалізації цілей підприємства. Природно, що формування моніторингу 

діяльності підприємства передбачає застосування новітніх інформаційних 

технології. 

Організаційна структура управління, що забезпечує процеси  

прийняття раціональних управлінських рішень щодо складових підприємства, 

підтримується через систему зв'язків, порядок і зміст усього інформаційного 

обміну. 

Надалі проводиться аналіз керованості системи організаційної структури.  

Розрахуємо структурну компактність організаційної структури (Q), що 

віддзеркалює загальну структурну близькість елементів між собою. Визначення 

значення величини загальної структурної компактності потребує побудови 

матриці відстаней між складовими організаційної структури щодо ПАТ 

«Криворізький залізорудний комбінат» (додаток Д) відповідно до цієї матриці 

Q=1128 [56, с. 65-98; 65, с. 152-254]. Для кількісної оцінки структурної 

компактності знаходимо Qвідн. :  

     , ,  

Отже маємо: 342,  2,3.  

Структурну компактність також можна визначити за діаметром її структури 

(D): D=max(dij), рівнем максимальної відстані dij в матриці відстаней. 

Організаційна структура ПрАТ «КЗРК» дорівнює D=5.  Ґрунтуючись на цьому 

припущенні, організаційна структура підприємства має надійність середнього 

рівня. 



310 

 

Розрахуємо рівні централізації організаційної структури управління на 

основі показника центральності структурного елемента (Zi). Показник 

центральності структурного елемента визначається за формулою (4.21). 

Відповідно до існуючої організаційної структури підприємства центральним 

елементом цієї структури є генеральний директор комбінату ПрАТ «КЗРК». 

Досліджуючи самостійний регіональний підрозділ комбінату, що має 

дивізіональну структуру, природно, центральним елементом є директор.  

Відповідний показник =30 має максимальний коефіцієнт 

централізованості . Звісно, цей показник перевищує показник 

коефіцієнта централізованості щодо генерального директора  

Зрозуміло, що інформаційні зв’язки генерального директора менші, ніж 

регіонального директора підприємства. 

Обчислимо ступінь центральності в організаційній структурі підприємства 

через індекс центральності (δ ):  = 1,12. 

У розрахунках враховуємо коефіцієнти централізованості та індекс 

центральності, тому як не виконується нерівність 1≥δ≥0. Аналізуємо показники, 

вразовуючи всі елементи організаційної структури комбінату «КЗРК». Відповідно, 

отримуємо: 

=47;  =11,5; δ=0,49. 

Значення ступеня центральності знаходиться в діапазоні 01 ≥≥ δ , тобто 

враховуючи інтервал зміни цього показника від 0 до 1, можна вважати його як 

середнє. Найбільше число інформаційних зв’язків мають керівники дивізіонів. 

Перебудова матриці зв’язків організаційної структури повинна відповілати 

реальним змінам в управлінні на підприємстві [11, с. 45-121; 22, с. 388-391]. 

Проведений аналіз підтвердив раніше проведені дослідження щодо 

організації руху економічної інформації на добувних підприємствах відповідно 

дублювання. 
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Застосована методика та розрахунки показали, що організаційна структура 

управління ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат» відповідає стратегії 

розвитку організації. Всі значення показників оцінювання ефективності 

організаційної структури підприємства знаходяться на позитивному рівні. Зміни в 

організаційній структури наразі не рекомендуються.  

Підприємство ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат» має стійку 

управлінську структуру і практично не реагує на вплив зовнішніх факторів. Зміни 

внутрішньої структури можуть погіршити управлінську стійкість підприємства. 

Підприємство зможе проводити адекватні зміни щодо зовнішнього середовища та 

відповідні стратегічні і тактичні модифікації [22, с. 388-391; 56, с. 43-98]. 

Таким чином, методика оцінювання ефективності організаційної структури 

може бути рекомендована для подальшого використання на підприємствах з 

дивізіональною структурою. 

 

 

4.3. Моделювання моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління 

 
Ефективне стратегічне управління дозволяє підприємству здійснювати свою 

діяльність досить довгий період в умовах конкурентної боротьби. Прискорення 

змін навколишнього середовища, поява нових змін і вимог споживача, нових 

перспектив у бізнесі, доступність новітніх сучасних технологій, переінакшення 

функції людських ресурсів та інші мотиви призвели до збільшення значення 

розроблювання системи моніторингу діяльності підприємства в стратегічному 

управлінні [38, с. 20-22; 76, с. 28-31].  

Як відомо, система стратегічного управління підприємством містить такі 

складові [206, с. 67-98; 250, с. 34-48; 266, с. 121-145; 292, с. 43-76]:  

1. Моніторинг економічного стану підприємства.  
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2. Прогнозування економічних показників. 

3. Прийняття управлінських рішень. 

Зміна зовнішнього і внутрішнього середовища гірничодобувного 

підприємства є підґрунтям щодо зиіни цільових параметрів: доцільно перевірити 

поставлені цілі на оптимальність у нових умовах; спроможність підприємства 

досягти поставлених цілей, зважаючи на зміни, що виникають. На підґрунті змін 

цільових параметрів, відповідно до прогнозу сильних і слабких сторін 

підприємства, коригується план дій задля досягнення мети [278, с. 67-121]. 

Деякі дослідники для визначення економічного стану підприємства 

пропонують використовувати бальне та рейтингове оцінювання, формувати класи 

підприємств [205, с. 76-92; 206, с. 78-121; 210, с. 173-180; 279, с. 56-124] тощо. 

Прикладом рейтингової оцінки може служити наступний метод: усі ліквідні 

активи за рівнем ліквідності поділяються на три класи: першокласні, другокласні і 

третьокласні. Далі на їх основі розраховуються коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт 

покриття і коефіцієнт забезпеченості власними джерелами. Пропонується 

емпірично встановлена шкала для оцінки цих коефіцієнтів, а також шкала для 

розрахунку рейтингу. У підсумку всі аналізовані підприємства розбиваються на 

чотири класи: зі стійким, загалом стійким, напруженим і незадовільним 

фінансовим становищем. 

Слід підкреслити, що більшість розглянутих і подібних їм методів не 

задовольняють пропонованим до таких методів вимогам, а саме: такого роду 

інтегральним показникам властива велика втрата інформації в результаті їх 

узагальнення; узагальнюючі показники побудовані таким чином, що погіршення 

оцінювання за одним може бути компенсовано поліпшенням оцінки по іншому 

показнику. Насправді ж зміни різних економічних показників не володіють 

властивістю «фізичної еквівалентності», при якому відносне збільшення одних 

елементів компенсується відносним зменшенням інших, зберігаючи у вигляді 

середнього деяку визначну властивість сукупності (зниження чистої виручки не 
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може бути покрито зменшенням боргових зобов’язань; збільшення 

матеріаломісткості не компенсується збільшенням продуктивності праці тощо). 

Усі  розглянуті та подібні їм інтегральні показники не є по суті комплексними, 

тому що в підсумковому значенні зникає роль кожного із вхідних показників. 

Здебільшого всі інтегральні показники побудовані на основі залучених 

емпіричних даних, тобто теоретично вони не обґрунтовані; інтегральні показники 

не відображають проблеми, що склалася, і мало сприяють виявленню назріваючих 

інтегральних показників, не виявляють фактори та / або не розкривають зв'язок 

між ними, що ускладнює вирішення задачі факторного аналізу;  

відсутня можливість змінювати склад використовуваних індикаторів  

залежно від їх значущості (важливості, корисності); має місце  

орієнтація на емпірично встановлені норми або значення показників  

інших підприємств; самі норми занадто розпливчасті і, нарешті, їх просто мало 

[155, с. 76-187; 225, с. 65-126; 278, с. 45-98; 279, с. 56-82]. 

Це обумовлює доцільність продовження досліджень в області побудови 

принципово нових методів і засобів інтегрування інформації, для забезпечення 

оптимальних організаційних заходів щодо проведення моніторингу діяльності 

підприємства. 

Сформульовані раніше принципи моніторингу діяльності підприємства 

вимагають створення таких методів і способів, які могли б водночас мати ознаки 

дескриптивних і нормативних моделей, бути комплексними і системними, 

забезпечувати формування інтегральних показників, збільшувати 

інформативність, тощо, тобто бути універсальними. 

З метою реалізації означених вимог доцільно використовувати неметричну 

згортку для побудови інтегрального показника, тобто використовувати 

ординальну шкалу. Ординальне вимірювання, по суті, є впорядкування об'єктів 

виміру (показників) відповідно інтенсивності прояву ознак. Підставою для 
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формування означених відносин можуть слугувати різноманітні властивості 

об'єктів моделювання та вимірювання [274, с. 67-82; 278, с. 67-98]. 

Загальна спрямованість підприємства на підвищення його організованості, 

ефективності, фінансової стійкості може бути описана засобами формулювання 

певних цільових установок. Слід зазначити динамічний характер підприємства як 

системи, а, відповідно, і його стратегії, і тактики, призводить до необхідності 

формулювати напрямок розвитку не «цілі - стану", а "цілі - напряму». У зв'язку з 

цим формулювання цілей економічної політики, тобто стратегії, не вимагає 

встановлення (принаймні, на першому етапі прийняття рішень) абсолютних рівнів 

показників, більше того, не є необхідним і встановлення заходів їх руху (темпів 

зростання). Цільові установки доцільно сформувати відповідно до упорядкування 

двох і більше показників економічного стану і результатів діяльності підприємства 

з метою підтримки прийнятого порядку. 

Свідомо конструюючи і контролюючи динаміку значень  

показників, існує можливість не тільки визначити напрям руху щодо  

діяльності підприємства, а й керувати цим рухом задля досягнення поставлених 

цілей [223, с. 143-189; 279, с. 56-94].  

Нормативний порядок показників можна розглядати як "ідеальну модель" 

руху економічного об'єкта, яка може слугувати точкою відліку при оцінювані 

фактичного динамічного стану об’єкта. Побудова такого нормативного порядку, 

на основі теорії виробничих процесів, робить точку відліку в певному сенсі 

об'єктивною. Будь-який фактичний порядок слідування показників можна 

порівняти з нормативним, обчисливши, наприклад, коефіцієнт рангової кореляції. 

Результати вимірювання обумовлюються не тільки специфікою вимірюваної 

економіко-аналітичної величини, але і моделлю відносин, що зафіксована в 

показнику (вимірнику), вибором індикаторів, типом використовуваної шкали, 

умовами вимірювання [278, с. 87-154; 382, с. 45-91]. 
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З метою забезпечення високоякісного організаційно-методологічного 

підґрунтя для проведення моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління доцільно, на нашу думку, запровадити методику, яка 

включає в себе два взаємопов’язаних етапи. Методика відповідає змісту раніше 

дослідженої системи моніторингу діяльності підприємства: вхід, процесор 

(упорядкованість, оснащеність, суб’єктивний фактор), вихід. При проведенні 

моніторингу діяльності підприємства, в системі стратегічного управління, таку 

послідовність рекомендується застосовувати при визначенні організаційно-

методологічних заходів і способів реалізації моніторингу [32, с. 4-9; 83, с. 431-439; 

278, с. 76-98; 279, с. 78-132; 382, с. 67-132; 386, 29-43]. 

Перший пов’язаний з інформаційним забезпеченням  

управління. На вході - це завдання аналізу та відбору вихідної  

інформації. 

На першому етапі необхідне формування базових складових задля аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому, які можуть 

використовуватися на верхніх рівнях управління. Виділення фінансових базових 

складових дає перший орієнтир у пошуку вихідної інформації: це дані, які 

доступні зовнішнім користувачам. Побудова інформаційно-аналітичної складової 

зводиться до впорядкування вибраних показників, виходячи зі змістовної 

інтерпретації співвідношення темпів їх зростання. Вибирається те співвідношення 

темпів росту (з двох можливих), яке найбільшою мірою відповідає відомим 

критеріям успішності підприємницької діяльності. Методом, який найбільше 

широко використовується в даний час для аналізу та оцінювання результатів 

підприємницької (комерційної) діяльності підприємств, є розрахунок коефіцієнтів, 

які характеризують співвідношення між окремими значеннями звітних показників 

[267, с. 54-87]. Аналіз співвідношень, що задаються цими коефіцієнтами, 

становить інформаційну основу побудови моделі. 
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Зовнішнім користувачам доступно обмежена кількість облікових показників, 

тому можна вважати, що всі ці показники є інформаційної основою побудови 

економіко-аналітичної складової. 

Другий етап забезпечує побудову управлінської складової моделі діяльності 

підприємства для забезпечення оцінювання ефективності стратегічного 

управління. 

Мету управлінської складової можна сформулювати як комплексний і 

системний опис підприємства, що відображає загальний економічний стан і 

направленість його розвитку. Вихідні дані для базової управлінської складової 

повинні включати в себе щонайменше шість показників (за кількістю системних 

елементів:  

1. Вхід (затрати).  

2 Вихід (товарна продукція).  

3.Устаткування (первісна вартість основних засобів).  

4. Збурювач (ФОП).  

5. Активний елемент (штатні працівники).  

6. Упорядкованість (штрафи сплачені).  

Ця класифікація інваріантна масштабу і конкретним цілям управління. 

На виході виділяються завдання інтерпретації отриманих інтегральних 

показників та оцінок, виявлення проблем і чинників, що їх породжують. 

Завдання з формалізації – це завдання розробки непрямих вимірювань, 

інтегральних показників, побудови нормативних і дескриптивних моделей. 

Ключові моменти тут інтеграція інформації та порівняння з нормативами. 

З метою формування управлінської нормативної складової, яка повинна 

бути комплексною і системною, необхідно виділити групи (класи) показників, які 

містять усі аспекти функціонування підприємств. Аритмічний розвиток 

підприємств виражається в різних темпах росту, які доцільно застосовувати щодо 
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характеристики результативності управління та в цілому комерційної стійкості 

підприємства [56, с. 87-145; 69, с. 31-36; 82, с. 50-54; 274, с. 76-95].  

Відповідну класифікацію значень показників забезпечує виділення 

системних характеристик підприємства. Вхід системи «підприємство» є сировина, 

електроенергія, інформація. Вихід системи – продукція, праця, послуги. До 

устаткування належать засоби праці. Узагальнюючим показником устаткування, 

очевидно, є показник вартості основних засобів. Активний елемент – це суб’єкти, 

які забезпечують реалізацію функцій системи. Інтегруючим показником є штатні 

працівники. Впорядкованість – характеристика послідовності й організації 

виробництва. При конструктивному описі виробничих систем виділяється такий 

елемент, як збурювач. Збурювач – складові системи, які діють на швидкість 

основного перетворення в системі. На підприємстві функцію збурювача 

виконують засоби стимулювання праці [56, с. 78-121; 82, с. 50-54; 112, с. 232-254; 

155, с. 87-124; 278, с. 54-134].  

Введемо наступні позначення: 1. Вх - параметри входу;  2. Вих - параметри 

виходу; 3. Уст - параметри устаткування; 4. Вп - параметри впорядкованості;  

5. Збур. – параметри збурювача; 6. АЕ - параметри активного елемента;  

7. І (.) – індекс (темп зростання) будь-якого параметра (показника). 

Таким чином, отримуємо наступні залежності: 

A. Показники ефективності будуються як відношення результату до витрат 

або ресурсів (рис. 4.5). Це показники: 1) фондовіддачі: Вих /Уст; ресурсовіддачі: 

Вих / Вх; 2) зарплатовіддачі: Вих / Збур.; продуктивності праці: Вих /АЕ. 

Зростання цих показників означає підвищення ефективності виробництва 

[267]: I (Вих)> I (Уст); I (Вих)> I (Вх); I (Вих)> I (Збур); I (Вих)> I (АЕ).  

Для порівняння виходу і впорядкованості немає загальновживаних 

показників, однак, можна стверджувати, що витрати на впорядкованість тоді 

виправдані, коли вони не випереджають зростання основного результату 

виробництва, тобто І (Вих)> І (Вх) (рис. 4.6). 
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Збільшення фондоозброєності означає, що кожен працівник  

використовує дедалі більше засобів праці. Збільшення матеріалоозброєності 

означає, що один працівник забезпечує використання в процесі виробництва все 

більше предметів праці. Збільшення матеріалооснащеності свідчить про 

підвищення "пропускної здатності" одиниці обладнання. Це можливо на базі 

вдосконалення засобів праці, заміни застарілих засобів новими, більш 

продуктивними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5 Формування показників ефективності діяльності підприємства 
Примітка: розроблено автором на основі [274 та ін.] 

 

B. Факторами, що сприяють зростанню ефективності виробництва є 

фондоозброєність: Уст/АЕ; 

матеріалоозброєність праці: Вх /АЕ; 

матеріалооснащеність засобів виробництва: Вх /Уст. 

Звідси випливає, що нормативними є співвідношення: 

І (Уст)> І (АЕ); І (Вх)> І (АЕ); І (Вх)> І (Уст) 

Показники, що характеризують ефективність 
виробництва 

Фондовіддача 
Вих / Уст 

Т (Вих)> Т (Уст); Т (Вих)> Т (Вх); Т (Вих)> Т (Кат);  Т (Вих)> Т (АЕ) 

 

Ресурсовіддача  
Вих / Вх 

Зарплатовіддача  
Вих / Кат 

Продуктивність праці 
Вих / АЕ 

Т (Вих)> Т (Вп) 
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Рис. 4.6. Показники, що сприяють зростанню ефективності виробництва 
Примітка: розроблено автором на основі [274 та ін.] 

 
C. Економічна сутність інтенсифікації виробництва полягає в тому, що в 

кожен певний відлік часу незмінну або навіть меншу кількість праці продуктивно 

споживає все більшу масу більш досконалих засобів виробництва, створює все 

більшу кількість продукту. Індикатором маси витраченої праці на підприємстві 

можуть бути кошти, витрачені на його оплату, які є параметром каталізатора. 

Отже, нормативними є співвідношення (рис. 4.7.): I (Уст)> I(Збур); I (Вих)> I 

(Збур).  

 

 

  

 

 

 

Рис. 4.7. Фактори впливу на інтенсифікацію виробництва 
Примітка: розроблено автором на основі [274 та ін.] 

 

Показники, що сприяють зростанню 
ефективності виробництва 

Фондоозброєніст
ь  
 
Уст/АЕ 

Матеріалоозброєність праці 
 

Вх / АЕ 

Матеріалооснащеність 
засобів виробництва 
 
Вх / Уст 

Т (Уст)> Т (АЕ)                 Т (Вх)> Т (АЕ)               Т (Вх)> Т (Уст) 

Індикатори  Каталізатори  Витрачена праця 

Т (Уст)> Т (Збур)      Т (Вих)> Т (Збур) 

Інтенсифікація виробництва 
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D. Засоби виробництва ефективні в тому випадку, коли їх використання веде 

до зростання продуктивності праці, а кваліфікація працівників тоді відповідає 

досягнутому технічному рівню виробництва, коли її реалізація  

в практичній діяльності забезпечує це зростання. Індикатором  

зростання кваліфікацій працівників може служити зростання  

їх середньої грошової винагороди. При цьому, найважливішою  

умовою підвищення ефективності виробництва є більш швидке зростання 

продуктивності праці в порівнянні з ростом середньої заробітної плати. Звідси 

випливають такі нормативні співвідношення (рис. 4.8):  I (Вих)> I (Кат)> Т(АЕ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8 Фактори впливу на ефективність виробництва 
 Примітка: розроблено автором на основі [274 та ін.] 

 

G. Особливого розгляду заслуговують параметри впорядкованості, які є 

показниками критеріального (оцінювального) типу, зростання яких не можна 

визнати позитивною тенденцією (рис. 4.9). Тому параметри впорядкованості 

повинні рости повільніше всіх інших параметрів. Таким чином, отримуємо 

наступні співвідношення: 

I (Вих)> I(Вп); I (Вх)> I (Вп); I (Уст)> I (Вп); I (Збур)> I (Вп); I (Збур)> I (Вп) 

 

 

Ефективність засобів виробництва 

 

Зростання продуктивності праці 

Т (Вих)> Т (Збур)> Т (АЕ) 

Достатня кваліфікація працівників 

Індикатор зростання кваліфікацій працівників 



321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9 Впорядкованість параметрів управлінсткої моделі на засадах 

моніторингу діяльності підприємства  
Примітка: розроблено автором на основі [274 та ін.]  

 

На основі розглянутих співвідношень (Додаток Д, рис.Д1). можна 

побудувати схему переваг.. У таблиці 4.3 представлена матриця переваг, що 

відповідає рис.4.10. У матриці позначені буквами нормативні співвідношення, «+» 

- нормативні співвідношення швидких темпів росту, «-» - повільних (табл. 4.3).   

Таблиця 4.3 

Матриця зв’язків між параметрами моделі 
Параметри Вхід Вихід Устаткування Впорядк. Збурювач Акт.елем. 

Вхід  - B D + B 

Вихід А  А А,D А,C,G А,G 

Устаткуван. - -  D C В 

Впорядк. - - -  - - 

Каталізатор - - - D  G 

Акт. 

елемент 
- - - D -  

Примітка: розроблено автором на основі [274 та ін.]  
 

А – Співвідношення: Вихід >Устаткування, Вихід > Вхід, Вихід > Збурювач, 

Вихід  > Активний елемент. 

Параметри  впорядкованності 

Показники критериального (оціночного) типу 

Т (Вих)> Т (Вп);           Т (Вх) > Т (Вп);  

Т (Уст)> Т (Вп)      Т (Збур)> Т (Вп)     Т (АЕ)> Т (Вп) 
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B – Співвідношення: Устаткування > Активний елемент, Вхід > Активний 

елемент, Вхід  > Устаткування. 

C – Співвідношення: Устаткування > Збурювач, Вихід  > Збурювач. 

D – Співвідношення: Вихід > Збурювач > Активний елемент. 

G – Співвідношення – Вихід, Вхід, Устаткування, Збурювач, Активний 

елемент > Впорядкування 

 
Рис. 4.10. Схема переваг складових в моделі моніторингу 

Примітка: розроблено автором на основі [274 та ін.] 

 

Таким чином, отримуємо управлінську складову: 

I (Вих)> I (Вх)> I (Уст)> I (Збур)> I (АЕ)> I (Вп).  

Наведене співвідношення показує впорядкування між групами відібраних 

показників. 

Для побудови конкретизованої управлінської складової необхідно 

впорядкувати показники всередині кожної групи. 

Показниками виходу є товарна і реалізована продукція. Реалізована 

продукція -  це продукція, за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок 

підприємства- постачальника, та яка відвантажена споживачу в установлений 

термін. Природно, що цей показник повинен зростати швидше, ніж показник 

Вихід 

Вхід 

Устаткування 

Впорядкування 

Збурювач 

Активний 
елемент 
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товарної продукції. Необхідно, щоби продукція не залежувалась на складах, тому 

як це відволікає кошти із реального обігу і знижує швидкість обігу [56, с. 89-121; 

82, с. 50-54; 274, с. 54-87; 278, с. 87-126; 382, с. 45-92]. 

Показники входу – це собівартість продукції, запаси, матеріальні затрати. 

Відповідно до потреб ресурсозбереження і оптимізації економічних показників, 

важливим є показник матеріальних витрат, але не за рахунок запасів, що ідуть у 

виробництво. 

Показники устаткування: залишкова вартість; первісна вартість; знос 

основних засобів. Найбільш активним елементом у засобах праці виступають 

знаряддя праці, саме вони складають матеріальну основу зростання обсягів 

виробництва.  

Відмінною ознакою систем управління підприємством є наявність суб’єктів 

на всіх ланках виробництва. Використання принципів матеріального і морального 

стимулювання є одним зі складових забезпечення ефективного управління. Тому 

вважається за доцільне, в якості показників каталізатора використовувати фонд 

оплати праці. Каталізатор є фактором стимулювання виробничого процесу. 

Показники активного елемента: чисельність штатних працівників; 

чисельність позаштатних працівників; працівників на умовах неповного робочого 

часу. Використання більш досконалого і продуктивного устаткування, в умовах 

інтенсифікації виробництва вимагає достатньо гнучкого приймаття певних 

управлінських рішень. Ефективність діяльності підприємства, як наслідок 

зменшення числа робітників, доцільне у випадку збільшення обсягів виробництва 

[56, с. 98-123; 71, с. 76-87; 82, с. 50-54; 206, с. 93-165; 337, с. 45-98; 382, с. 78-94]. 

Показники впорядкованості – штрафи, пені, неустойки отримані і сплачені. 

Сплачені штрафи можна вважати узагальнюючою характеристикою негативних 

факторів у діяльності підприємства. Природно, що значення цих показників 

повинні зростати повільніше, ніж інші показники.  Схематично методика 

представлена на рис. 4.11 
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Ця класифікація інвертована до масштабів і місії підприємства, конкретним 

цілям управління, тому вона може бути основою при побудові типової 

нормативної управлінської моделі відповідно до вибору вихідних показників та їх 

типового упорядкування. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.11. Схема взаємодії складових моделі моніторингу 
Примітка: розроблено автором на основі [82, 274, 382 та ін.] 

 

Сформовані базові складові моделі моніторингу діяльності підприємства 

доцільно застосовувати як еталон (орієнтир) при розробці економічної політики. В 

ідеалі фактичне упорядкування значень показників повинно співпадати з 

нормативним (заданим). Природно, що економічний стан підприємства, на якому 

виконуються всі перелічені вимоги, вважається підприємство з ефективним 
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управлінням [56, с. 89-132; 71, с. 56-98; 82, с. 50-54; 382, с. 98-132]. Такий засіб 

представлення показників можна назвати згорткою. 

Запропонований метод згортки є одночасно і системним, і комплексним. 

Системність виявляється в тому, що ці складові висловлюють динаміку показників 

у їх взаємному відношенні, тобто дозволяють задати й оцінити цілі, які жодним 

показником окремо виражені бути не можуть. Комплексна вона є тому, що в такій 

згортці можна використовувати показники, що відображають всі аспекти 

діяльності підприємства, незалежно від використовуваних для них одиниць 

виміру. 

Така згортка може відігравати роль нормативної (коли співвідношення між 

темпами зростання показників встановлюється, виходячи з цільових установок) і 

дескриптивної моделі (коли упорядковуються фактичні темпи зростання 

показників). 

Згортка мінімізує втрату інформації, тому що в ній кожен показник зберігає 

свою власну роль. У такій згортку відсутній ефект взаємного погашення 

«позитивних» і «негативних» змін, що віддзеркалюються різними показниками 

[274, с. 45-87]. 

Прийнятий за нормативний порядок руху показників виступає як «ідеальна 

модель» економічної стратегії підприємства і служить точкою відліку для оцінки 

результатів її реалізації. 

Таким чином, очевидно, що запропонований підхід  

узгоджується з принципами і критеріями моніторингу діяльності  

підприємства. 

Тому оцінкою економічної стійкості підприємства може бути оцінювання 

збігу фактичного і нормативного установленого в упорядкуванні індексів 

показників [30, с. 129-131; 133, с. 30-39]  

Цю оцінку можна розрахувати наступним чином (4.30-4.42)  (формула 4.32):  
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    ,             (4.32) 

 

де С – оцінка реалізації економічної політики підприємства; 

m – кількість показників в упорядкуванні; 

ki – кількість інвертувань у фактичному порядку щодо значень показника, 

який має перший ранг (займає i-те місце) в моделі (формула 4.33): 

 

    ,                                                (4.33) 

 

де S(R, N) – сума інвертувань у реальному порядку показників (R), відносно 

нормативного порядку (N), заданого в моделі (формула 4.34): 

 

    ,   (4.34) 

 

де ri и rj - ранги i-гo и j-гo показників в фактичному упорядкуванні. 

Оцінка показника С змінюється від 0 до 1. Співпадіння  

фактичного і нормативного порядку значень показників підтверджує  

найвищий рівень здійснення економічної політики, тобто  

стратегії. Всі нормативно встановлені співвідношення темпів  

росту значень показників фактично виконуються (С = 1).  

Фактичний порядок значень показників повністю протилежний нормативному і 

відповідає оцінці С = 0. 

Поряд з оцінкою стійкості важливо розрахувати оцінку мінливості 

економічної політики (зовнішньої і внутрішньої), що характеризує зміну 

структури виконаних і невиконаних нормативних співвідношень, направлених на 
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реалізацію управлінських цілей. Пропонується розрахувати цю оцінку наступним 

чином (формула 4.35): 

 

   ,                                 (4.35) 

 

де MІ – оцінка мінливості реалізації економічної політики; 

R1, R2 – відповідно, порядок значень показників, що реально склався в 

першому та другому періодах; 

N – нормативно установлений порядок показників; 

S(R1, R2), S(R2, N), S(R1, R2) – сума інвертувань в одному порядку 

показників відносно другого. 

Оцінювання мінливості виражає зв'язок між значенням оцінки стійкості, що 

залежить від змін у структурі порядку значень показників, і величиною самих 

структурних змін, змінюється від 0 до 1. 

Стійкість визначає режим роботи підприємства, мінливість оцінює перехід 

від одного режиму до іншого. Поєднання двох оцінок С та MІ породжує третю – 

оцінку загальної (інтегральної) економічної стаціонарності підприємства СТ [267] 

(формула 4.36): 

 

    .                                             (4.36) 

 

Оцінка стаціонарності збігається з оцінкою стійкості у випадку, якщо оцінка 

мінливості дорівнює 1. При зменшенні оцінки мінливості до нуля оцінка 

стабільності також зменшиться до нуля. Дані для розрахунків наведені в додатку 

Е. 
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Негативним є співвідношення упорядкованості до інших показників. У 

нашому випадку спостерігається постійне зростання сплачених штрафів 

(рис. 4.12).  

Оцінкою економічної стійкості підприємства, що може слугувати 

відповідною оцінкою ефективності управління, є близькість фактичного і 

нормативно встановленого в моделі порядку темпів зростання показників. 

Значення оцінки економічної стійкості підприємства змінюється в діапазоні від 0 

до 1. 

Співпадіння фактичного і заданого порядку значень показників 

характеризує найвищий рівень реалізації економічної політики, направленої на 

забезпечення економічної стійкості підприємства. В разі, якшо всі нормативно 

встановлені співвідношення темпів росту значень показників фактично 

виконуються, то оцінка дорівнює 1. 

 

 
Рис. 4.12. Зіставлення складових моделі моніторингу діяльності гірничорудного 

підприємства ПрАТ «ЦГЗК» за 2011-2017 рр. 
Примітка: розроблено автором на основі [22; 27; 45; 42; 49; 82  та ін.]  
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В разі, коли фактичний порядок значень показників повністю протилежний 

нормативному, відповідна оцінка дорівнює 0. Чим ближче значення оцінки до 

одиниці, тим більша доля реалізована нормативних співвідношень між 

показниками в реальній господарській діяльності підприємства.  

Стійкість уважається інтегральною оцінкою економічного стану 

підприємства. Визначає ступінь наближення до нормативного і не залежить від 

досягнутого рівня економічного стану в минулому. Стійкість може вважатися 

стратегічною оцінкою, тому що показує рівень досягнення стратегічних цілей 

економічного розвитку, який закладено в нормативній інформаційно-аналітичній 

моделі моніторингу діяльності підприємства [56, с. 78-92; 82, с. 50-54]. 

При послідовному визначенні показників діяльності підприємства, 

відповідно до кожного окремого періоду, оцінювання стійкості може зростати чи 

зменшуватися. Слід враховувати, що зростання оцінки стійкості не означає, що на 

підприємстві сталися лише позитивні зміни. Це може бути пояснено виконанням 

тих нормативних співвідношень, що в попередньому періоді не виконувалися [56, 

с. 78-121; 82, с. 50-54; 278, с. 76-97].  

Зростання оцінювання стійкості може супроводжуватися і новими 

порушеннями нормативно встановлених співвідношень. Виконання в певному 

періоді нормативних співвідношень між парою значень показників  

не гарантія стійкого виконання цього співвідношення в майбутньому.  

Тому обчислюється оцінка мінливості економічної політики, яка характеризує 

зміни в структурі значень показників, виконаних і невиконаних нормативних 

співвідношень відповідно до направленості змін у реалізації управлінських цілей 

[56, с. 76-91]. 

Незмінність реалізації економічної політики, що характеризується 

виконанням співвідношень у поточному періоді порінянно з попереднім, 

відповідає значенню оцінки мінливісті 1. Мінімальна оцінка дорівнює 0, в разі 
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якщо всі зміни у структурі порядку значень показників мають негативний 

характер (зменшують оцінку стійкості). 

Побудова оцінювання стійкості та мінливості є вимірниками, що не 

залежать один від одного. Стійкість характеризує режим роботи виробничої 

системи, відповідно, мінливість оцінює перехід від одного режиму роботи до 

іншого. Єдність цих двох оцінок є підґрунтям побудови оцінки щодо загальної 

характеристики (інтегральної) економічної стабільності роботи виробничої 

системи.  

Значення оцінки стабільності співпадає зі значенням оцінки  

стійкості в разі, якшо значення оцінки мінливості дорівнює одиниці. Зменшення 

значення оцінки мінливості до 0 призводить до зменшення до 0 значення оцінки 

стабільності. 

Отже, значення оцінки економічної стабільності діяльності підприємства є 

значення оцінки стійкості функціонування підприємства, скоригована на 

мінливість його економічної політики. 

Відповідно до розрахунків значень показників, упорядковуються (у кожному 

періоді), кожному значенню показника присвоюється фактичний ранг, 

визначається кількість інвертування для кожного значення показника. Далі 

обчислюємо оцінки стійкості, мінливості, економічної стабільності підприємства 

[56, с. 67-124; 82, с. 50-54]. 

Розраховані оцінки стійкості, мінливості та стабільності щодо підприємства 

ПрАТ ЦГЗК за 5 періодів представлені у табл. 4.4. 

Таблиця 4.4  

Оцінка ефективності управління підприємства ПрАТ «ЦГЗК» 

(2013-2018 рр.) 
Показник 
(коеф.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Стійкість (С) 0,90 0,88 0,92 0,86 0,86 0,86 0,82 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Мінливість 
(МІ) 0,22 1,00 0,83 0,26 0,26 0,26 0,73 
Стабільність 
(СТ) 0,61 0,88 0,90 0,56 0,56 0,56 0,76 

Примітка: розроблено автором на основі [22; 82; 274 та ін.] 

 

Згідно до кількісних показників ефективності управління сформована 

табл. 4.5 щодо відповідності якісним  ознакам. 

В онову побудови таблиці покладена ідеологія якісного кореляційного 

оцінювання Чедока. 

Таблиця 4.5  

Відповідність кількісних показників ефективності управління якісним 
Оцінки 0 – 0,39 0,4 – 0,59 0,6 – 0,79 0,8-1 

Стійкість низька помірна нормальна висока 

Мінливість низька помірна нормальна висока 

Стабільність низька помірна нормальна висока 

Примітка: розраховано автором 

 

Оцінка мінливості економічної політики характеризує перехід від одного 

періоду часу до іншого. У 2013 р. оцінка мінливості дорівнювала 1. Це вказує на 

нормативність співвідношень показників економічної політики підприємства 

ПрАТ «ЦГЗК» у порівнянні з 2012 р. Всі співвідношення значень показників 

виконуються однаково в періодах 2013-2014 рр. [56, с. 87-122; 82, с. 50-54]. 

У 2015 р. значення показників мінливості різко зменшилося у порівнянні з 

попереднім періодом. Зменшення значень оцінки стабільності підтверджує 

негативну зміну у структурі порядку значень показників. Така тенденція пов’язана 

зі зміною менеджменту підприємства восени 2015 р., наслідки стали яскраво 

помітними у 2016 р.  [56, с. 87-132; 82, с. 50-54]. Аналіз темпів зростання вказує на 

зменшення показників, деяких навіть удвічі  
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У 2018 р. показники покращилися, підприємства поступово виходять із 

кризи. Таким чинм, можна відмітити збільшення оцінок стійкості, мінливості та 

загальної стабільності до кінця періоду, що аналізується.  

Отже, реалізація економічної політики на підприємствах ГРК на поточний 

час є на достатньому рівні. Управлінська діяльність направлена на забезпечення 

фінансово-економічної стійкості комбінату ГРК. Більша частина нормативно 

встановлених співвідношень між темпами росту виконується. Отримана 

стратегічна оцінка вказує на достатній рівень досягнення стратегічних цілей 

економічного розвитку. В додатку И, (рис. И.1-И.6, табл. И.1) показані 

співставлення складових, отриманих в процесі моделювання. 

Відповідно до проведенного дослідження, отримали наступні результати: 

1)  Фактори, що сприяють зростанню ефективності виробництва є 

фондоозброєність (співвідношення оснащення до суб’єктивного фактору.. 

Спостерігається збільшення даного показника, отже на підприємствах робітники 

приводять до руху все більшу частину засобів праці. 

2) Матеріальна озброєність праці (співвідношення показників входу до 

суб’єктивного фактору  постійно і стрімко зростає, а це означає, що один 

робітник забезпечує використання в процесі виробництва все більшої маси 

предметів праці. Таким чином з рахунок цього ефективність постійно зростає. 

3) Матеріальна забезпеченість виробництва (співвідношення показників 

входу до оснащення) спочатку зростала, а потім пішла на спад. Це вказує на 

старіння предметів праці і зменшення їх «пропускної здатності». 

4) Наступним співвідношенням є: показники оснащення, що повинні 

бути більшими за каталізатор (збурювач). Темпи росту каталізатора були 

більшими за оснащення. Починаючи з 2016 року співвідношення змінилось, отже 

починаючи з цього періоду устаткування стало більш удосконаленим, 

автоматизованим і з кожним роком  потребує все  менше робочої сили. Це 
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пов’язано з оновленням засобів праці на підприємствах ГРК  

починаючи з 2016 р.  

5) Показники виходу повинні буди більшими за показники каталізатору, 

а ті в свою чергу за суб’єктивний (активний елемнт) фактор. На підприємстваї 

гірничоцдного комплексу дані співвідношення виконуються. 

6) Засоби виробництва на гірничорудному підприємстві  є ефективними, 

тому що вони призводять до зростання продуктивності праці. Кваліфікація 

робітників підприємства відповідає досягнутому технічному рівню, тому що 

спостерігається дане зростання. Зростання кваліфікації робітників також видно 

через ріст їхньої грошової винагороди.   

На підставі побудованої управлінської моделі може бути запропонована 

спрощена модель оцінювання ефективності управління, яка має наступні 

припущення. Для швидкого зростання ефективності результати повинні рости 

швидше, ніж витрати. Загальна пропорція інтенсивного розвитку підприємства 

буде виглядати таким чином: 

Іп>  Ічп > Івд  > Іт  > Іфос  > Іфзн > Іч,  

де ІП  - темп зростання прибутку; Ічп - темп зростання чистої продукції; Іфзн 

– темп зростання заробітної плати; ІЧ - темп зростання чисельності працюючих; 

Івд - темп зростання валового доходу; Іт - темп зростання товарообігу; Іфос - темп 

зростання вартості основних фондів і оборотних коштів. 

Випереджаюче зростання прибутку над чистою продукцією буде 

забезпечувати перевищення витрат над споживанням (ІП > Ічп). При цьому 

забезпечується зростання заробітної плати (Іфзн > ІЧ). Темп зростання чистої 

продукції перевищує темп зростання валового доходу (Ічп > Івд). Це означає 

скорочення витрат, непрямих податків і платежів. Випереджаючий темп зростання 

товарообігу в порівнянні з темпом зміни вартості основних фондів і оборотних 

коштів (Іт > Іфос) веде до зростання фондовіддачі та прискорення оборотності 

функціонуючого капіталу. 
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Оцінка загальної пропорції інтенсивності розвитку підприємства передбачає 

порівняння темпів зміни кожного з показників. Для цього використовують 

матрицю оцінювання взаємозв'язків 

У матрицю заносяться індекси (темпи зростання) зміни показників і по 

кожному рядку перевіряється співвідношення за знаком (>) або (<). Дотримання 

співвідношення між показниками означає поліпшення діяльності за даним 

напрямком і навпаки. 

Доцільним є визначення показників сталості й вираженості [268]. Сталість 

характеризує  рівень стратегії, який визначається співвідношенням фактичного  

порядку темпів зростання показників моделі. Оцінювання сталості економічної 

стратегії можна розрахувати, як (формула 4.37): 

 

     (4.37) 

 

де Р - оцінка сталості фактично реалізованої стратегії;  

m - число показників в нормативній моделі; 

Т - число періодів, щодо яких розраховані фактичні ранги показників; 

 t - номер періоду; 

S(Pt, Pt+1) - сума інвертувань у фактичному порядку показників у періоді t 

щодо фактичного порядку показників у (t + 1)-му періоді. 

Оцінка сталості фактичної стратегії змінюється в діапазоні від 0 (при 

максимально мінливій стратегії, або повній її відсутності) до 1 (при максимально 

стійкій, незмінній, постійній стратегії). 

Показник сталості стратегії рекомендується доповнити розрахунком оцінки 

вираженості стратегії, що визначається як середній за Т періодів ранг i-гo 

показника.  
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Таким чином, застосування запропонованого наукового підходу щодо 

реалізації економічної політики відповідно гірничодобувних підприємств 

дозволить оцінювати поточний економічний стан і його відповідність обраній 

стратегії розвитку. 

Сформована інформаційно-аналітична система моніторингу діяльності 

підприємства щодо забезпечення ефективності управління, яка заснована на 

принципах: поєднання безперервності і періодичності; оперативності, порівняння 

показників у часі й просторі; принципів систематизації і включає в себе систему 

показників (рис. 4.13).  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система показники моніторингу діяльності 
підприємства  в системі стратегічного управління 
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Рис. 4.13. Система економіко-аналітичних показників моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління 
Примітка: розроблено автором 
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Система економіко-аналітичних показників визначає відповідні підходи 

(функціональний, процесний, системний), що забезпечує цілісність і 

безперервність моніторингу діяльності підприємств у системі стратегічного 

управління. 

Отже, удосконалена система економіко-аналітичних показників 

моніторингу, а саме: коефіцієнти стійкості, мінливості, стабільності, сталості 

реалізації економічної стратегії підприємства – надають інформацію щодо 

досягнення чи недосягнення стратегічних цілей підприємства, а також 

забезпечують можливість відстеження динаміки реалізації економічної стратегії. 

Запропонована методика є підґрунтям для упровадження економіко-аналітичних 

процедур задля визначення внутрішніх і зовнішніх збурень, що мають вплив на 

реалізацію економічної стратегії підприємства. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Сформована інформаційно-аналітична система економіко-аналітичних 

показників моніторингу щодо забезпечення ефективності управління 

підприємством, яка заснована на принципах: поєднання безперервності і 

періодичності; оперативності, порівняння показників у часі й просторі; принципів 

систематизації. Система економіко-аналітичних показників визначає відповідні 

підходи (функціональний, процесний, системний), що забезпечує цілісність і 

безперервність моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління. Система економіко-аналітичних показників моніторингу, а саме: 

коефіцієнти стійкості, мінливості, стабільності, сталості реалізації економічної 

стратегії підприємства – надають інформацію щодо досягнення чи недосягнення 
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стратегічних цілей підприємства, а також забезпечують можливість відстеження 

динаміки реалізації економічної стратегії.  

Запропонована методика є підґрунтям для упровадження економіко-

аналітичних процедур задля визначення внутрішніх і зовнішніх збурень, що мають 

вплив на реалізацію економічної стратегії підприємства 

2. З’ясовано, що для економічного виміру розвитку промислових 

підприємств необхідно визначати складники: економічні, соціальні, екологічні, які 

забезпечують зіставлення фактично досягнутих результатів діяльності 

підприємств зі встановленими цільовими показниками стратегії розвитку; 

гармонійний, несуперечливий, збалансований розвиток соціально-економічної 

системи. Це дає можливість всебічно дослідити розвиток підприємств 

гірничорудного комплексу, зокрема, та гірничодобувної галузі взагалі. 

Проведений порівняльний економіко-аналітичний аналіз дозволив визначити 

підприємства - лідери і підприємства-аутсайдери. У межах кожної складової 

виділені домінантні чинники, що забезпечило можливість провести комплексний 

економіко-аналітичний аналіз оцінювання економічної політики підприємства у 

часі. 

3. Проаналізовано динаміку трансформаційних перетворень 

ефективності виробництва підприємств гірничодобувної галузі, що є підґрунтям 

удосконалення теоретичних засад економіко-статистичного аналізу ефективності 

соціально-економічного стану промислових підприємств. На відміну від наявних 

методів аналізу, вони базуються на застосуванні методів економіко-аналітичного 

аналізу та комплексного оцінювання діяльності підприємства. Це дозволило 

виділити складники щодо економічного виміру підприємств: фінансової стійкості, 

ринкові показники, показники організаційної стійкості, виробничі показники, 

техніко-технологічної показники, інвестиційні показники, екологічні показники. 

4. Дослідження сучасних методологічних підходів економіко-

аналітичного оцінювання ефективності організаційних структур управління 
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підприємством виявили певну складність, а часом і некоректність їх застосування. 

Визначена роль організаційної системи підприємства в забезпеченні стійкості його 

економічного стану.  

Розвинуто методологічний підхід до оцінювання організаційної структури 

управління з позиції системності на основі критеріїв відповідності: цілям 

підприємства; процесу функціонування системи управління підприємства. 

Обґрунтовано систему аналітичних показників щодо оцінювання ефективності 

організаційної структури управління підприємством з позиції системності, що 

будується на основі матриці суміжності зв’язків між підрозділами підприємства. 

Запропонована система містить три групи економіко-аналітичних показників: 

перша - оцінює ефективність структури зв'язків у самій організаційній системі - 

показник зв'язності елементів організаційної структури, показник структурної 

надлишковості; друга - характеризує ефективність функціонування основних 

підрозділів підприємства - коефіцієнт актуалізації зв'язків, коефіцієнт сумісності 

зв'язків; третя - застосовується для оцінювання ступеня керованості системи 

організаційної структури - показник централізації організаційної структури 

управління 

5. З’ясовано, що для визначення результативності управління необхідно 

здійснювати аналіз техніко-економічних показників у часі. Удосконалено систему 

економіко-аналітичних показників оцінювання діяльності підприємства на засадах 

використання функціонального, процесного, системного підходів. Основу системи 

складає змістовна інтерпретація співвідношень темпів зростання техніко-

економічних показників, що відповідають результативності управління і 

комерційній стійкості підприємства. Ця класифікація інвертована до масштабів і 

місії підприємства, конкретним цілям управління, тому вона може бути основою 

при моделювані діяльності підприємства в системі стратегічного управління. 
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Науково обґрунтовано основні етапи оцінювання реалізації економічної 

стратегії підприємства: стійкість, мінливість, стабільність, сталість реалізації 

економічної стратегії. Застосування запропонованої системи економіко-

аналітичних показників щодо оцінювання реалізації економічної стратегії 

підприємств дозволяє оцінити їх поточний стан і відповідність обраній стратегії.  

6. Оцінювання реалізації економічної стратегії підприємства 

здійснюється поетапно за допомогою запропонованої системи економіко-

аналітичних показників: стійкість - реалізація економічної стратегії підприємства; 

мінливість - структурні зміни в системі установлених співвідношень значень 

економіко-аналітичних показників; стабільність – стійкість скоригована на 

структурні зміни, узагальнюючий показник - сталість реалізації економічної 

стратегії підприємства за визначений період часу. Сформована шкала 

відповідності якісному визначенню оцінки показників стійкості, мінливості, 

стабільності. Співпадіння фактичного і нормативного порядку значень показників 

свідчить про найвищий рівень здійснення економічної політики Запропонована 

методика є підґрунтям для впровадження економіко-аналітичних процедур задля 

визначення внутрішніх і зовнішніх збурень, що мають вплив на реалізацію 

економічної стратегії підприємства. Оцінювання отриманих системних 

характеристик діяльності підприємства надало підстави, щоб зазначити постійне 

зростання сплачених штрафів за забруднення довкілля, що свідчить про 

необхідність врахування екологічної складової при розробці системи 

стратегічного управління відповідно до гірничодобувних підприємств.  

 

Результати дослідження за розділом 4 опубліковано в працях [27; 29; 30; 31; 

32; 38; 42; 43; 54; 56; 61; 65; 69; 71; 72; 76; 79; 82; 83; 85; 386] 
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РОЗДІЛ 5 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

5.1. Економіко-аналітичні методи у формуванні управлінських рішень 

на гірничорудних підприємствах   

 

Поряд із традиційними методами аналізу даних, при дослідженні реальних 

соціально-економічних явищ і процесів використовують економіко-аналітичні 

методи, які ґрунтуються на відомій методології. 

Комплексність використання економіко-аналітичних методів передбачає 

системне розкриття сутності, закономірностей, тенденцій розвитку визначених 

явищ і процесів з метою адекватного відображення властивостей, резервів і 

перспектив розвитку і шляхів удосконалення. 

Ускладнення структури соціально-економічних явищ передбачає 

використання ряду методів класифікації у виділення однорідних груп, в основі 

яких лежить міра близькості метрики. Суть полягає в тому, що розподіл об’єктів 

або процесів, які досліджуються, в сукупності повинен  відповідати нормальному 

закону розподілу з метою отримання моделі, яка дійсно буде відображати якісно 

однорідні групи.  

Методика оцінювання ефективності управління підприємства передбачає 

розрахунок коефіцієнтів, що визначають ступінь забезпеченості підприємства 

економічними ресурсами та засобами, якість їх використання. Актуальним при 

цьому виступає об’єднання підприємств у групи за схожими показниками 

ефективності діяльності та вибір стратегії подальшого їх розвитку. 

Серед найбільш поширених у практиці аналізу економічних явищ і процесів 

є кластерний аналіз [3, с. 43-132; 14, с. 215-221; 74, с. 89-90; 84, с. 68-70; 166, с. 76-
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132; 200, с. 167-276; 270, с. 78-93; 295, с. 67-98; 336, с. 76-125; 343, с. 23-43; 373, 

с. 78-195; 403, с. 158-167] та ін. При відсутності інформації про структуру класів 

об’єктів доцільно використовувати методику кластерного аналізу. 

Природно, що об’єкти і суб’єкти, явища і соціально-економічні процеси 

різняться складністю структурних зв’язків, певною схоластичністю, 

невизначеністю середовища, тому при дослідженні складних виробничих систем і 

процесів кластерний аналіз є найбільш прийнятним, у тому числі й підприємств 

гірничодобувної галузі України [56, с. 67-123; 336, с. 37-176]. Відмінною 

особливістю кластерного аналізу є застосування методу розбивки на групи з 

одночасним обліком усіх ознак.  

Принцип утворення груп, що використовується у кластерному аналізі, 

політетичний. Цей принцип передбачає одночасність аналізу  

усіх ознак у групуванні, тобто вони одночасно враховуються при  

віднесенні об’єкта до відповідної групи. Як правило, цей метод не визначає чітких 

меж кожної групи та кількість груп, яку доцільно виділити в досліджуваній 

сукупності [3, с. 54-98; 58, с. 80-85; 200, с. 239-465; 336, с. 78-165].  

Першочерговим завданням, при застосуванні кластерного аналізу, є 

визначення мети кластеризації. Від вірного визначення мети залежать результати 

подальших досліджень. Усі дослідження, що ґрунтуються на кластерному аналізі, 

включають у себе п’ять основних етапів [14, с. 215-221; 270, с. 47-132; 384, с. 14-

211]:  

1)формування вибірки щодо кластеризації; 2)визначення множини ознак, 

відповідно до яких оцінюються об’єкти вибірки; 3) розрахунок значень певної 

міри схожості між об’єктами; 4) використання методу кластерного аналізу щодо 

створення груп схожих об’єктів; перевірка вірогідності результатів кластерного 

рішення.  

В основі цієї теорії покладено  поняття «кластер» - зосередження найбільш 

ефективних і взаємозалежних видів економічної діяльності, тобто сукупність 
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взаємозалежних груп успішно конкуруючих фірм, які утворять «золотий перетин», 

у західній інтерпретації «diamond – діамант» всієї економічної системи держави і 

забезпечують конкурентні позиції на галузевому, національному й світовому 

ринках. 

Кластерний метод відіграє суттєву роль у прикладному аналізі діяльності 

гірничодобувних підприємств України [36, с. 15-18; 60, с. 34-40; 310, с. 216-218]. 

Селекція змінних у кластерному аналізі є одним із найважливіших етапів у 

процесі дослідження. Стосовно групування підприємств ГРК пропонується 

використання двох груп показників:  

1) виробничі показники діяльності підприємства,  

що визначають особливості його функціонування (кількість підрозділів 

виробництв, обсяги виробництва, виробнича потужність, кількість виробничих 

агрегатів, середньорічна вартість основних виробничих фондів, кількість 

працівників); 2) фінансово-економічні показники, які визначають ефективність 

діяльності підприємства та його фінансово-економічний стан (витрати на 1 грн. 

від реалізації продукції, продуктивність праці робітників, ресурсовіддача, 

рентабельність, дохідність, фондовіддача, показники ліквідності). 

Пропонується, з метою забезпечення якості проведення кластерного аналізу, 

кількість значень показників доцільно брати рівним 33 показникам. 

Зазначимо, при визначенні системи показників другої групи варто 

враховувати значення цих показників. Означені показники повинні бути не 

абсолютними, а відносними величинами [3, с. 89-121; 19, с. 67-132; 36, с. 15-18; 

82, с. 78-132; 117, с. 290-296; 319, с. 47-189; 336, с. 98-132]. Особливість 

застосування кластерного аналізу щодо гірничорудних підприємств полягає у 

використанні фінансово-економічних показників. Доцільно враховувати не тільки 

значення їхнього поточного стану, але їх масштабність, оскільки природно, що 

абсолютні фінансово-економічні показники діяльності гірничодобувних 

підприємств на порядок  більше, ніж у заводу та міні-заводу [12, с. 39-40; 336, 
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с. 87-127]. Після визначення показників, на основі яких буде застосовуватися 

кластерний аналіз гірничодобувних підприємств, відповідним етапом є 

обчислення їх значень для кожного об’єкта. У рамках цього дослідження 

кластеризація промислових підприємств України була здійснена із застосуванням 

пакету прикладних програм [3, с. 78-167; 12, с. 39-40; 229, с. 85-93; 384, с. 67-138].  

Проведення кластерного аналізу полягало у здійсненні наступних етапів: 

- визначити систему показників для групування підприємств ГРК України за 

фінансово-економічними показниками. Для кожного підприємства формується 

набір фінансово-економічних показників, які характеризують рівень ефективності 

управління: Х1, Х2,…,Хn ( табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 

Фінансово-економічні показники 

показник Назва фактор показник фактор показник 

1 2 3 4 5 6 

Х1 Коефіцієнт загальної 
ліквідності (покриття) 

Х12 Коефіцієнт 
рентабельності 
власного капіталу 

Х23 

Коефіцієнт 
віддачі 
власного 
капіталу 

Х2 Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 

Х13 

Коефіцієнт 
рентабельності 
залученого 
капіталу 

Х24 

Коефіцієнт 
віддачі 
залученого 
капіталу 

Х3 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 
(платоспроможності) 

Х14 
Коефіцієнт 
рентабельності 
усього капіталу 

Х25 
Коефіцієнт 
оборотності 
активів 

Х4 Коефіцієнт 
концентрації власного 
капіталу (автономії) 

Х15 Коефіцієнт 
рентабельності 
доходу 

Х26 

Коефіцієнт 
оборотності 
кредиторської 
заборгованості 

Х5 

Коефіцієнт 
концентрації 
залученого 
(позичкового) капіталу 

Х16 

Коефіцієнт 
загальної 
рентабельності 
обороту 

Х27 

Коефіцієнт 
оборотності 
дебіторської 
заборгованості 

Х6 Коефіцієнт 
фінансового ризику 
(залежності) 

Х17 Коефіцієнт чистої 
рентабельності 
обороту 

Х28 

Коефіцієнт 
оборотності 
матеріальних 
запасів 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 

Х7 
Коефіцієнт 
маневреності 

Х18 Коефіцієнт віддачі 
адміністративних 
витрат 

Х29 
Коефіцієнт 
оборотності 
основних 
засобів 

Х8 
Коефіцієнт 
рентабельності 
основних 
засобів 

Х19 
Коефіцієнт віддачі 
витрат на збут 

Х30 
Коефіцієнт 
віддачі 
поточних 
активів 

Х9 

Коефіцієнт 
рентабельності 
оборотних 
активів 

Х20 Коефіцієнт 
рентабельності 
поточних витрат 

Х31 Коефіцієнт 
віддачі усього 
капіталу 

Х10 Рентабельність 
функціонуючого 
капіталу 

Х21 

Коефіцієнт 
рентабельності 
адміністративних 
витрат 

Х32 Коефіцієнт 
рентабельності 
продаж 

Х11 

Коефіцієнт 
рентабельності 
коштів, які 
спрямовані на 
споживання 

Х22 Коефіцієнт 
рентабельності 
збутових витрат 

Х33 Коефіцієнт 
рентабельності 
продукції 

Примітка: розроблено автором 

 

Кластер 1 – «з ефективним управлінням». Увійшли наступні  

підприємства: ПрАТ «Південний ГЗК», ПрАТ «Інгулецький ГЗК», «Північний 

ГЗК»; 

Кластер 2 – «з посереднім управлінням». Підприємства: ПрАТ «Євраз Суха 

Балка», ПрАТ «Кривбасвибухпром», ПрАТ «Криворізький ЗРК», ПрАТ 

«Центральний ГЗК»;  

Кластер 3 – «кризові». Підприємства: ПрАТ «Полтавський ГЗК», ПрАТ 

«Марганецький ГЗК», «Покровский ГЗК».  

Для підведення підсумку диференціації підприємств, отримані результати 

кластеризації занесемо до таблиці (табл. 5.2). 
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Таблиця 5.2 

Групи підприємств за рівнем ефективності управління 
Група Кластеризація за фінансово-

економічними показниками 

З 
ефективним 
управлінням 

ПрАТ «Північний  ГЗК»,  
ПрАТ «Південний ГЗК»,  
ПрАТ «Інгулецький ГЗК» 

З 
посереднім 
управлінням 

ПрАТ «Євраз Суха Балка», 
ПрАТ «Кривбасвибухпром», 
ПрАТ 
«Криворізький 
залізорудний 
комбіна»,  

ПрАТ 
«Центральний 
ГЗК» 

Кризові Покровский ГЗК 
Полтавський ГЗК, 
Марганецький ГЗК 

Примітка: розроблено автором  

 

Отже, результати дослідження дозволили виділити групи підприємств з 

відповідно ефективним управлінням: ПрАТ «ПівнГЗК», ПрАТ «ПівдГЗК», ПрАТ 

«ІнГЗК»; з посереднім управлінням: ПрАТ «КЗРК», ПрАТ «Кривбасвибухпром», 

ПрАТ «ЦГЗК»,  ПрАТ «Суха Балка»; та кризові: ПрАТ «Полтавський ГЗК», ПАТ 

«Покровський ГЗК», АТ «Марганецький ГЗК». 

До виробничих показників віднесемо наступні: середня кількість 

працівників; нематеріальні активи; знос; основні засоби; довгострокова 

дебіторська заборгованість: виробничі запаси; не виробництво тощо. 

Погіршення структури гірничо-металургійного комплексу за останній рік 

може бути пов’язане з політичною ситуацією, яка має місце в Україні. 

Природно, що політична ситуація в країні та її політичний клімат в цілому є 

дуже потужними чинниками стимулювання або, навпаки, стримування ділової 

активності. На даний момент діловий сектор в Україні поводить себе стримано, 

так як політична ситуація, яка склалася, характеризується високим ступеням 
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ризику і невизначеністю. Такий розвиток ситуації відповідно погіршує 

конкурентоздатність як окремих галузей, так і економіки України в цілому. 

Трансформаційні перетворення економіки України безпосередньо 

відбиваються на управлінні виробничими процесами. Ефективне управління має 

забезпечити розвиток підприємства і, як наслідок, розвиток регіону в цілому. 

Визначаючи складові ефективного управління як одну із найважливіших, 

визначають моніторинг діяльності підприємства. Моніторинг діяльності 

підприємства на сучасному етапі соціально-економічного розвитку зазнав значних  

перетворень. Він поєднує в собі емпіричні дослідження, як процес спостереження, 

і методи аналізу щодо визначених процесів. Система моніторингу діяльності 

підприємства повинна забезпечити виявлення і своєчасне реагування на негативні 

виклики внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Тому система 

моніторингу діяльності підприємства може бути визначена як інформаційно-

аналітична складова управлінської діяльності.  

Одним із основних принципів управління  виробничими системами є 

принцип оптимальності.  

Складність економіки принципово виключає повну формалізацію таких 

систем, тому в них виділяються дві підсистеми: перша – переважно 

формалізована, друга – переважно неформалізована. Друга задає зовнішні 

параметри для формалізованої підсистеми і фіксує правомірність її окремих 

процедур [20, с. 14-19; 36, с. 15-18; 60, с. 34-40; 155, с. 23-98; 159, с. 65-102].   

Ефективна формалізація виробничих систем передбачає їх мінімальне 

доповнення зовнішніми відомостями, зумовлене досягнутим рівнем вивчення та 

взаємодії з навколишнім середовищем. Таку формалізацію дає змогу реалізувати 

системний підхід до опису об'єктів, при якому формалізація є системою моделей, 

пов’язаних прямими і зворотними каналами зв'язку [17, с. 151-153; 33, с. 41-43; 52, 

с. 12-14; 56, с. 43-87; 74, с. 89-90; 80, с. 87-90; 84, с. 68-70; 89, с. 54-76; 90, с. 236-

242; 93, с. 136-139; 223, с. 342-367; 336, с. 78-132; 338, с. 37- 44; 375, с. 78-232]. 
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Моделювання виробничих систем застосовує достатню множину показників, 

згрупованих у відповідну систему з обґрунтованими обмеженнями, що, в свою 

чергу, враховують можливості розвитку цих систем. Змістовна наукова робота 

О.К. Єлісєєвої [167, с. 67-121] присвячена моделюванню управління соціально-

економічними системами, в якій представлені концептуальні положення 

управління розвитком соціально-економічних систем на засадах управлінських 

алгоритмів, механізмів інтегрального типу, технологій і моделей. 

Практика застосування методологічних засад моніторингу діяльності 

підприємства дозволить дослідити динаміку розвитку основних складових його 

економічного стану. Це дає можливість прийняти своєчасні рішення щодо 

забезпечення раціонального управління групи підприємств, які визначають 

регіональний розвиток [23, с. 41-43; 25, с. 76-78; 44, с. 240-247; 56, с. 67-95; 71, 

с. 47-58; 76, с. 28-31; 92, с. 144-145; 334, с. 57-65]. 

Виробнича діяльність підприємства має бути спрямована на досягнення 

максимальної ефективності виробництва при обмежених матеріальних і трудових 

витратах. Пропонується в якості критерію ефективності використовувати значення 

середньогеометричного з переліку показників, що, на думку авторів, визначають 

ефективність управління виробничою діяльністю підприємств [344, с. 23-98]. У. 

Мерест для вимірювання ефективності виробництва пропонує використовувати 

матричний метод [235, с. 15-37]. За твердженням вченого, це дозволить визначити 

зміни в процесі функціонування та виявити резерви поліпшення діяльності 

підприємства. О. П. Левченко зазначає, що в результаті аналізу складових 

господарської діяльності підприємства найбільш значущою в господарському 

механізмі є економічна складова [215, с. 183-189]. Дослідження  

А. Ю. Царук присвячені розробці структури комплексного, системного економіко-

екологічного моніторингу, впливу виробничої діяльності залізорудного 

виробництва на довкілля [359, с. 47-50].  Т.А.  Бурова пропонує виділяти системи 

показників, що дозволить сформувати оцінку ефективності діяльності 
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підприємства [109, с. 112-115]. Дослідження О.Г. Мельник та І.Д. Пецкович 

присвячені використанню моніторингу в менеджменті. Наведена ними модель 

моніторингу являє собою систему інформаційного поточного контролювання 

стану та зміни досліджуваного об’єкта [233, с. 381-386]. Значна кількість наукових 

доробок присвячена розробці методів і моделей раціональності управління на 

основі моніторингу діяльності підприємства [117, с. 290-296; 155, с. 67-121; 159, с. 

43-86; 232, с. 98-191; 271, с. 89-232; 302, с. 67-93; 307, с. 87-123; 338, с. 37-44; 380, 

с. 301-231; 381, с. 56-79; 383, с. 54-58] та ін.   

Змістовний аналіз еволюції моніторингу, на прикладі західного підходу, 

наведений М.В. Рибаковим [298, с. 92-98].  

Незважаючи на значну наукову увагу щодо практики застосування 

моніторингу діяльності підприємства, залишається мало дослідженим 

використання методів, моделей у дослідженні виробничої діяльності підприємств 

гірничодобувної промисловості задля прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

З метою оцінки ефективності практичного застосування моніторингу 

діяльності підприємства були проаналізовані дані звітності гірничо-

збагачувальних підприємств Криворізького регіону:  

ПрАТ «Інгулецький ГЗК» (ІнГЗК), ПрАТ «Північний ГЗК» (ПівнГЗК), ПрАТ 

«Південний ГЗК» (ПівдГЗК), ПрАТ «Центральний ГЗК» (ЦГЗК), ПрАТ «Суха 

Балка». Як найбільш вагомі при визначенні виробничої діяльності означених 

підприємств були виділені такі показники: чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг); витрати на оплату праці; оборотні активи, 

основні засоби: залишкова вартість. На основі даних відповідної фінансово-

економічної звітності щодо роботи означених підприємств побудовані регресійні 

моделі, у вигляді виробничих функцій, задля виявлення впливу чинників: витрат 

на оплату праці (ВП, х1), оборотних активів (ОК, х2), основних засобів: 

залишкової вартості (ОЗ, х3) на результативну ознаку: чистий дохід (виручку) від 
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реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ДРП, у). В результаті отримані 

наступні результати: 

Для ІнГЗК: лінійна регресія:   

   

Коефіцієнт детермінації:   

 = 0,747. Степенева регресія:  

  Коефіцієнт детермінації:   = 0,958. 

Для візуального аналізу отриманих результатів графічно представлені 

отримані лінійна та степенева криві регресії (рис. 5.1). 

 

 
Рис. 5.1. Криві регресії для ПрАТ «ІнГЗК» 

Примітка: розраховано  автором  
 

Для ПівнГЗК: лінійна регресія:  

 

Коефіцієнт детермінації:  
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 = 0,766 Степенева регресія:  

     

Коефіцієнт детермінації: 

   = 0,948. 

На рис. 5.2 представлені криві регресії для ПівнГЗК. 

 

 
Рис. 5.2. Криві регресії для ПрАТ «ПівнГЗК» 

Примітка: розраховано  автором  

 

Для ПівдГЗК: лінійна регресія:   

 

Коефіцієнт детермінації:  

 =0,972  
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Степенева регресія:  

    

Коефіцієнт детермінації:  =0,942 

На рис. 5.3 представлені криві регресії для ПрАТ «ПівдГЗК». 

 

 
Рис. 5.3.  Криві регресії для ПівдГЗК 

Примітка: розраховано  автором  
 

Для  ЦГЗК: лінійна регресія 

 

Коефіцієнт детермінації: 

  = 0,955 Степенева регресія:  

   

Коефіцієнт детермінації:  = 0,975 

На рис. 5.4  представлені криві регресії для ЦГЗК. 
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Рис. 5.4.  Криві регресії для ЦГЗК  

Примітка: розраховано  автором  
 
Для ГЗК ПрАТ «Суха Балка»:  

лінійна регресія:  

 

Коефіцієнт детермінації: 

  = 0,964  

Степенева регресія:  

    

Коефіцієнт детермінації:  

 = 0,991 

На рис. 5.5  представлені криві регресії для ГЗК ПрАТ «Суха Балка». 
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Рис. 5.5. Криві регресії для ГЗК ПрАТ «Суха Балка» 

Примітка: розраховано  автором  

 

Відомо, що найчастіше при застосуванні економіко-статистичних методів 

вибираються лінійні регресійні моделі, які дозволяють не тільки досить просто 

визначити параметри, але й провести аналіз на адекватність здобутих моделей. 

Разом з цим, практика показує, що лінійні регресійні моделі не завжди 

досить адекватно описують економічні процеси. В нашому випадку були 

досліджені два види регресійних моделей – лінійні і нелінійні у вигляді 

виробничих функцій. Обчислені індекси детермінації підтвердили правильність 

вибору нелінійних моделей.  

Важливою особливістю моделей у вигляді виробничих функцій є те, що 

параметри степеневих функцій являють собою коефіцієнти еластичності, тобто їх 

можна порівнювати по різним факторам. 
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 Більш того, вибрана структура моделі дозволяє обчислити загальну еластичність 

як суму еластичностей від кожного фактора. 

Виходячи з економічних міркувань, регресійні моделі представлені у формі 

степеневої функції: 

uxxxay aaa ⋅⋅⋅⋅= 321
3210 , 

Проведено економіко-аналітичний аналіз моделі, а саме:   

- гранична ефективність, що характеризує збільшення на одиницю 

граничного приросту чистого доходу в разі зміни кожного фактору на одиницю.  

Упровадження прогресивних технологій щодо виробництва залізорудної 

продукції сприяло зростанню чистого доходу відповідно: на 0,23432 тис. грн. 

(ПрАТ «Інгулецький ГЗК»); на 0,15361 од. (ПрАТ «Центральний ГЗК»); на 

0.38302 тис. грн. (ПрАТ «Суха Балка») за рахунок зменшення фактору основних 

засобів (Х3). 

Зростання виробництва щодо екстенсивних факторів: збільшення обсягів 

споживання сировини, матеріалів, палива і т.ін. забезпечило зростання значення 

показника чистого доходу відповідно: на 0,0993 тис. грн. (ПрАТ «Північний 

ГЗК»); на 0,327519 од. (ПрАТ «Південний ГЗК») за рахунок збільшення значення 

фактору основних засобів (Х3). (Решта факторів — константи). 

Відносно фактору оборотних активів (Х2), то слід зауважити, що для 

підприємств ПрАТ «Інгулецький ГЗК», ПрАТ «Північний ГЗК», ПрАТ 

«Центральний ГЗК», ПрАТ «Суха Балка» зі зростанням відповідних значень на 

одиницю значення показника чистий дохід зростає, відповідно, на 0,742 тис. грн. 

(ПрА «Інгулецький ГЗК»); 0,568 од. (ПрАТ «Північний ГЗК»); 0,2002 тис. грн. 

(ПрАТ «Центральний ГЗК»); 0,5797 од. (ПрАТ «Суха Балка»). Це пояснюється 

нарощуванням обсягів виробництва. Щодо ПрАТ «Південний ГЗК» при 

зменшенні значення фактору Х2 на одиницю значення показника чистий дохід 

зростає на 0,187 тис. грн., що визначається прискоренням оборотності оборотних 

активів. 
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Характерним для підприємств ПрАТ «Інгулецький ГЗК», ВАТ «Південний 

ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», ПрАТ «Суха Балка» є при збільшенні на 

одиницю значень фактору виплат на оплату праці (Х1) значення показника 

чистого доходу збільшиться відповідно на: 8,114 тис. грн. (ПрАТ «Інгулецький 

ГЗК»); 41,334 тис. грн. (ПрАТ «Південний ГЗК»); 19,508 од. (ПрАТ «Центральний 

ГЗК»); 8,574 тис. грн. (ПрАТ «Суха Балка»), що свідчить про ефективність 

використання ресурсів праці на підприємстві.  

Для підприємства ПрАТ «Північний ГЗК» зі зменшенням на одиницю 

значення фактору Х1 – чистий дохід збільшиться на 0,41669 тис. грн. (решта 

факторів — константи). Це свідчить про впровадження прогресивних технологій, 

що забезпечують збільшення продуктивності праці. 

 Аналіз значень коефіцієнтів еластичності щодо підприємств ПрАТ 

«Інгулецький ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», ПрАТ «Суха Балка» свідчать, що 

при зменшенні параметра Х3 на 1% збільшується значення чистого доходу 

відповідно на 0,146% (ПрАТ «Інгулецький ГЗК»); 0,07318% (ПрАТ «Центральний 

ГЗК»); 0,22537% (ПрАТ «Суха Балка»). Щодо підприємств ПрАТ «Північний 

ГЗК», ПрАТ «Південний ГЗК» – зі збільшенням параметра Х3 на 1% чистий дохід 

збільшується відповідно на 0,104% (ПрАТ «Північний ГЗК»); 0,186% (ПрАТ 

«Південний ГЗК»). 

Відповідно, при збільшенні на 1% параметра Х2 щодо підприємств ПрАТ 

«Інгулецький ГЗК», ПрАТ «Північний ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», ПрАТ 

«Суха Балка» значення показника чистого доходу збільшиться відповідно на 

0,582% (ПрАТ «Інгулецький ГЗК»); 0,574% (ПрАТ «Північний ГЗК»); 0,223% 

(ПрАТ «Центральний ГЗК»); 0,985% (ПрАТ «Суха Балка»). Щодо підприємства 

ПрАТ «Південний ГЗК» при зменшенні параметра Х2 на 1% відповідає 

збільшенню чистого доходу на 0,155%. 

Аналіз значень параметра Х1 щодо підприємств ПрАТ «Інгулецький ГЗК», 

ВАТ «Південний ГЗК», ПрАТ «Суха Балка»: збільшення на 1% забезпечує 
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збільшення значення показника чистого доходу відповідно на 0,387% (ПрАТ 

«Інгулецький ГЗК»); 2% (ПрАТ «Південний ГЗК»); 1,147% (ПрАТ «Південний 

ГЗК»); 0,661% (ПрАТ «Суха Балка»). При зменшенні на 1% параметра Х1 щодо 

підприємства ПрАТ «Північний ГЗК» значення показника чистого доходу 

збільшиться на 0,028%.   

Значення обчисленої сумарної еластичності свідчить про те, що при 

одночасному збільшені на 1% всіх урахованих факторів, значення показника 

чистого доходу збільшиться щодо підприємств ПрАТ «Інгулецький ГЗК», ПрАТ 

«Північний ГЗК», ВАТ «Південний ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», ПрАТ «Суха 

Балка» відповідно на 0,146% (ПрАТ «Інгулецький ГЗК»); 0.65% (ПрАТ 

«Північний ГЗК»); 2,031% (ПрАТ «Південний ГЗК»); 1,297% (ПрАТ 

«Центральний ГЗК»); 1,421% (ПрАТ «Суха Балка»). 

Доведено, гармонізація кластерного та регресійного аналізу як аналітичної 

процедури моніторингу діяльності підприємства в стратегічному управлінні 

сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень. Порівняльний аналіз 

отриманих регресійних моделей дозволяє виділити ступеневі моделі як ті, що 

мають коефіцієнти детермінації, більше 0.95. Крім того, значущість здобутих 

регресійних рівнянь була підтверджена за допомогою критерію Фішера, згідно 

якому обчислені значення F-критерію були значно більше його табличного 

значення стосовно рівня ймовірності 0.95.  Це вказує  на доцільність їх 

практичного використання з метою дослідження оцінювання впливу означених 

чинників на виробничу діяльність. Практичне використання запропонованих 

моделей надає управлінцям інструмент дослідження кількісного аналізу складових 

виробничої системи. 

На поточний час діловий сектор в Україні поводить себе стримано, ситуація, 

яка склалася, характеризується високим ступенем ризику та невизначеністю.  
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5.2. Методологічні засади оцінювання стратегії розвитку підприємств 

гірничодобувної галузі 
 

Перехід до ринкових відносин, що стався в українській економіці, висунув 

цілу низку питань управління підприємствами в нових умовах. Один із 

найголовніших – вибір стратегії розвитку підприємства. Ринкові відносини 

зажадали докорінної зміни самої суті управління, переходу на самостійне 

планування шляхів і способів розвитку [250, с. 34-38; 382, с. 78-98]. Безсумнівно, 

особливої уваги заслуговує всебічний аналіз конкурентного статусу підприємства, 

що є підґрунтям для прийняття ефективних управлінських рішень. Визначення 

економічної політики підприємства ґрунтується на оцінці його конкурентного 

статусу. Природно, що прийняття управлінських рішень ґрунтується на 

стратегічній інформації (Додаток К, табл. К.1). 

Економіко-аналітичне оцінювання конкурентного статусу являє собою 

інструментарій, використання якого дозволяє управлінцям отримувати основні 

характеристики виробничої діяльності підприємства задля інвестування у 

найбільш прибуткові чи перспективні напрями розвитку. Природно, що 

оцінюється відносна привабливість ринків і конкурентоспроможність 

підприємства. 

Керівництво оцінює стратегію всіх стратегічних одиниць, з точки зору їх 

відповідності корпоративній стратегії, співставляючи прибуток і ресурси, що 

потрібні кожному підрозділу підприємства. 

Топ-менеджери підприємств з метою забезпечення їх розвитку та 

конкурентоспроможності розробляють відповідні стратегічні альтернативи.  

Процес вибору відповідної альтернативи передбачає творчу аналітичну 

роботу. Економіко-аналітичний аналіз щодо вибору альтернативи розвитку 

підприємства містить відповідні етапи, що включають у себе не тільки методи, 

моделі, балансовану систему показників, але й інтелектуальні складові [115, с. 54-
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89; 116, с. 219-222; 120, с. 211-256; 124, с. 211-287]. Природно, стратегія розвитку 

підприємства передбачає забезпечення його конкурентоспроможності, визначення 

конкурентного статусу. Виділяють такі етапи при проведенні оцінювання 

конкурентного статусу підприємства: визначення факторів впливу на 

інтенсивність конкуренції [12, с. 39-40; 90, с. 236-242; 123, с. 142-147; 176, с. 28-

30; 207, с. 229-298]. Методики оцінювання впливу передбачають використання 

бально-експертних моделей; окреслення стадій розвитку галузі. Визначення 

системи показників, значення яких характеризує зміну продуктів і технологій у 

часі, потенціал виробництва [219, с. 78-167; 228, с. 92-219; 249, с. 7-112; 301, с. 32-

44]. 

Результат проведеного дослідження складає основу прийняття подальших 

управлінських рішень [278, с. 78-154; 279, с. 128-211]. 

Існує необхідність оцінювання конкурентної позиції підприємства в галузі 

на основі комплексного попереднього аналізу стратегічного положення 

підприємства. При дослідженні використовують характеристики діяльності 

підприємства відповідно до конкурентного середовища [56, с. 98-132; 71, с. 122-

187; 90, с. 236-242; 237; 266, с. 176-202; 301, с. 32-44; 382, с. 101-121].  

На відміну від підприємств інших галузей, гірничодобувна промисловість 

характеризується рядом особливостей, які потрібно враховувати при дослідженні 

стратегічного розвитку підприємств.  

Особливістю підприємств залізорудної промисловості є однорідність 

продукції, яка виробляється ними. Характер предмету праці й однорідність 

продукції, яка виробляється, визначають структуру виробництва, величину 

поточних витрат і економічні зв'язки між окремими підрозділами підприємства.  

Іншою важливою особливістю виробничого процесу в гірничодобувній 

промисловості є активність робочого місця. У гірничодобувній галузі 

переважають один (видобуток) або два (видобуток і збагачення) виробничі цикли, 

що потрібно брати до уваги при моделюванні [29, с. 88-92; 30, с. 129-131; 43 с. 7-
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14; 46, с. 44-48; 53, с. 107-110; 76, с. 28-31; 155, с. 98-141; 306, с. 155-160; 335, 

с. 132-231].  

Гірничодобувна промисловість є найбільш капіталомісткою галуззю. Тут на 

1 грн. основних виробничих фондів приходиться приблизно в 2-3 рази менше 

продуктів виробництва, ніж у переробній промисловості. 

Висока питома вага основних фондів свідчить про те, що будь-яка зміна 

технології в добувній промисловості пов'язана з перебудовою, головним чином, 

основних фондів і не викликає значних змін у складі оборотних фондів [112, 

с. 113-206; 155, с. 67-134; 268, с. 110-114; 303, с. 97-187; 335, с. 138-203]. 

Структура основних фондів у залізорудній промисловості характеризується 

великою питомою вагою будівель, наземних і підземних споруд. Доля цих 

основних фондів становить приблизно 75%, в той час як виробниче обладнання 

займає тільки 13-16% [155, с. 87-134; 306, с. 155-160].  

Необхідно враховувати, що зміна техніки, технології та організацій робіт не 

на всіх етапах  процесу видобутку руди можна здійснити в короткі терміни і без 

великих капітальних витрат. Технічне переозброєння вносить якісну зміну в 

структуру виробничих витрат з видобутку руди [49, с. 44-69; 56, с. 67-132; 88, 

с. 111-116; 112, с. 67-132; 268, с. 110-114]. 

Стратегія розвитку діяльності гірничодобувних підприємств передбачає 

доцільність розрахунку системи показників щодо забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства. Система показників повинна містить 

характеристики діяльності підприємства. Доцільно забезпечити моніторинг 

значень показників, які є суттєвими при визначенні зовнішнього середовища [197, 

с. 16-17; 198, с. 67-75; 199, с. 76-93; 206, с. 89-287; 209, с. 133-139; 272, с. 251-258] 

та ін.  

Підприємства Криворізького залізорудного басейну мають реальні 

можливості до подальшого розвитку свого економічного потенціалу.  
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Особливості інтенсивного розвитку економічного потенціалу 

гірничодобувних підприємств визначаються на основі урахування технологічних 

та організаційно-технічних умов. Природно, повинні враховуватися вплив 

інтенсивних та екстенсивних факторів на виробничий процес.  

Основу для формування стратегії являє принцип, згідно з яким будь-який 

успіх добувної галузі залежить від безперервної й інтенсивної реалізації всіх ідей і 

проєктів, прийнятних у даних умовах, а також від їх сумарного економічного 

ефекту. Тому доцільно в процес розробки стратегії управління гірничодобувними 

підприємствами запровадити економіко-аналітичні методи щодо визначення 

економічного стану в заданий період часу на базі сформованої системи показників 

[5, с. 27-34; 6, с. 132-189; 17, с. 151-153; 19, с. 167-198; 20, с. 86-94; 23, с. 41-43; 29, 

с. 88-82; 31, с. 1-3; 33, с. 41-43; 38, с. 20-22; 41, с. 780-783; 45, с. 240-242; 74, с. 89-

90; 82, с. 50-54; 83, с. 431-439; 84, с. 68-70; 90, с. 236-242; 123, с. 98-167; 159, с. 47-

65] та ін.   

Важливе значення в процесі оцінки конкурентного статусу підприємств 

мають інформаційні ресурси. Розглядаючи інформацію в економічних процесах, 

виділяють два джерела отримання конкретної інформаційної переваги. Перший 

полягає в позаекономічній монополії на володіння інформацією, що виникає за 

наявності адміністративних перешкод у процесі поширення інформаційних 

ресурсів. Друге джерело отримання інформаційної переваги визначається 

індивідуальними здібностями окремих суб’єктів більш оперативно оцінювати й 

аналізувати загальнодоступну інформацію [214, с. 87-167; 316, с. 67-98].  

Спостереження показують, що на гірничодобувних підприємствах 

інформація, яка найбільш оброблена, є інформацією про минулу діяльність, яка 

має переважно описово-історичний характер. Цьому сприяють інформаційні 

системи бухгалтерського обліку і фінансового стану. У відповідних звітних 

документах відображені показники щодо основних засобів, праці і заробітної 
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платні, грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій, фондів, фінансових 

результатів, інвестицій та ін. [66, с. 86-90; 207, с. 67-112; 267; 268, с. 110-114]. 

У процесі стратегічного управління найбільшу цінність має інформація, яка 

показує перспективи діяльності і зосереджена на аспектах довкілля й конкуренції, 

що значною мірою впливають на майбутнє підприємства.  

Інформація, яка використовується в процесі формування й організації 

стратегічного управління на гірничодобувних підприємствах, представлена в 

додатку К.  

Одним із найбільш загальних проявів рівня досягнення цілей конкурентів 

доцільно вважати його фактичну ринкову частку в загальному обсязі реалізації 

продукції заданого асортименту щодо підприємства, яке досліджується. Вона 

відображає важливі результати діяльності підприємства, показує рівень 

домінування підприємства на ринку [82, с. 50-54; 83, с. 431-439; 278, с. 97-176].  

Визначення конкурентного статусу j-го підприємства  на визначений 

момент часу t=ti можна подати таким чином [272, с. 106] (формула 5.5.):  

 

,     (5.5) 

 

де  - показник, що характеризує ринкову частку j-го підприємства в 

стратегічній зоні господарювання на визначений момент часу t=ti; 

 - показник, що характеризує інтенсивність конкуренції в галузі, в якій 

діє j-го підприємство на визначений момент часу ;6 

 - показник, що характеризує позицію j-го підприємства стосовно 

підприємства-лідера в галузі на визначений момент часу .  

Показники оцінки конкурентної позиції підприємства (формула 5.6.): 

Ринкова частка підприємства в z-й галузі, ( ) 
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     ,                                       (5.6) 

 

де  - обсяг реалізації продукції j-го підприємства у z-й галузі;  - обсяг 

реалізації  продукції всіх конкуруючих  підприємств z-ї галузі. 

Має місце обмеження: 

                                                              

Інтенсивність конкуренції  продукції в z-й галузі (формула 5.7):  

 

     ,                    (5.7) 

 

де , , ,  - обсяг реалізації  продукції відповідно першим, 

другим, третім і четвертим за розміром підприємств у z-й галузі. 

Має місце обмеження: 

                                                              

Відношення ринкової частки підприємства, що аналізується, до лідера в z-й 

галузі, ( ) (формула 5.8):  

    ,                                           (5.8) 

 

де   - обсяг реалізації  продукції підприємства-лідера в z-й галузі. 

Має місце обмеження 

                                                             

Статус i-го підприємства визначається набором певних показників, що 

характеризують відповідну складову. Таким чином формується наступний набір  

[272] (формула 5.9): 

 

,                                       (5.9) 
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де  - обсяг реалізації   продукції  j-м підприємством,  , 

 - кількість видів продукції,   ,     кількість підприємств.  

Вихідні дані формуються у вигляді матриці =( ). Показники, що 

використовуються, можуть мати різну розмірність, тому існує необхідність щодо 

стандартизації вихідних даних. Для стандартизації використовують формулу 

(5.10) (формула 5.10): 

 

    ,                                        (5.10) 

 

де  = - середнє значення обсягу реалізації -ої продукції  

підприємством;  

 - стандартне відхилення обсягу реалізації 

продукції  підприємством.  

Наступним проводиться конструювання еталона конкурентного статусу 

підприємства P0. Формування еталона передбачає поділення всіх ознаки на 

стимулятори і дестимулятори [278, с. 52-198].  

Показники, що здійснюють позитивний стимулюючий вплив на 

конкурентний статус підприємства, є стимуляторами, а показники з 

протилежними властивостями – дестимуляторами. Позначимо відповідні 

показники для j-ого підприємства як множини: 

 – стимулятори, 

  – дестимулятори, 
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де   кількість показників-стимуляторів ого підприємства, (  

 кількість показників-дестимуляторів ого підприємства. 

Еталоном буде точка багатовимірного простору, яка утворена за правилом: 

серед показників-стимуляторів відбираються дані з максимальними значеннями, 

серед показників-дестимуляторів  – з мінімальними (формула 5.11): 

 

     =                       (5.11) 

 

де ,  

,   ( ). 

Наступним здійснюється оцінювання якості у вигляді узагальнюючого 

показника, що є синтетична величину, являє собою рівнодіючу всіх ознак. Це 

забезпечує лінійне упорядкування елементів, які враховуються при аналізі.  

Кількісне оцінювання рівня конкурентного статусу (рівня якості) 

розраховуються як Евклідова  відстань до точки-еталону (формула 5.12): 

 

   .                   (5.12) 

 

Далі визначається середня величина відстані між точками:  

 
та середньоквадратичне відхилення:  

 
Величина C0 знаходиться за такою формулою (5.13) (формула 5.13): 



365 

 

 

   .                                    (5.13) 

 

І, нарешті, знаходимо інтегральний показник .  

Означений показник для кожного гірничодобувного підприємства і є 

кількісною оцінкою рівня конкурентного статусу за даною множиною 

компонентів [44, с. 44-47]. Отримані кількісні оцінки ранжують та інтерпретують. 

Він дозволяє визначити фазу життєвого циклу підприємства на відповідний 

момент часу.  

Відповідні дослідження та розрахунки здійснимо для підприємств 

гірничорудної промисловості України. 

Оцінка статусу підприємств здійснювалась згідно із представленою 

методикою, для цього використовувались наступні показники: 

1) ринкова частка підприємства на ринку продукції (d1); 

2)  інтенсивність конкуренції в галузі (d2); 

3)відношення ринкової частки підприємства, що аналізується, до лідера 

ринку (d3) [278, с. 50-163]. 

На першому етапі визначення оцінки конкурентного статусу підприємств на 

підприємствах гірничорудної промисловості України проводиться аналіз найбільш 

значущих складових пропонованої раніше оцінки конкурентного статусу 

підприємства. Підприємства обирались із різних областей України, але оскільки 

найбільшу вагу в галузі мають підприємства Кривого Рогу, перевага буде 

надаватись саме їм. Були обрані гірничорудні підприємства ПрАТ «Інгулецький 

гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний 

комбінат», ПрАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», 

ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Криворізький 
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залізорудний комбінат», ПрАТ «ЄВРАЗ Суха Балка», ВАТ «Полтавський гірничо-

збагачувальний комбінат». 

Використовуючи показники фінансово-господарської діяльності гірничо-

збагачувальних підприємств України, перераховані вище, розраховуються 

значення показників конкурентної позиції (Додаток М, табл. М.1). 

Для досліджуваної групи підприємств – представників гірничорудної галузі 

значення розрахованих показників конкурентної позиції надано у додатку Л. 

Надалі визначаються еталони конкурентного статусу для кожного із 

підприємств, які розглядаються: 

Р1=(0,864; 1; 0,93; 1; 1; 1),  Р2=(0,864; 0,862; 0,937; 0,687; 0,819; 0,894), 

Р3=(0,859; 0,838; 0,954; 0,712; 0,827; 0,831),  Р4=(1; 0,852; 1; 0,818; 0,949; 

0,894),   

Р5 =(0,764;0,567; 0,254;0,657;0,753;0,812 Р6 = (0,568; 0,357; 0,127; 0,538; 

0,624; 0,745), Р7 =(0,754; 0,421; 0,354; 0,657; 0,785; 0,875). 

Звідси розраховується кількісна оцінка рівня конкурентного статусу, або 

рівня якості  для кожного із підприємств, чий конкурентний статус 

аналізується: 

 ,    ,  ,  ,  ,    

.  

 Таким чином, середня величина відстані між точками  та 

середньоквадратичне відхилення    і  

Останнім кроком є розрахунок інтегрального показника  відповідно до 

зазначених підприємств. Цей показник являє собою кількісну оцінку рівня 

конкурентного статусу за даним набором компонентів. Отримані дані наведені у 

табл. 5.3 та відображені на рис. 5.7. 

Відповідно до табл. 5.4, значення інтегрального показника конкурентного 

статусу різниться від 0,1 до 0,59. Дані таблиці свідчать про низький конкурентний 
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статус підприємства ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» по відношенню до 

середнього значення по групі промислових підприємств, що є підґрунтям до 

формування відповідних висновків щодо управлінської діяльності та надає 

підстави для коригування економічної стратегії підприємства. 

Таблиця 5.3 

Інтегральний показник конкурентного статусу гірничо-збагачувальних 

підприємств України 2018 р. 

Найменування підприємства Інтегральний показник оцінки 
конкурентного статусу (dі) 

  
ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний 

комбінат» 0,4942 

ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний 
комбінат» 0,2893 

ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат» 0,3558 

ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний 
комбінат» 0,5970 

ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 0,2159 

ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 0,1049 
ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний 

комбінат» 0,1970 

Середнє по групі підприємств 0,32 
Примітка: розраховано  автором  

 

Якісна оцінка фактичного стану гірничо-збагачувальних підприємств 

проводилась через порівняння середніх значень показників конкурентної позиції з 

фактичними (табл. 5.4) [278, с. 110-131]. 

Таблиця 5.4 

Якісна оцінка конкурентної позиції гірничодобувних підприємств України 

Найменування  
підприємства 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
ПрАТ «Інгулецький гірничо-

збагачувальний комбінат» стійка стійка стійка стійка стійка стійка 
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Продовження табл. 5.4 
1 2 3 4 5 6 7 

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат» мінлива мінлива мінлива мінлива мінлива мінлива 

ПрАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат» мінлива стійка мінлива стійка стійка стійка 

ПрАТ «Північний гірничо-
збагачувальний комбінат» стійка стійка стійка стійка стійка стійка 

ПрАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат» мінлива мінлива мінлива мінлива мінлива мінлива 

ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА» мінлива мінлива нестійка мінлива нестійка мінлива 

ПрАТ «Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат» нестійка мінлива мінлива нестійка мінлива мінлива 

Примітка: розраховано  автором на основі [278; 279] 

 

Візуалізація отриманих розрахунків щодо інтегрального  

показника конкурентного статусу гірничодобувних підприємств надана  

на рис. 5.6. 

Слід зазначити, що значення інтегрального показника  

не є сталими. Відповідному зазначеному інтегральному показнику відповідає 

конкурентний статус, це похідна конкурентної позиції, яка, в свою чергу залежить 

від співвідношень:  

1. Ринкової частки підприємства в z-й галузі. 

2. Інтенсивності конкуренції  продукції в z-й галузі. 

3. Відношенням ринкової частки підприємства, що аналізується, до 

лідера в z-й галузі. 

Відмінність запропонованого підходу полягає в монопродукції, яку 

випускають гірничорудні  підприємства Криворізького регіону. Крім того, 

пропонується вести обмеження для отриманих параметрів.  
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Рис. 5.6. Значення інтегрального показника конкурентного статусу 

гірничорудних підприємств України 
Примітка: розраховано  автором  
 
Дані, надані на рис. 5.6, відповідають розрахункам, представленим у 

табл. 5.4. Відповідно, найкращі показники конкурентного статусу відзначено у 

підприємства ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». 

Існує відповідність між поточним показником конкурентного статусу та етапом 

життєвого циклу, у якому воно перебуває [278, с. 110-143] (табл. 5.5).  

Отже, щодо ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» наразі 

характерна така стадія життєвого циклу як зростання або рання зрілість. 

У підприємства є потенціал зростання, відповідний резерв. Відповідно, 

підприємство ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» розвивається 
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достатньо ритмічно, відповідно зростає і його прибуток. Уповільнення зростання 

прибутку зумовлюється лише обмеженням матеріальних ресурсів. 

Таблиця 5.5 

Відповідність якісної оцінки конкурентного статусу залізорудних підприємств 

України до етапу життєвого циклу 

Найменування підприємства Якісна оцінка 
конкурентного статусу 

Фаза життєвого 
циклу підприємства 

ПрАТ «Інгулецький гірничо-
збагачувальний комбінат» високий  

зростання 

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат» задовільний  

стагнація 

ПрАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат» середній  

падіння 

ПрАТ «Пiвнiчний гірничо-
збагачувальний комбінат» високий  

зростання 

ПрАТ «Криворізький залізорудний 
комбінат» низький  

криза 

ПрАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» низький  
криза 

ВАТ «Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат» низький  

криза 

Примітка: сформовано автором на основі [278; 279] 

 

Відповідне значне зростання обсягів виробництва зумовлює необхідність до 

постійного зростання потреби в обігових коштах. Швидке зростання обігових 

коштів, враховуючи специфіку виробництва гірничодобувних підприємств, 

неможливо, бо існує певне протиріччя щодо необхідності завантаження 

виробничих потужностей. Отже, важливим є вирішення питання щодо залучень 

інвестицій до підприємств. Відсутність таких інвестицій є підґрунтям 

уповільнення темпів розвитку, зростання прибутку. Очевидно, стратегічними 
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цілями на цьому етапі є підтримання рівноваги між витратами і прибутком. 

Природно, задля забезпечення такої рівноваги доцільно застосовувати відповідний 

контроль над витратами. Цільовими орієнтирами при цьому є рентабельність 

капіталу, зокрема, власного. 

ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» знаходиться у стадії 

зростання, ближче до фази ранньої зрілості. Основою діяльності підприємства є 

переважний контроль за виробництвом і продажами, модернізація виробництва, 

контроль за якістю продукції. Зокрема, відбувається впровадження нових форм 

управління, удосконалення методів управління. Метою функціонування 

підприємства є забезпечення балансу між прибутком і грошовим потоком, значна 

увага в цьому випадку приділяється бюджетуванню [90, с. 236-242].  

Фазою життєвого циклу ПрАТ «Південний гірничо-збагачувальний 

комбінат» є падіння або «рання зрілість». Загалом, фаза зрілості характеризується 

призупиненням розширення виробництва, відповідно, стабільністю доходів, 

зростанням обсягів і реалізацією продуктів виробництва. Завданням управлінців 

цієї фази є продовження етапу стійкості [90, с. 236-242].  

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат увійшов у фазу стагнації. 

Відносно цієї фази визначається стабільність кількісних і якісних значень 

показників функціонування. Як правило, підприємство здатне зберегти 

досягнутий стан рівноваги [90, с. 236-242].  

Щодо інших підприємств, які досліджувались: ПрАТ «Криворізький 

залізорудний комбінат», ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та 

ПрАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» - знаходяться у такій фазі життєвого циклу, як криза. 

Вона характеризується постійним незапланованим негативним сальдо грошового 

потоку, хронічною неплатоспроможністю, значною долею позикового капіталу, 

відсутністю резервних зон стратегічних ресурсів. Погіршується в цілому 

становище в галузі, але ситуація поліпшується для конкурентів. 
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Так, стратегію стабілізації рекомендується застосовувати таким 

гірничодобувним підприємствам, як ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний 

комбінат», ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» та ПрАТ 

«Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Для інших доцільно 

використовувати стратегію скорочення, у відповідних мірах [1, с. 121-178; 12, 

с. 39-40; 69, с. 131-132; 121, с. 97-167; 154, с. 238-289; 164, с. 34-128; 169, с. 150-

157; 220, с. 224-229; 250, с. 34-38; 386, с. 11-47; 388, с. 48-51; 389, с. 26-35] та ін. 

Візуалізація розрахунків щодо прогнозу показників чистого прибутку тв 

доходу представлені в додатку М (рис. М1 – М.12). 

Використовуючи дані конкурентної позиції ПрАТ «Криворізький 

залізорудний комбінат» встановлено особливості значень розрахованих 

показників, як часових рядів.  

Відповідно до розрахованих даних спостерігається циклічний характер 

досліджуваних показників. 

На рис. 5.7 – 5 9 суцільними лініями представлено  

графіки прогнозу залежності значень показників конкурентної позиції  

ПрАТ «КЗРК».  

Отримання прогнозних значень передбачає попередній аналіз  часового 

ряду. 

Природно, існують певні вимоги щодо побудови часових рядів.  

Аналіз дискретних часових рядів, які є джерелом інформації щодо 

конкурентоспроможності, дозволив визначити їх структуру і ідентифікувати  як 

параметричні моделі.  

Незважаючи на те, що такі моделі  описують більш вузький клас процесів, їх 

застосування є більш ефективним в порівнянні з непараметричними методами, 

оскільки спостереження використовуються для оцінювання меншого числа 

параметрів.  
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Рис. 5.7. Графіки прогнозу залежності значень показників конкурентної позиції 

d1 ПАТ «КЗРК»  
Примітка: розраховано  автором  

 

Показник конкурентного статусу аналітично залежить від складових 

конкурентної позиції підприємства d1, d2, d3 – відповідно існує доцільність 

розрахунків і візуалізації означених показників. 

Такі розрахунки є підґрунтям детального аналізу впливових складових на 

показник конкурентного статусу підприємства. 

Спостерігається циклічний характер даних. Прогнозується поступове 

зростання з подальшим зменшенням, починаючи з 2021 р. 

На рис. 5.8 надана візуалізація прогнозу конкурентної позиції d2 щодо 

підприємства ПрАТ «КЗРК».  На відміну від значень показника конкурентної 

позиції d1, значення показника конкурентної позиції d2 поступово зростають. 
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Рис. 5.8. Графіки прогнозу залежності значень показників конкурентної 

позиції d2 ПрАТ «КЗРК»  
Примітка: розраховано  автором 

 

Візуалізацію розрахованих значень показника d3 представлено на рис. 5.9. 

Візуальний аналіз дозволив визначити циклічність параметру d3, тобто 

.відношенням ринкової частки підприємства ПрАТ «КЗРК, до лідера в z-й 

Змінювалося під впливом таких зовнішніх чинників, як: ціна на залізорудну 

сировину. Особливий вплив надають ціни на електроенергію. Слід зазначити, що 

підприємства на теперішній час ведуть активну роботу в напрямку впровадження 

інноваційних продуктів з метою оптимізації енергоефективності. В цьому сенсі 

слушним є запропонований нами принцип інновацій та розвитку при формуванні 

системи моніторингу діяльності підприємства в стратегічному управлінні.    
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Гірничорудні підприємства Криворізького регіону мають значний потенціал 

щодо забезпечення свого конкурентного статусу  

  

 

Рис. 5.9. Графіки прогнозу залежності показників конкурентної позиції d3 

ПрАТ «КЗРК»  від часу  

Примітка: розраховано  автором  

 

Аналіз графіків на рис. 5.8 і 5.9, представлених суцільними лініями,   

показує, що наведені дискретні часові ряди є стохастичними лінійними процесами 

[375]. Це дозволяє їх представити як регресію поточного відхилення часового ряду 

від середнього значення на минулі відхилення (формула 5.14): 

 

                           ,                            (5.14) 
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де  , 

 середнє значення часового ряду,  

 , ,  …– числові коефіцієнти,  залишкова похибка. 

Помічено, що для наведених на рис. 5.8 і 5.9 графіків  найбільш підходяща 

модель часового ряду має вигляд (формула 5.15): 

 

                                 .                                            (5.15)  

 

Коефіцієнти в формулі (5.15) знаходяться методом найменших квадратів 

шляхом  мінімізації суми квадратів відхилень по коефіцієнтам  (формула 

5.16): 

 

                                 .                (5.16) 

 

Разом з цим виникає питання про обчислення імовірнісних меж прогнозів при 

довільному попередженні. Для розв’язання цього питання скористаємось 

алгоритмом, запропонованим у [56 

, с. 100-134]. В загальному, дисперсія  помилки прогнозу на  кроків вперед 

для будь-якого моменту часу  визначається за формулою 5.17: 

 

                                       ,                                    (5.17) 

 

де вибіркова дисперсія залишкової помилки, 

 , послідовність, утворена вагами при залишкових помилках 

часового ряду. 

Обчислення ваг проводиться шляхом вирішення рівняння, яке в нашому 

випадку має вигляд(формула 5.18):  
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                                       ,                               (5.18) 

 

де , 

, 

оператор здвигу назад, тобто .  

Структура оператора  вибрана згідно структурам дискретних часових 

рядів, які застосовані в дослідженні. 

Для розв’язання рівняння (5.18) записуємо його у вигляді (формула 5.19): 

                            

( ( .   (5.19) 

 

Розкриваючи дужки  в (5.19) і прирівняючи коефіцієнти при однакових 

степенях  ,  отримуємо систему рівнянь (формула 5.20): 

                                    

                                   , 

                                   =                                                                     

 

                                                                           (5.20)  

 

                                   ,   . 

Згідно значень, які здобуті шляхом розв’язання системи рівнянь (5.20), 

користуємось формулою (5.21):  

 

                                     ,                                 (5.21) 
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де   квантиль рівня  стандартного нормального розподілу, 

знаходяться наближені %  імовірнісні межі і  для . Для 

95% меж . 

На графіках наведених рисунків тонкими пунктирними лініями показані 

імовірнісні 95% межі, обчислені за допомогою формули (5.21).  

При побудові графіків була врахована обмеженість показників конкурентної 

позиції: 

                                                  ,  .  

В табл. 5.6 представлені результати ідентифікації дискретних часових рядів 

ПрАТ «КЗРК». 

Таблиця 5.6 

Результати ідентифікації дискретних часових рядів  ПрАТ «КЗРК» 

Показники конкурентної   
позиції  

                       ПрАТ «КЗРК» 

Математична модель дискретного 
часового ряду 

Обсяг реалізації, тис. грн.  
 

Чистий прибуток, тис. грн.  
                  

Ринкова  частка на ринку 
продукції  

 
                     

Інтенсивність конкуренції у 
галузі (d2) 

 
                     

Відношення ринкової частки 
підприємства, що аналізується, до 
лідера ринку (d3) 

 
                     

Примітка: розраховано автором 
 

Нижче представлені результати розрахунків з екстраполяції для інших ГЗК 

шляхом застосування описаного вище підходу щодо ПрАТ «КЗРК». 

В табл. 5.7 представлені результати ідентифікації дискретних часових рядів 

щодо ПрАТ «ЦГЗК» за відповідними  показниками конкурентної позиції.  
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Таблиця 5.7 

Результати ідентифікації дискретних часових рядів ПрАТ «ЦГЗК» 

Показники конкурентної   позиції  
                       ПАТ «ЦГЗК» 

Математична модель дискретного часового ряду 

Обсяг реалізації, тис. грн.  
                    

Чистий прибуток, тис. грн.  
                   434820 

Ринкова  частка на ринку продукції   
0,007 

Інтенсивність конкуренції у галузі (d2)  
0,163 

Відношення ринкової частки підприємства, 
о аналізується, до лідера ринку (d3)  

                  0,103 
Примітка: розраховано автором 

 

В табл. 5.8 представлені результати ідентифікації дискретних часових рядів 

щодо ПрАТ «ІнГЗК» за відповідними показниками конкурентної позиції. 

            Таблиця 5.8 

Результати ідентифікації дискретних часових рядів ПрАТ «ІнГЗК» 
Показники конкурентної   позиції ПАТ 

«ІнГЗК» 
Математична модель дискретного 

часового ряду 
Обсяг реалізації, тис. грн.  

2911136 
Чистий прибуток, тис. грн.  

996958 
Ринкова  частка на ринку продукції 

 
 

0.137 
Інтенсивність конкуренції у галузі (d2)  

0.109 

Відношення ринкової частки 
підприємства, що аналізується, до лідера 
ринку (d3) 

 
 

Примітка: розраховано автором 

 

В табл. 5.9 представлені результати ідентифікації дискретних часових рядів  

щодо ПрАТ «ПівдГЗК» за відповідними  показниками конкурентної позиції. 
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Таблиця 5.9 

Результати ідентифікації дискретних часових рядів ПрАТ ПівдГЗК 

Показники конкурентної   позиції  
 ПрАТ «ПівдГЗК» 

Математична модель дискретного часового ряду 

Обсяг реалізації, тис. грн.  
2806979 

Чистий прибуток, тис. грн.  
1110451 

Ринкова  частка на ринку продукції   
0.009 

Інтенсивність конкуренції у галузі (d2)  
 

Відношення ринкової частки підприємства, 
що аналізується, до лідера ринку (d3)  

0.09 
Примітка: розраховано  автором  

  

В табл. 5.10 представлені результати ідентифікації дискретних часових рядів 

щодо ПрАТ «ПівнГЗК» за відповідними  показниками конкурентної позиції. 

Таблиця 5.10 

Результати ідентифікації дискретних часових рядів ПрАТ «ПівнГЗК» 

Показники конкурентної   позиції  
                       ПрАТ «ПівнГЗК» 

Математична модель дискретного 
часового ряду 

Обсяг реалізації, тис. грн.  
3273272 

Чистий прибуток, тис. грн.  
1609535 

Ринкова  частка на ринку продукції   
0.045 

Інтенсивність конкуренції у галузі (d2)  
0.109 

Відношення ринкової частки 
підприємства, що аналізується, до лідера 
ринку (d3) 

 
0.082 

Примітка: розраховано  автором  
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Відповідні графіки залежностей показників конкурентної позиції для 

підприємства  ПрАТ «Ц ГЗК» (рис. 5.10 - 5.12). 

Візуально аналізуючи графічні дані (додаток М, рис. М.1-М.12), відзначаємо 

зростання значень показників обсягу реалізації продукції та зменшення 

відповідних значень чистого прибутку, що може свідчити про неефективність 

управління. Тобто, управлінцям слід зосередити зусилля на вирішенні як 

внутрішніх проблем, так і зовнішніх викликів. 

Моніторинг відповідних значень показників обсягу реалізації продукції та 

чистого прибутку є підґрунтям щодо побудови можливих альтеративних сценаріїв 

вибудови економічної політики підприємств.  

На рис 5.10 представлено прогнозні значення конкурентної  

позиції d1 підприємства ПрАТ «ЦГЗК». Зазначимо, що до 2020 р.  

спостерігається зменшення значення показника. Починаючи з 2020 р. – зростання, 

що свідчить про збільшення ринкової частки підприємства в стратегічній зоні його 

діяльності.  

 

Рис. 5.10. Графіки значень показників конкурентної позиції d1 ПрАТ «ЦГЗК»  

від часу  
Примітка: розраховано  автором  
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Відповідно, рис. 5.11 візуалізує прогнозні значення показника конкурентної 

позиції d2 підприємства ПрАТ «ЦГЗК».  

Слід зазначити, що інтенсивність конкуренції в галузі, в якій діє 

підприємство ПрАТ «ЦГЗК» до 2021 р. значно знизились, що свідчить про 

нераціональну управлінську політику підприємства.  

Починаючи з 2021 р., значення показника поступово зростають.  

 

 

Рис. 5.11. Графіки показників конкурентної позиції d2 ПрАТ «ЦГЗК»  від часу 
Примітка: розраховано  автором  

 

Рис. 5.12 показує зміну значень показників конкурентної позиції d3 

відповідно до підприємства ПрАТ «ЦГЗК»  від часу. Значення показника ринкової 

частки підприємства змінюється циклічно. З 2020 р. значення показника 

поступово зростають і стабілізуються. 
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Аналіз представлених графіків дають можливість  

зазначити послідовне зростання ринкової частки продукції підприємства, що 

аналізується, по відношенню до лідера ринку. Не зважаючи на прогнозований 

значний обсяг реалізації продукції, прибуток прогнозовано знижується. 

Відповідно управлінцям слід звернути увагу на впровадження інноваційних 

технологій, мобілізувати внутрішні резерви задля забезпечення прибутковості 

підприємства.  
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Рис. 5.12. Графіки значень показників конкурентної позиції d3 ПрАТ  ЦГЗК  

від часу 
Примітка: розраховано  автором 

 

На рис. 5.13-5.15 візуалізовано значення показників  

конкурентної позиції d1, d2, d3 відповідного конкурентного статусу підприємства 

ПрАТ «ІнГЗК».  
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Зростання значень показників обсягу реалізації продукції та зменшення 

відповідних значень показників чистого прибутку свідчить про нераціональність 

управління. 

Відповідно до рис. 5.13, значення показників конкурентної позиції d1 мають 

тенденцію до зростання. Тобто, ринкова частка підприємства ПрАТ «ІнГЗК» з 

часом зростає.  

Це можна трактувати, як прийняття відповідних управлінських направлених 

на забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Тобто, як зазначалось, 

конкурентна позиція є складовою конкурентного статусу підприємства.  

Зростання показників динаміки конкурентних позицій підприємства є 

підґрунтям для підвищення відповідного значення інтегрального показника – 

конкурентного статусу підприємства. 
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Рис. 5.13. Графіки залежності значень показників конкурентної позиції d1 
ПрАТ «ІнГЗК»  від часу  

Примітка: розраховано  автором  
 

Рис. 5.14 візуалізує значення показника конкурентної позиції d2 щодо 

підприємства ПрАТ «ІнГЗК». З 2021 р. показник конкурентної позиції зростає. 
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Підприємство ПрАТ «ІнГЗК» в період з 2012 по 2018 знизив значення 

показників щодо інтенсивності конкуренції  продукції в z-й галу Відповідно, 

враховуючи інерційність економічних процесів, прогнозні значення показників 

зазнають зниження, а починаючи з 2012 р. повільно зростають.  
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Рис. 5.14. Графіки залежності значень показників конкурентної позиції d2 

ПрАТ «ІнГЗК»  від часу 
Примітка: розраховано  автором  

 

Відповідно підприємства ПрАТ «ІнГЗК»  значне зростання обсягів продукції 

не відповідає темпам росту прибутку. Найбільший вплив на конкурентний статус 

здійснюють показники ринкової частки продукції на ринку  та відношення 

ринкової частки продукції, що випускається підприємством, до лідера ринку (d3). 

Вплив інтенсивності конкуренції в галузі (d2) поступово знижується. Таким 

чином, керівництву доцільно аналізувати обсяги продукції, що випускаються 

відповідними підприємствами галузі. Такий економіко-аналітичний аналіз 

дозволить визначити інтенсивність діяльності підприємства та запровадити 

відповідні управлінські дії щодо підвищення забезпечення 

конкурентоспроможності. 
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На рис. 5.15 показані значення показника, що характеризує позицію 

підприємства ПрАТ «ІнГЗК» стосовно підприємства-лідера в галузі на визначений 

момент часу d3. 
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Рис. 5.15. Графіки залежності значень показників конкурентної позиції d3 

ПрАТ «ІнГЗК»  від часу 
Примітка: розраховано  автором  

 

На рис. 5.16; рис.5.17 представлені значення показників конкурентної 

позиції d1, d3 відповідного конкурентного статусу підприємства ПрАТ 

«ПівдГЗК». 

На рис. 5.16 представлені значення показників конкурентної позиції d1 

ПрАТ «ПівдГЗК» від часу. Відмічається зменшення значення означеного 

показника в період з 2016 по 2018 р.  

Зазначимо стабільність значень показника, що характеризує ринкову частку 

підприємства ПрАТ «ПівдГЗК» у стратегічній зоні господарювання на визначений 

момент часу, починаючи з 2018 р. Тобто, підприємство веде активну управлінську 

діяльність  з реалізації економічної політики.  
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Значення показника конкурентної позиції d2 має циклічний характер 

аналогічно підприємству ПрАТ «ІнГЗК». Відповідно, значення показника значно 

зменшилися в період з 2020 до 2021 р. Починаючи з 2021 р., значення показників, 

що характеризує інтенсивність конкуренції в галузі, мають тенденцію до 

зростання. 
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Рис. 5.16. Графіки значень показників конкурентної позиції d1 ПрАТ 

«ПівдГЗК»  від часу 
Примітка: розраховано  автором  

 

Значення показників конкурентної позиції d3 ПрАТ «ПівдГЗК»  від часу 

показано на рис. 5.17  

Значення показника характеризує позицію підприємства ПрАТ «ПівдГЗК»  

стосовно підприємства-лідера в галузі на визначений момент часу.  

Починаючи з 2018 р., значення показника стабілізуються.  

Стабілізація значення показника конкурентної позиції d3,  

проведення аналізу динаміки змін надає відповідну  інформацію щодо 

запровадження управлінських дій.  Визначаючи значення показника, як 
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відношення ринкової частки продукції, що випускається підприємством, до лідера 

ринку то природно, що управлінцям треба  зосередитись на збільшенні ринкової 

частки відповідної продукції.  

 

Рис. 5.17. Графіки залежності значень показників конкурентної позиції d3 ПрАТ 

«ПівдГЗК»  від часу 
Примітка: розраховано  автором  

 

Застосування запропонованої методології використано при розрахунках 

прогнозних значень конкурентного статусу підприємства ПрАТ «ЦГЗК».  

використовуючи розрахункові дані за період з 2007 по 2018 р.  

Розраховуємо методом найменших квадратів рівняння парної регресії 

(формула 5.22): 

 

,                                    (5.22) 
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де  величина конкурентного статусу, 

 час, роки. 

При цьому, коефіцієнт парної кореляції склав величину . Згідно 

шкали Чеддока, відносно критеріїв кореляції, зв'язок між ознаками є помітним, 

тобто можна вважати, що ця величина коефіцієнта кореляції вказує на тенденцію 

зв’язку між ознаками. 

Критерій Фішера . Оскільки, критична величина 

 і , то отримане рівняння (5.22) є 

статистично значущим. Крім того, фактичні значення  критерію Стьюдента 

дорівнюють   ,  .  

В свою чергу, критичне значення  критерію Стьюдента становить 

величину  

Оскільки модулі фактичних значень  критерію Стьюдента більше 

критичного значення  критерію Стьюдента, то можна вважати, що коефіцієнти 

регресії є значущими. 

Далі знаходимо прогнозні значення величини конкурентного статусу для 

майбутніх часів. Спочатку знаходимо точкові значення прогнозу для моментів 

часу 2019, …, 2023 рр.,  користуючись формулою (5.22).   

Для знаходження інтервального прогнозу скористаємось формулою для 

знаходження дисперсії індивідуальних значень прогнозу величини конкурентного 

статусу (фориула 5.23): 

 

                                        ,                        (5.23) 

 

де   вибіркова дисперсія залишків, 

 число спостережень, 
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Згідно статистичних даних , . 

Результати обчислень за формулою (5.23) представлені в табл. 5.11. 

 

Таблиця 5.11 

Обчислені статистичні дані 
Роки    
2019 0.0012 0.0351 
2020 0.0013 0.0363 
2021 0.0014 0.0376 
2022 0.0015 0.0391 
2023 0.0017 0.0406 

Примітка: розроблено автором 

 

Для обчислення інтервального прогнозу будуємо довірчий інтервал для 

індивідуальних значень точкових прогнозів згідно формули 5.24:  

 

  ,     (5.24) 

 

де   точкові прогнози; 

   табличне значення  критерію Стьюдента на рівні 

значущості  при числі ступенів свободи 9. 

Результати розрахунків за формулою (5.23) представлені в табл. 5.12.  

Отримані аналітичні співвідношення дозволяють визначити прогнозні 

значення показника конкурентного статусу підприємства (табл. 5.12). 

Розраховані значення показників прогнозу конкурентного статусу 

підприємства ПрАТ «ЦГЗК» означили тенденцію до їх зменшення. Визначено 

оптимістичний і песимістичний сценарії розвитку конкурентоспроможності 

підприємства. Вибір сценарію забезпечення конкурентоспроможності залежить 

від ефективності стратегічних управлінських рішень. 



391 

 

Підприємство ПрАТ «ПівдГЗК» спеціалізується на випуску окотишів. 

Візуальний аналіз показує, шо відсутня кореляція між обсягами випуску продукції 

та чистим прибутком. Стабільним залишається вплив ринкової частки на ринку 

продукції  та відношення ринкової частки обсягу підприємства, що 

аналізується, до лідера ринку (d3). Суттєво зменшується вплив складової 

інтенсивності конкуренції в галузі (d2). Тобто, при формуванні стратегії щодо 

забезпечення конкурентоспроможності необхідно акцентувати увагу на обсягах 

випуску продукції відповідних конкурентних підприємствах. 

Таблиця 5.12 

Значення величини прогнозу конкурентного статусу  підприємства 

ПрАТ «ЦГЗК» 

 
 

Роки 

 
Інтегральний показник 
оцінки конкурентного 
статусу підприємства 

(dі) 

 
Прогноз  

 
Точковий 

95%-ий інтервальний 
 

песимістичний оптимістичний 
2007 0.301    
2008 0.337    
2009 0.235    
2010 0.274    
2011 0.279    
2012 0.253    
2013 0.318    
2014 0.244    
2015 0.216    
2016 0.221    
2017 0.248    
2018 0.226    
2019  0.216 0.136 0.295 
2020  0.208 0.126 0.291 
2021  0.201 0.116 0.286 
2022  0.194 0.106 0.283 
2023  0.187 0.095 0.279 

Примітка: розраховано автором 

 

ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», 

ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», показники діяльності 
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ПрАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» характеризуються 

селективним розвитком. У зв’язку з цим стратегія щодо забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств має зосереджуватись на захисті своїх 

позицій на ринку за рахунок підвищення продуктивності праці та 

конкурентоздатності продукції.   

 Відповідна стратегія ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» 

характеризується станом агресивного зростання, тобто стратегічне планування 

повинне базуватись на максимальному інвестуванні у розвиток бізнесу та його 

оптимізації. 

ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПрАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 

та ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» відносяться до так 

званих аутсайдерів ринку. Їм притаманний середній конкурентний статус і 

середній рівень привабливості галузі. За цих умов рекомендується проводити 

захист вже існуючих позицій на ринку заради отримання стабільного доходу. 

Стратегія розвитку вище зазначених підприємств має базуватись на інвестуванні у 

сегменти з високою нормою прибутку та відносно невисоким статусом.  

Отже, базуючись на даних, отриманих під час проведення аналізу, можна з 

впевненістю зазначити, що лідером серед гірничодобувних підприємств 

Криворізького басейну є ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». 

Його сильна конкурентна позиція тримається на сильних і стійких конкурентних 

перевагах. Вони включають у себе значні запаси сировини з низькою собівартістю 

видобутку, надійні й диверсифіковані джерела надходження матеріалів, 

кваліфікований технічний персонал та ін. 

За отриманими даними, друга за розмірами частка ринку припадає на 

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат. Таким чином, рекомендаціями до 

роботи комбінату є покращення якості і підвищення обсягів основних видів 

продукції, знижуючи його собівартість. Доцільними є додаткові інвестиції, які 

дозволять підтримати стабільність якості на всіх етапах виробничого циклу 
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продукції. Наразі відбувається систематичне зростання основних фінансово-

економічних показників підприємства, що підтверджує правильність обраної 

стратегії розвитку.  

Основними рекомендаціями стосовно стратегії розвитку ПрАТ «Південний 

гірничо-збагачувальний комбінат» є нарощування темпів виробництва основної 

продукції. Останніми роками на підприємстві були суттєво відновлені основні 

виробничі потужності. Впровадження сучасних технологій дозволить 

підприємству вийти на новий рівень функціонування. 

Стратегія Центрального гірничо-збагачувального комбінату повинна 

зосереджуватись на захисті своїх позицій на ринку. Цього можливо досягти за 

рахунок підвищення продуктивності праці та конкурентоздатності продукції. 

Проведені дослідження дали змогу виявити, що на період з 2008 по 2018 рік: 

ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПрАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» та ВАТ 

«Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» потрапили до групи з низькими 

показниками фінансово-господарської діяльності. Тому стратегія щодо їх розвитку 

має спільні риси. У теперiшнiй час вище зазначені гірничодобувні підприємства 

потребують значних вкладень в оновлення основних засобів, упровадження 

сучасних технологій та ін.  

Існуючий стан галузевої і регіональної політики інформатизації 

характеризується наявністю проблем, що стосуються питань упровадження і 

використання підприємствами сучасних інформаційних технологій. Деякі з 

підприємств використовують новітні інформаційні системи та елементи 

інформаційних технологій, наприклад, ПрАТ «Інгулецький ГЗК», 

ПрАТ «Північний ГЗК», що входять до складу групи «Метінвест». Інформаційне 

забезпечення інших підприємств, що досліджувались, потребує оновлення. 

Головними причинами цього явища виступають недостатня обізнаність 

керівництва підприємств щодо інформаційних продуктів; недостатній рівень знань 
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керівників у галузі інформаційних технологій і, отже, нерозуміння переваг 

інформаційних технологій; недостатність фінансових коштів щодо інвестувань.  

Сформована 3D – модель з метою візуалізації отриманих значень показників 

конкретності гірничодобувних підприємств (рис. 5.18). 

Різноманітні збурення внутрішнього і зовнішнього середовищ 

гірничодобувних підприємств потребують відповідних коригувань стратегій. 

Трансформації навколишнього середовища вимагають редагування і відповідного 

процесу стратегічного управління. Тобто,  процес стратегічного управління 

перебуває в постійній динаміці. 
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Рис. 5.18. 3D – модель конкурентного статусу гірничодобувних підприємств  

Примітка: розраховано  автором  

координати щодо конкурентної позиції підприємств (ПрАТ «Інгулецький гірничо-

збагачувальний комбінат» (0,372; 0,894; 1,00); ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний 

комбінат»  (0,059; 0,894; 0,160); ПрАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (0,1860, 

894,0,501; ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (0,276, 0,894, 0,742); ПрАТ 

«Криворізький залізорудний комбінат» (0,060, 0,894, 0,162); ПрАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» (0,016, 

0,894, 0,043); ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (0,030, 0,894, 0,081) 
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5.3. Основні напрями вдосконалення стратегічних управлінських 

рішень  

 

Метою стратегічного й оперативного управління розвитком 

гірничодобувних підприємств є досягнення відповідного рівня щодо забезпечення 

стабільного розвитку.  

На нашу думку, доцільно запропонувати наступні пропозиції з формування 

стратегії, що забезпечить ефективне управління гірничодобувними 

підприємствами. 

1. За прогнозними висновками фахівців, у найближчі роки буде 

спостерігатися тенденція до збільшення експорту мінеральної сировини і 

продуктів її переробки, більшу частину якого становить експорт продуктів 

переробки залізної руди. За висновками В. Перегудова, А. Грицини, В. Драгуна 

[268, с. 110-114], головними особливостями розвитку залізорудної галузі в останні 

десятиріччя є постійне підвищення вмісту заліза у залізорудній сировині (ЗРС), 

поява на вітчизняному ринку ЗРС високоякісних концентратів із вмістом заліза 

більше 67%. Наприклад, ПрАТ «Північний ГЗК» виробляє: залізорудний 

концентрат (із вмістом заліза 66%) та окотиші (із вмістом заліза 62,3% і 63,0%). 

Тобто, підприємству необхідно здійснити ряд дій щодо підвищення вмісту заліза в 

продукції [261; 267; 268, с. 110-114]. 

2. Збільшення обсягів виробництва. Для подальшого нарощування 

виробництва необхідні додаткові джерела сировини. З цією метою необхідно 

розробити проєкт відновлення законсервованих шахт і зайнятися переробкою 

залізовмісних пісків хвостосховища та ін. Здійснення такої стратегії, перш за все, 

потребує відновлення техніко-технологічної бази підприємства. Інтегральний 

показник рівня техніко-технологічної бази ПрАТ «Північний ГЗК» має найвищі 

значення серед ГЗК міста Кривого Рогу. На підприємстві створений технічний 
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базис для впровадження інноваційних технологій, є досвід формування достатньо 

високого рівня техніко-технологічної бази. Варто відзначити достатній рівень 

прибутковості підприємства, тобто створення джерел власних інвестицій – 

ресурсів, а стабільна робота на ринку і позитивний імідж підприємства дозволять 

залучити необхідний обсяг інвестиційних ресурсів ззовні. Для ПрАТ «Північний 

ГЗК» цей сценарій є найпривабливішим, оскільки має найбільшу інноваційну 

спрямованість і більшою мірою забезпечує формування основної мети 

стратегічного управління – досягнення технологічної конкурентоспроможності 

підприємства та його перспективний розвиток. Сценарій, що забезпечить розвиток 

підприємства і відповідність вимогам сучасності, полягає у забезпеченні 

кардинального оновлення елементів ТТБ, що супроводжується стрімким 

упровадженням інновацій і значним залученням інвестицій, джерела яких 

визначаються на підставі середньозваженої вартості капіталу. Реалізація сценарію 

потребує здійснення таких заходів:  

1) збільшення обсягу залучених зовнішніх і власних інвестиційних ресурсів 

для інноваційного розвитку техніко-технологічної бази;  

2) оптимізація джерел інвестиційних ресурсів за критерієм зменшення 

середньозваженої вартості капіталу;  

3) нарощування інтелектуальних ресурсів і вдосконалення кадрового 

забезпечення розвитку техніко-технологічної бази підприємства;  

4) упровадження інновацій у виробництво з одночасним підвищенням 

якісних характеристик техніки [56, с. 98-167; 75, с. 189-191; 155, с. 89-132; 198, 

с. 67-75; 199, с. 78-165; 207, с. 211-298; 267; 306, с. 155-160; 382, с. 56-98; 385, 

с. 26-35]. 

3. Зменшення собівартості продукції. Вирішення завдання зниження 

собівартості виробництва для підприємств ГРК можливе при системному підході, 

який містить наступні основні напрями:  оперативний контроль якості на всіх 

стадіях гірничого виробництва; допустиме зниження витрат на процес 
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подрібнення вихідної сировини, застосування схем попереднього збагачення, 

формування рудопотоків із певними показниками якості, які визначають 

раціональні режими роботи збагачувального виробництва. В питанні  

зниження собівартості виробництва і, зокрема, процесу збагачення,  

необхідно звернути особливу увагу на дорозвідку видобувних блоків для 

виключення з процесу видобутку і транспортування некондиційних руд,  

а також активно впроваджувати у виробничий  процес схеми попереднього 

збагачення, що дозволяють відсікти некондиційну гірську масу від подальших 

процесів переділу.  

Процес усереднення та стабілізації якісних показників у рудопотоках 

кар'єрів неможливий без застосування випробування за змістом корисного 

компонента на всіх етапах гірничого виробництва. Нестача систем контролю на 

підприємствах ГРК або наявність їх застарілих аналогів не дозволяють отримувати 

достовірну інформацію про якість гірської маси і продуктів збагачення, що істотно 

знижує ефективність процесу управління якістю в умовах гірничо-

збагачувального виробництва. Це погіршує якісні виробничі характеристики 

вихідної руди, призводить до великих коливань вмісту корисного компонента, що 

в подальшому негативно впливає на основні показники процесу збагачення, 

призводить до збільшення витрат і загального зростання собівартості виробництва 

[56, с. 132-166; 155, с. 98-127; 268, с. 110-114; 390, с. 20-27; 391, с. 20-21]. 

3. Автоматизація процесу оперативного управління. Актуальним на 

теперішній час  є питання у гірничорудній промисловості України підвищення 

якості залізорудної сировини, збільшення прибутку підприємств, зниження 

собівартості продуктів виробництва. Підприємства гірничодобувної галузі - 

об’єкти, характерною властивістю яких є неповнота інформації. Це ускладнює 

процес автоматизації. Відповідно до таких об’єктів можна зазначити наявність 

суттєвого рівня випадковості. Це пояснюється наявністю складних технологічних 

процесів на виробництві. Практика засвідчує невисокий рівень автоматизації щодо 
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видобутку залізорудної сировини та її первинної переробки. Обмеженість 

припущень щодо ергодичності технологічних процесів гірничодобувного 

виробництва їх детермінованості є основою складності вирішення завдань 

автоматизації оперативного і стратегічного управління. Слід зазначити, що таке 

припущення досить обмежене. Природно, що існують класи методів щодо 

побудови моделей, які формалізують технологічні процеси на гірничодобувних 

підприємствах.  

Практика застосування відповідних моделей довела обмеженість їх 

застосування. Слід зазначити, що відповідна обмеженість пов’язана з 

недосконалістю методів оцінювання: інтервалу квантування випадкових 

технологічних процесів; адаптації до випадкових змін технологічних параметрів; 

комплексних критеріїв якості кінцевої продукції; дискретності управління; 

адекватності запропонованих моделей. Відповідно, виникає потреба в 

представленні технологічних процесів переробки і збагачення залізної руди як 

комплексної системи взаємопов’язаних елементів. Природно, управління 

відповідними технологічними процесами повинні забезпечувати якість, 

своєчасність, оперативність. Пропонується запровадити систему електронного 

документообігу задля забезпечення відповідного оперативного управління  [56, 

с. 98-128; 155, с. 98-132; 385, с. 26-35; 387, с. 115-123; 389, с. 26-35; 390, с. 20-27]. 

 Для підприємства ПрАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» 

місія – одержання прибутку щодо здійснення господарсько-виробничої  

діяльності; задоволення потреб України та Східної і Центральної  

Європи у високоякісних залізорудних матеріалах (концентраті та агломераті). 

Однією із стратегічних цілей щодо реалізації місії означеного підприємства є 

збільшення частки на вітчизняному ринку концентрату на 2%. Одна із 

можливостей реалізації визначеної стратегічної цілі представлена в табл. 5.13,  

рис. 5.19. 
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Таблиця 5.13  

Реалізація стратегічної цілі діяльності ПрАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат» 
Тип управління  Економіко-аналітичні показники Період 

асу (рік) 
Стратегічне. Ціль – збільшити частку на вітчизняному ринку концентрату на 

2% 
 ≥ 5 р. 

Тактичне. Цілі: заохотити оптові фірми 
до співпраці; забезпечити високий 
рівень завантаженості обладнання, 
реконструкція та модернізація 
обладнання 

Ринкова частка підприємства на 
ринку концентрату.  
Обсяги виробництва. 
Обсяг капітальних інвестицій. 
Виробничі потужності та рівень 
їх використання. Рентабельність 
продукції (концентрату).  
Дохід від реалізації. 
Прибуток 

1 - 2 рр. 

Оперативне. Цілі: забезпечення чіткого 
виконання заданого плану випуску 
продукції на основі раціонального 
використання виробничих ресурсів; 
виявлення та мобілізація внутрішніх 
виробничих резервів 

Виконання плану (місячного 
наростаючим підсумком). 

Індекс матеріальних витрат, 
індекс товарної продукції, індекс 
вартості основних засобів, 
фондовіддача, дохідність, 
прибутковість 

Протяго
м року 
(кожні 3 
місяця з 
наростаючим 
підсумком) 

Примітка: розроблено автором 

 

Відповідно до табличної інформації, на рис. 5.19 побудовано схему 

реалізації стратегічної цілі діяльності ПрАТ «Південний гірничо-збагачувальний 

комбінат»  

На схемі представлені можливі напрями реалізації стратегічної мети 

підприємства.  

Актуальність створення єдиної системи управлення і формування  

об'єднаного інформаційного простору щодо гірничодобувних підприємств на базі 

комп'ютерної інформаційної мережі обумовлена їх структурою, територіальною 

розкиданістю структурних підрозділів, необхідністю посилення координації їхньої 

діяльності й забезпечення інформаційної взаємодії між ними.  

Існуючі структури управління гірничодобувних підприємства містять близько 

74 функціональних завдань управління, які можна згрупувати за ознаками 
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належності до відповідних виробничих ділянок і періодичності їх вирішення. Ці 

групи завдань визначають склад і спрямованість потоків технологічної інформації: 

1) планування та підготовка виробництва, 

2) матеріально-технічне постачання, 

3) фінансова діяльність, 

4) збут продукції, 

5) оперативне управління виробництвом, 

6) бухгалтерський і статистичний облік, 

7) облік кадрів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 5.19. Схема реалізації стратегічної цілі діяльності ПрАТ «Південний 

гірничо-збагачувальний комбінат»  
Примітка: розраховано  автором  

 

Для забезпечення обміну інформацією та документацією між бізнес-

Збільшити частку на вітчизняному ринку 
концентрату на 2% 

Заохотити оптові 
фірми до співпраці 

реконструкція та 
модернізація 
обладнання 

Забезпечити 
високий рівень 
завантаженості 
обладнання 

виявлення та 
мобілізація внутрішніх 
виробничих резервів 

Раціональне використання 
виробничих ресурсів 



401 

 

підрозділами, установами банків, постачальниками енергетичних і матеріальних 

ресурсів, управлінням залізничних перевезень і споживачами продукції доцільним 

є запровадження системи електронного документообігу. 

Запровадження системи електронного документообігу (СЕД) як основної 

складової стратегії автоматизації оперативного управління матиме позитивний 

вплив, у вигляді:  

1) підвищення ефективності діяльності підприємства через запобігання 

можливості втрати доходів.  Природно, що ручна праця практично не може бути 

диференційованою та ефективною.  

2) впровадження автоматизації стандартних операцій співробітників 

дозволить:  

а) збільшити швидкість виконання операцій щодо забезпечення ефективної 

роботи відповідних бізнес-процесів;  

б) одночасне виконання неоднакових етапів означених процесів; запобігання 

втрат часу щодо виконання завдань підвищення ефективності діяльності 

підприємства;  

3) попередження втрат доходів, породжених людськими помилками. Відомо, 

що впроваджені в практичну діяльність підприємств автоматизовані систем мають 

захист від синтаксичних помилок користувача. Природно, що існує можливість, 

коли користувач може помилитися і помилка не буде виявлена відповідним 

захистом. Незважаючи на це, кількість помилок значно зменшиться.  

Дослідження зисків підприємств від упровадження SAP ERP переконує, що 

щорічний приріст доходу за рахунок автоматизації бізнес-процесів становить 2%. 

Приблизно 10% такого зростання дає аналітична компонента [363, с. 164-165]. 

Таким чином, підприємствам доцільно впроваджувати сучасні новітні 

інформаційні технології; 

4) зменшення управлінського персоналу дозволить скоротити 

експлуатаційні витрати за рахунок автоматизації ручної праці. Отримані кошти 
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доцільно направити на розширення виробництва, забезпечення відтворення 

сучасних технологічних процесів; 

5) пришвидшити досягнення стратегічних цілей підприємства внаслідок 

простоті і прагматизму ІТ-рішень. Коли система електронного обігу управляє 

автоматизацією ключових бізнес-процесів підприємства, у неї з'являються важелі 

впливу на стратегію і, тим самим, вона може в значній мірі розширити 

загальнодоступні можливості і ресурси;  

6) подолання ізольованості бізнес-складових підприємства. У великих 

компаніях, а, тим більше, в холдингових структурах різні бізнес-підрозділи діють 

практично незалежно один від одного. З огляду на теорію виробничих систем, 

бізнес-складову можна визначити як «чорний ящик» - глобально не визначене 

поняття. Відповідно до означеного підходу, на вхід складової подаються певні 

відомості, в процесі діяльності системи вони перетворюються, на виході 

отримується інформація задля використання користувачами. Погодження певних 

вхідних і вихідних параметрів відповідних підрозділів, при перетворенні та 

формуванні необхідного інформаційно-аналітичного забезпечення, нетривіальне 

завдання. Подолання ізольованості бізнес-процесів, безперечно, забезпечує 

впровадження новітніх систем автоматизації. 

Співробітники, які беруть участь у процесі функціонування підприємства, 

реалізують свої функціональні обов’язки відповідно до їх місця в 

автоматизованому процесі діяльності компанії, а не їх місця в організаційній 

структурі. 

Таким чином, при формуванні системи стратегічного управління 

промисловими підприємствами, у тому числі й гірничорудними, охоплюються такі 

аспекти: 

1) окрім залучення певною мірою усіх рівнів організаційної структури до 

процесу стратегічного управління, є доцільним створення проєкту, 

відповідального за стратегічне управління. Його основними завданнями мають 
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бути координація розробки і виконання стратегій організації, проведення 

стратегічного аналізу, контроль над виконанням стратегічних планів; 

2) проблема недостатності сформованості інформаційної бази стратегічного 

управління підприємством повинна вирішуватися самостійно через збір, обробку і 

актуалізацію стратегічної інформації для підприємств гірничорудної 

промисловості; 

3) оцінювання ефективності системи стратегічного управління проводиться 

через порівняння поточної системи стратегічного управління із можливим її 

коригуванням, відповідно до  позиції зовнішнього оточення (суспільство, 

споживачі, постачальники). Крім того, для визначення подальшого розвитку 

підприємства пропонується узагальнений показник, який характеризує основні 

напрями функціонування підприємства, визначає стадію його життєвого циклу та 

показники ефективності діяльності підприємства. Для узагальнення і вирішення 

проблем щодо ефективності управлінських рішень на гірничодобувних 

підприємств Криворізького регіону побудована SWOT-матриця (додаток М, 

рис. М.13). Проведено дослідження сильних та слабких сторін. 

Сильні сторони: 1. Висококваліфікований персонал. 2. Контроль якості на 

підприємствах галузі. 3. Досвід у побудові бізнес-процесів. 4. Наявність стійких 

зв’язків з постачальниками. 

5. Наявність системи обліку витрат, складання бюджету і планування 

фінансових результатів. 6. Орієнтованість на нові ринки та розвиток галузі. 

7. Широкий спектр можливостей для співпраці та кооперації на внутрішньому 

ринку. 8. Орієнтованість на міжнародний вектор. 9. Орієнтація на експансію 

компанії. 10. Розробка та реалізація інноваційних проектів розвитку технологій. 

Слабкі сторони: 1. Гірничодобувна промисловість є капіталомісткою 

галуззю. 2. Застаріла технічна база. 3. Незнання специфіки ведення лізингового 

бізнесу. 4. Відсутність досвіду у залученні фінансових ресурсів на зарубіжних 

ринках. 5. Відсутність налагоджених зв’язків з контрагентами. 6. Системні 
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проблеми в організації та управлінні. 7. Збільшення витрат виробництва. 

8. Низький ступінь використання нових інформаційних технологій. 9. Низький 

рівень автоматизації робіт у галузі. 10. Негнучка цінова політика. 

Можливості: 1. Впровадження нових технологій у галузь. 2. Міжнародна 

кооперація. 3. Переваги від революції в галузі ІКТ. 4. Поліпшення компетенцій 

галузі. 5. Відкриті нововведення. 

6. Освоєння нових ринків збуту. 7. Істотне збільшення позикового портфеля 

за рахунок реалізації угод у нових галузях. 8. Закріплення на ринку, визнання, 

витіснення конкурентів. 

9. Успішне впровадження наявного досвіду взаємодії зі споживачами. 

10. Державна підтримка галузі.  

Загрози: 1. Політична нестабільність. 2. Низькі темпи впровадження 

економічних реформ. 3. Недосконала податкова політика. 4. Тиск на виробника з 

боку споживачів продукції галузі.  

5. Зростаючий конкурентний тиск на міжнародному ринку. 6. Постійний ріст 

цін на енергоносії. 7. Відсутність ефективного механізму взаємодії з фінансовими 

установами. 8. Необхідність використання технологій, спрямованих на екологічну 

безпеку. 9. Відсутність взаємовідносин з агенціями з надання маркетингових та 

консультаційних послуг. 10. Відсоток висококваліфікованого персоналу з країни. 

Взагалі, процес побудови ефективних управлінських рішень представлений 

на рис. 5.20, може бути визначений як системний багатоплановий процес. 

Необхідним найважливішим напрямом управлінської діяльності щодо 

гірничодобувних підприємств слід вважати екологічну складову. Аналіз 

екологічних витрат як складова оцінювання рівня екологічної ініціативи 

промислових підприємств дозволяє оцінити функціонування системи екологічного 

управління, провести моніторинг витрат на охорону навколишнього природного 

середовища, проаналізувати взаємозв’язок екологічних характеристик з 

фінансово-економічними показниками діяльності підприємств.  
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На кожному етапі процесу реалізації екологічної ініціативи промислового 

підприємства слід проводити моніторинг витрат для формування адекватної 

облікової інформації, прийняття ефективних управлінських рішень і подальшої 

оптимізації екологічних витрат. Слід наголосити, що процес оптимізації екологічних 

витрат має, окрім завдань підприємства, враховувати і вимоги місцевої громади та 

інших зацікавлених сторін. 

Проведені нами дослідження щодо ваги складників системи моніторингу 

підприємства в системі стратегічного управління  підтверджують негайність 

прийняття управлінських рішень до вирішення проблем екології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

Рис. 5.20. Процес прийняття ефективного управлінського рішення 
Примітка: розраховано  автором  
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Оптимізація не повинна спричиняти погіршення стану навколишнього 

природного середовища внаслідок зниження витрат на відновлення пошкодженого 

стану навколишнього природного середовища. Фахівцями інституту проблем 

природокористування та екології НАН України було розроблено «Методику 

визначення еколого-економічного коефіцієнта для визначення витрат місцевих рад 

на охорону здоров’я населення міст обласного підпорядкування і сільських 

районів Дніпропетровської області згідно екологічного навантаження», але вона 

визначає лише розподіл виділеної суми субвенції, не враховуючи фактичних 

потреб на відшкодування. 

Систему економічного стимулювання зменшення викидів і скидів 

забруднюючих речовин у навколишнє середовище було реформовано у 2010 р. з 

прийняттям нового Податкового кодексу України, відповідно до якого 

впроваджено екологічний податок, що регулює економічні відносини в галузі 

природокористування. Згідно з цим документом «Збір за забруднення 

навколишнього природного середовища» здійснюється у вигляді екологічного 

податку, який стягується за:  

1) викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами 

забруднення;  

2) скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;  

3) розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 

об'єктах;  

4) утворення радіоактивних відходів;  

5) тимчасове зберігання радіоактивних відходів протягом понад проєктного 

терміну. 

Природно, є доцільним частину коштів від екологічного податку залишати у 

розпорядженні самих підприємств і використовувати виключно для реалізації 

екологічних проєктів і програм.  
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Висновки до розділу 5 

 

1. В результаті дослідження визначено, що ускладнення структури 

соціально-економічних явищ передбачає використання ряду методів класифікації з 

метою виділення однорідних груп, в основі яких лежить міра близькості метрики. 

Сформовано групи підприємств, які визначають економічний статус підприємства 

як економічно стійкий (ефективне управління), мінливий (з посереднім 

управлінням), економічно нестійкий, кризовий (незадовільне управління) за 

виробничими та фінансово-економічними показниками. Виділено групи 

підприємств: з відповідно ефективним управлінням (ПрАТ «ПівнГЗК», ПрАТ 

«ПівдГЗК», ПрАТ «ІнГЗК»); посереднім управлінням (ПрАТ «КЗРК», ПрАТ 

«Кривбасвибухпром», ПрАТ «ЦГЗК», ПрАТ «Суха Балка»); та кризові (ПрАТ 

«Полтавський ГЗК», ПАТ «Покровський ГЗК», АТ «Марганецький ГЗК») – за 

фінансово-економічними показниками. Така класифікація дозволяє управлінцям 

зосередити увагу на вирішенні проблем, пов’язаних із забезпеченням ефективного 

управління.   

2. Враховано функціональний, процесний, системний підходи при 

розробці стратегії. Зазначено, що кожному етапу стратегічного управління 

відповідають певні аналітичні процедури моніторингу, впровадження яких сприяє 

формуванню інформаційно-аналітичної бази щодо визначення місії і цілей 

підприємства; прийняттю ефективних управлінських рішень; інформатизації 

управлінської діяльності; адаптації інформаційно-аналітичної бази до потреб 

управління підприємством. Отримані регресійні моделі дозволили означити міру 

впливу досліджуваних факторів. Гармонізація методології кластерного і 

регресійного аналізу є підґрунтям формування системологічної складової серед 

концептуальних засад моніторингу діяльності підприємства.  

3. Оцінювання ефективності системи стратегічного управління 

рекомендується проводити через порівняння показників поточної системи 
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стратегічного управління із можливим коригуванням, відповідно до позиції 

зовнішнього оточення (суспільство, споживачі, постачальники). Пропонується для 

визначення подальших шляхів розвитку підприємства застосовувати інтегральний 

показник, що стало підставою задля подальшого розвитку системи формування 

моніторингу діяльності підприємства. Інтегральний показник характеризує 

результати діяльності підприємства за різними напрямами функціонування, 

визначає конкурентний статус підприємства і враховує значення наступних 

показників: коефіцієнта ринкової частки підприємства в стратегічній зоні 

господарювання; коефіцієнта інтенсивності конкуренції в галузі, в якій діє 

підприємство; коефіцієнта ступеня лідерства в галузі.  

4. Загальним для всіх підприємств, які досліджувалися, є відсутність 

актуальної, комплексної стратегічної інформації. На підприємствах найбільш 

розробленою є інформація про колишню діяльність, джерелами якої є дані 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності, а також є фрагментарна інформація 

про ринки ресурсів, продукцію і технологію. Визначені основні напрями 

вдосконалення управлінських рішень відносно кожного окремого підприємства 

ГРК. Запропонована система заходів щодо забезпечення ефективного 

стратегічного управління розвитком гірничо-збагачувальних підприємств. 

Доведено необхідність розробки інформаційної бази задля формування 

відповідних управлінських рішень. Для забезпечення раціонального управління 

пропонується запровадити систему електронного документообігу – це дозволить 

прискорити досягнення стратегічних цілей підприємства завдяки простоті і 

прагматизму ІТ-рішень; подолати ізольованість бізнес-підрозділів; запобігти 

втратам доходів, викликаних людськими помилками.  

5. Як один із можливих шляхів вдосконалення управлінських рішень 

пропонується побудова регресійних моделей по даним звітності гірничорудних 

підприємств для застосування менеджерами як робочого інструменту при 

проведенні аудиту. Важливою особливістю моделей у вигляді виробничих 
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функцій є те, що параметри степеневих функцій являють собою коефіцієнти 

еластичності, тобто їх можна порівнювати по різним факторам. Більш того, 

вибрана структура моделі дозволяє обчислити загальну еластичність як суму 

еластичностей від кожного фактора.  

6. Запропоновано методологічний підхід до перспективного 

прогнозування конкурентоспроможності на засадах екстраполяції шляхом 

використання ідентифікації дискретних часових рядів.  

Визначено перспективний прогноз конкурентоспроможності промислових 

підприємств на засадах екстраполяції значень показників діяльності підприємства.  

Побудовано аналітичні залежності щодо конкурентної позиції підприємства 

і відповідних чинників впливу для гірничодобувних підприємств. Застосування 

методу екстраполяції дозволило визначити прогнозні значення чинників впливу на 

конкурентну позицію підприємства. Отримані результати дослідження 

рекомендовано застосовувати в практичній діяльності щодо стратегічного 

управління з метою прийняття ефективних рішень.  

7. Практичне застосування розроблених концептуальних, теоретичних, 

методологічних і практичних засад підтверджується відповідними довідками про 

впровадження результатів наукового дослідження на вітчизняних промислових 

підприємствах (Додаток О).   

 

Результати дослідження за розділом 5 опубліковано в працях [17; 25; 29; 31; 

33; 36; 38; 41; 43; 44; 45; 46; 49; 52; 53; 58; 56; 60; 66; 69; 71; 74; 75; 78; 80; 82; 83; 

84; 88;89; 90; 92; 93; 159; 386; 387; 388; 389; 390; 391].  
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ВИСНОВКИ  

 

У дисертації на основі теоретичного узагальнення міжнародного та 

вітчизняного досвіду запропоновано методологічні засади моніторингу діяльності 

підприємств і рекомендації щодо удосконалення інформаційно-аналітичного 

забезпечення стратегічного управління підприємством, промислова імплементація 

яких дозволить органам управління створити принципово нову модель 

стратегічного управління підприємства, що є абсолютно необхідним для 

комплексної обґрунтованості та реалізації економічної політики економіко-

виробничої системи. Отримані під час проведення наукового дослідження 

методологічні, практичні результати надають змогу зробити такі висновки: 

1. Доведено відповідність призначення моніторингу діяльності підприємств 

рівню управління підприємством (оперативне, тактичне, стратегічне). На основі 

вивчення літературних джерел вітчизняних і закордонних науковців сформовано 

авторський підхід до визначення моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління як системи для забезпечення дієвого стратегічного 

управління підприємством, що враховує та комплексно інтегрує: процес 

безперервного спостереження виробничої діяльності гірничорудних підприємств з 

позиції системності; дослідження явищ і подій щодо виробничої діяльності; 

формування інформаційної бази управління; контроль за ходом і характером 

виконання стратегічних планів; оцінювання змін у діяльності підприємства на 

основі системи критеріїв (еталонів); сприяє вдосконаленню системи підтримки 

управлінських рішень при реалізації економічної політики підприємства.  

2. Встановлено, що присутність підприємства, як суб'єкта в системі 

управління, приводить до його активності і визначається на формально-

змістовному рівні як активний учасник процесу, на змістовному рівні 

підприємство являє собою цілеспрямовану функціонуючу систему, якій 

притаманні властивості самоорганізації (саморозвитку), при цьому вона працює з 
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різною ефективністю залежно від стратегічних цілей. Тому удосконалено 

методичні підходи до формування суб’єктивно-активного моніторингу щодо 

оцінювання стану підприємства, які передбачають урахування причинно-

наслідкових зв’язків між економіко-аналітичними показниками в процесі 

моніторингу діяльності підприємства і можуть логічно впливати на прийняття 

стратегічних рішень.  

3. На основі сформованої матриці принципів доведено необхідність 

застосування принципу розвитку, відповідно до якого зміни не повинні 

ускладнювати моніторинг діяльності підприємства. Запропоновано інноваційну 

складову в процесі оцінювання ефективності підприємства, що проявляється в 

забезпечені систематичного пошуку організаційних схем руху інформації, 

альтернативних моделей розвитку, на засадах упровадження механізму 

моніторингу його діяльності. Механізм моніторингу діяльності підприємства 

ґрунтується на системному підході, передбачає використання економіко-

математичного аналізу та оцінювання ефективності, відтворення виробничих 

ресурсів і діяльності підприємства в цілому. Використання такої методології 

оцінювання якості, раціональності, дієвості економічної стратегії підприємств з 

урахуванням механізму реалізації моніторингу в системі стратегічного управління 

дозволяє розробити та реалізувати управлінські рішення, які забезпечать 

відповідне реагування на нестабільність і гіпердинамічність зовнішнього 

середовища, а також безперервність функціонування підприємства, його 

стратегічний розвиток.  

4. У ході дослідження визначено, що формування інформаційно-

аналітичного забезпечення моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управлінні певною мірою залежить від організації руху економічної 

інформації. Пропонується використання методики організації руху економічної 

інформації. Запропонована методика містить такі складові: збирання економічної 

інформації щодо діяльності підприємства; розподіл зібраної інформації по 
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відділах підприємства відповідно функцій, що ними виконуються; визначення 

внутрішньої і зовнішньої, вхідної і вихідної інформації; побудова та аналіз 

функціональної моделі щодо руху економічної інформації. Практика застосування 

методики організації руху економічної інформації на промислових підприємствах 

довела її дієвість.  

5. Гармонізація функціонального, процесного та системного підходів щодо 

розроблення, формування, реалізації управлінських рішень на підприємстві 

забезпечує відповідний його стратегічний розвиток. Формування концептуальної 

моделі системи моніторингу діяльності підприємств спрямовано на визначення 

методології, залучення спеціальних інформаційних технологій, використання 

економічних інструментів управління, що використовується з метою 

удосконалення процесу управління в інтересах як безпосередньо промислових 

підприємств, так і їх партнерів. 

6. Встановлено, що одним із напрямів забезпечення ефективного управління 

є аналіз пропорційності розподілення ресурсів і результатів діяльності 

підприємства. Тому запропоновано в процесі моніторингу діяльності підприємства 

використовувати вартісно-цільовий підхід, який передбачає врахування 

показників локалізації і концентрації ресурсів. Використання цих показників 

дозволило впорядкувати підприємства за рівнем їх ефективного функціонування й 

дослідити динаміку залежності доходів від вартості сукупних витрат, зосередити 

увагу на розробленні управлінських рішень задля забезпечення ефективності 

виробничої діяльності.  

7. Підґрунтям удосконалення методологічного підходу до економіко-

статистичного аналізу діяльності підприємств є оцінювання у часі структурної 

трансформації показників ефективності діяльності підприємств гірничодобувної 

галузі. Практика застосування запропонованої методології аналізу 

трансформаційних змін ефективності виробництва засвідчила її дієвість та 

забезпечила проведення детального факторного аналізу, сприяла визначенню 
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ключових чинників – ресурсовіддачі та прибутковості, що впливають на 

ефективність виробництва гірничорудних підприємств.  

8. Проведений ґрунтовний аналіз сучасного стану діяльності підприємств 

дозволяє зазначити відсутність системної методики відслідковування процесів 

розвитку підприємств. Всебічність дослідження дозволяє стверджувати про 

можливість і доцільність застосування виокремлених груп показників як систему 

моніторингу діяльності підприємства в стратегічному управлінні. Проведений 

системний аналіз складників щодо економічного виміру підприємств дає підстави 

запропонувати систему збалансованих економіко-аналітичних показників 

оцінювання діяльності підприємства, яка містить такі компоненти: показники 

фінансової стійкості, ринкові показники, показники організаційної стійкості, 

виробничі показники, техніко-технологічні показники, інвестиційні показники, 

екологічні показники. 

9. Обґрунтовано методологічний підхід до оцінювання організаційної 

структури управління з позиції системності, що будується на основі матриці 

суміжності зв’язків між підрозділами підприємства. Запропонована система 

містить три групи економіко-аналітичних показників: перша оцінює ефективність 

структури зв'язків у самій організаційній системі – показник зв'язності елементів 

організаційної структури, показник структурної надлишковості; друга 

характеризує ефективність функціонування основних підрозділів підприємства – 

коефіцієнт актуалізації зв'язків, коефіцієнт сумісності зв'язків; третя 

застосовується для оцінювання ступеня керованості системи організаційної 

структури – показник централізації організаційної структури управління.  

10. Удосконалено систему економіко-аналітичних показників оцінювання 

діяльності підприємства на засадах використання функціонального, процесного, 

системного підходів. Основу системи складає змістовна інтерпретація 

співвідношень темпів зростання техніко-економічних показників, що відповідають 

результативності управління і комерційної стійкості підприємства. Науково 
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обґрунтовано основні етапи оцінювання реалізації економічної стратегії 

підприємства: стійкість; мінливість; стабільність; сталість реалізації економічної 

стратегії. Застосування запропонованої системи економіко-аналітичних 

показників щодо оцінювання реалізації економічної стратегії підприємств 

дозволить оцінити їх поточний стан і відповідність обраній стратегії.  

11. Набули подальшого розвитку методи економіко-статистичного 

аналізу діяльності підприємств, які передбачають урахування функціонального, 

процесного, системного підходів при розробці стратегії. Зазначено, що кожному 

етапу стратегічного управління відповідають певні аналітичні процедури 

моніторингу, впровадження яких сприяє формуванню інформаційно-аналітичної 

бази щодо визначення місії і цілей підприємства; прийняттю ефективних 

управлінських рішень; інформатизації управлінської діяльності; адаптації 

інформаційно-аналітичної бази до потреб управління підприємством.  

12. Встановлено, що застосування методу екстраполяції дозволяє 

визначити прогнозні значення чинників впливу на конкурентну позицію 

підприємства та отримати ідентифікацію дискретних часових рядів. Порівняльний 

аналіз конкурентної позиції гірничорудних підприємств та ідентифікація 

дискретних часових рядів дозволили запропонувати методологічний підхід до 

перспективного прогнозування конкурентоспроможності на засадах моніторингу 

діяльності підприємства задля прийняття ефективних стратегічних управлінських 

рішень.  

13. З’ясовано, що стратегічний розвиток підприємства передбачає 

визначення його конкурентного статусу, що стало підставою задля подальшого 

розвитку системи формування моніторингу діяльності підприємства. 

Пропонується для визначення подальших шляхів розвитку підприємства 

застосовувати інтегральний показник, що характеризує результати діяльності 

підприємства за різними напрямами функціонування, визначає конкурентний 

статус підприємства і враховує значення наступних показників: коефіцієнта 
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ринкової частки підприємства в стратегічній зоні господарювання; коефіцієнта 

інтенсивності конкуренції в галузі, в якій діє підприємство; коефіцієнта ступеня 

лідерства в галузі. 

14. Набули подальшого розвитку визначення напрямів удосконалення 

управлінських рішень щодо кожного окремого гірничорудного підприємства. 

Запропоновано систему заходів забезпечення стратегічного управління розвитком 

гірничорудних підприємств. Встановлено, що загальним для всіх підприємств, які 

досліджувалися, є відсутність актуальної комплексної стратегічної інформації. 

Підґрунтям ефективного стратегічного управління гірничорудного підприємства є 

система заходів, що загалом забезпечить як єдиний перебіг, так і технологічні 

процеси переробки і збагачення залізної руди. Для забезпечення ефективного 

управління пропонується запровадити систему електронного документообігу, що 

дозволить оцінити ефективність управління завдяки простоті та прагматизму ІТ-

рішень; подолати ізольованість бізнес-підрозділів; запобігти втратам доходів, 

викликаних людськими помилками.  
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1  

Динаміка чистого прибутку (тис. грн.)  
№ 

з/п 
Назва підприємства 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

ПрАТ «Південний 

гірничозбагачувальний 

комбінат» (ПівдГЗК) 603889 2283369 -73567 2138697 4859796 2389607 3300449 6772691 3486372 5903585 6434907,65 9530078,4 

2 

ПрАТ «Центральний 

гірничозбагачувальний 

комбінат» (ЦГЗК) 586149 1918248 249402 1285279 2592853 761185 1572006 770846 687976 2218225 2707851 2253843 

3 

ПрАТ «Північний 

гірничозбагачувальний 

комбінат» (ПівнГЗК) 1838090 3504367 1246471 2645183 6249152 3534477 4441638 1545665 -1212497 3613101 7791826 8211036 

4 

ПрАТ «Інгулецький 

гірничозбагачувальний 

комбінат» (ІнГЗК) 723733 4722862 933571 3233698 6584382 4767728 4712644 976170 -3498874 -69264 5711260 5029369 

5 ПрАТ «Суха Балка» 74775 332785 -55584 195153 617469 278800 415410 839280 -632963 -157343 -1173825 786403 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону 

[410] 
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця Б.1 

Впорядкування підприємств за результатами діяльності (дохідність) 2018р. 

Підприєм- Питома Питома 
Коефіцієнт 
 локалізації 

Кумулятивні частки              
(крива Лоренца) dДРП – dСВ 

ства за 
ран- вага ДРП вага СВ   

гами КЛОК     (dДРП/dСВ) 

 
      

        (dДРП)=У (dСВ)=Х   

1 2 3 4 5 6 7 

ПівдГЗК 3,38% 16,75
% 

20,19% 3,38% 16,75% 13,36% 

ІнГЗК 30,36
% 

35,91
% 

84,55% 33,74% 52,65% 5,55% 

ПівнГЗК 42,36
% 

34,88
% 

121,47% 76,10% 87,53% 7,49% 

ЦГЗК 18,40
% 

10,23
% 

179,85% 94,51% 97,76% 8,17% 

Суха 
балка 

5,49% 2,24% 245,25% 100,00
% 

100,00% 3,25% 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 

 

Таблиця Б.2 

 
Впорядкування підприємств за результатами діяльності (дохідність) в 2017 р. 

Підприєм- Питома Питома 
Коефіцієнти 
локалізації 

Кумулятивні частки              
(крива Лоренца) 

dДРП – 
dСВ 

ства за 
ран- вага ДРП вага СВ   

гами КЛОК     (dДРП/dСВ) 
        
1 2 3 4 5 6 7 

ПівдГЗК 3,51% 18,56% 18,89% 3,51% 18,56% 15,05% 
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Продовження табл. Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 

ІнГЗК 28,02% 36,28% 77,24% 31,53% 54,84% 8,26% 
ПівнГЗК 41,52% 33,43% 124,20% 73,05% 88,27% 8,09% 

ЦГЗК 19,13% 10,23% 186,99% 92,18% 98,50% 8,90% 
Суха балка 7,82% 1,50% 522,22% 100,00% 100,00% 6,32% 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 

 

Таблиця Б.3 

Впорядкування підприємств за результатами діяльності (дохідність) в 2016 
 

Підприєм- Питома Питома 
Коефіцієнти 

локалі- 

Кумулятивні частки              
(крива Лоренца) 

dДРП – 
dСВ 

ства за ран- вага ДРП вага СВ зації 

гами КЛОК     (dДРП/dСВ) 

 
      

        (d ДРП)=У (d    

ІнГЗК 
21,94% 34,24% 64,06% 21,94% 34,24% 12,31% 

ПівнГЗК 
29,31% 32,05% 91,45% 51,24% 66,29% 2,74% 

ЦГЗК 
13,78% 11,64% 118,40% 65,02% 77,93% 2,14% 

ПівдГЗК 
28,34% 19,38% 146,25% 93,36% 97,31% 8,96% 

Суха балка 6,64% 2,69% 246,53% 100,00% 100,00% 3,95% 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону[410] 
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Таблиця Б.4. 

Впорядкування підприємств за результатами діяльності (прибутковість)  в 2016 р.  

Підприєм- Питома Питома 
Коефіцієнти 

локалі- 

Кумулятивні частки              
(крива Лоренца) 

/dЧП – 
dСВ/ 

ства за ран- вага ЧП вага СВ зації 
гами КЛОК     (dЧП/dСВ) 

        
        (d' 

ЧП)=У 
(d СВ   

Суха балка 0,00% 2,69% 0,00% 0,00% 2,69% 2,69% 

ІнГЗК 0,00% 34,24% 0,00% 0,00% 36,94% 34,24% 

ПівнГЗК 30,79% 32,05% 96,07% 30,79% 68,99% 1,26% 

ЦГЗК 18,90% 11,64% 162,42% 49,69% 80,62% 7,26% 

ПівдГЗК 50,31% 19,38% 259,65% 100,00% 100,00% 30,93% 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
 

Таблиця Б.5 

Впорядкування підприємств за результатами діяльності в 2014 р. 

дприєм- Питома Питома 
Коефіцієнти 

локалі- 

Кумулятивні частки              
(крива Лоренца) 

/dЧП – 
dСВ/ 

ства за ран- вага ЧП вага СВ зації 
гами КЛОК     (dЧП/dСВ) 

        
1 2 3 4 5 6 7 

ІнГЗК 8,95% 34,32% 26,08% 8,95% 34,32% 25,37% 

ПівнГЗК 14,17% 37,80% 37,50% 23,13% 72,12% 23,62% 

ЦГЗК 7,07% 7,78% 90,81% 30,20% 79,90% 0,72% 

Суха балка 7,70% 5,93% 129,76% 37,89% 85,83% 1,77% 
ПівдГЗК 62,11% 14,17% 438,34% 100,00% 100,00% 47,94% 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
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Таблиця Б.6 

Впорядкування підприємств за результатами діяльності в 2013 р. 

Підприєм- Питома Питома 
Коефіцієнти 

локалі- 

Кумулятивні частки              
(крива Лоренца) 

/dЧП – 
dСВ/ ства за ран- вага ЧП вага СВ зації 

гами КЛОК     (dЧП/dСВ) 

        
1 2 3 4 5 6 7 

Суха балка 2,88% 4,92% 58,50% 2,88% 4,92% 2,04% 

ПівдГЗК 22,85% 25,84% 88,45% 25,73% 30,75% 2,98% 

ІнГЗК 32,63% 32,83% 99,38% 58,36% 63,59% 0,20% 

ЦГЗК 10,88% 10,21% 106,63% 69,25% 73,80% 0,68% 
ПівнГЗК 30,75% 26,20% 117,36% 100,00% 100,00% 4,55% 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 

 

Таблиця Б.7 

Впорядкування підприємств за результатами діяльності в 2012 р. 

Підприєм- Питома Питома 
Коефіцієнти 

локалі- 

Кумулятивні частки              
(крива Лоренца) 

/dЧП – 
dСВ/ 

ства за ран- вага ЧП вага СВ зації 
гами КЛОК     (dЧП/dСВ) 

        
        (d' ЧП)=У (d    

1 2 3 4 5 6 7 

ПівдГЗК 20,37% 25,68% 46,43% 20,37% 25,68% 5,31% 

ІнГЗК 40,64% 29,87% 63,72% 61,01% 55,55% 10,77% 

ПівнГЗК 30,13% 29,15% 79,32% 91,14% 84,70% 0,97% 

ЦГЗК 6,49% 10,18% 103,34% 97,62% 94,88% 3,69% 

Суха балка 2,38% 5,12% 136,06% 100,00% 100,00% 2,74% 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького [410]  
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ДОДАТОК  В 

 

Таблиця В.1 

Розрахунок трансформаційних показників дохідності 

Назва індексу 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Індекс дохідності 
змінного складу 1,2615 0,7219 0,4156 1,5870 1,3676 0,7617 0,9262 1,0648 0,8816 0,9352 0,8640 0,9592 

Абсолютна зміна 0,2558 -0,3432 -0,5206 0,2173 0,2160 -0,1915 -0,0452 0,0367 -0,0715 -0,0345 -0,0677 -0,0176 

Індекс дохідності 
фіксованого складу 1,2437 0,7189 0,4112 1,5831 1,3321 0,7592 0,9330 1,0274 0,8613 0,9120 0,8930 0,9132 

Абсолютна зміна 0,2418 -0,3483 -0,5301 0,2164 0,2003 -0,1941 -0,0407 0,0161 -0,0857 -0,0480 -0,0515 -0,0392 

Індекс дохідності 
структурних зрушень 1,0144 1,0041 1,0107 1,0025 1,0266 1,0033 0,9927 1,0364 1,0236 1,0254 0,9676 1,0504 

Абсолютна зміна 0,0140 0,0051 0,0095 0,0009 0,0157 0,0027 -0,0045 0,0206 0,0142 0,0135 -0,0161 0,0217 

Взаємозв'язок між 
індексами 1,2615 0,7219 0,4156 1,5870 1,3676 0,7617 0,9262 1,0648 0,8816 0,9352 0,8640 0,9592 

Взаємозв'язок 
абсолютних 
показників 

0,2558 -0,3432 -0,5206 0,2173 0,2160 -0,1915 -0,0452 0,0367 -0,0715 -0,0345 -0,0677 -0,0176 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону 

[410] 
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ДОДАТОК Г 

 

Таблиця Г.1 

Розрахунок трансформаційних показників прибутковості 

 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону 

[410] 
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ДОДАТОК Д 
 

 
 

Рис. Д.1. Динаміка зміни абсолютних прибутків під впливом екстенсивних 

факторів 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
 

 
Рис. Д.2. Динаміка зміни абсолютних прибутків під впливом інтенсивних факторів 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
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ДОДАТОК Ж 

 

Таблиця Ж.1 

Узагальнюючі значення показників гірничодобувних  підприємств 

Узагальнені 
показники 

Інгулецький ГРК Центральний ГРК Північний ГРК Південний ГРК 

2015 2016 2017 2018 2015 201
6 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

фінансової 
стійкості 0,03 0,03 0,17 2,38 1,7 0,11 18,19 -0,02 1,19 0,13 0,03 1,99 3,58 0 1,01 -0,96 

виробничої 
стійкості 0,23 2,06 2,48 1,24 -0,01 -

0,01 0,47 0,28 -0,17 -0,09 0,29 0,22 0,64 1,66 0,36 -1,79 

ринкової 
стійкості 0,17 0,51 0,07 0,19 0,0000

3 0,22 0,05 0,02 0,07 0,01 0,0004
5 0,03 0,004

6 
0,000

8 1,15 0,3 

організаційн
ої стійкості 0,6 0,46 2,81 0,79 0,24 0,15 0,01 1,95 0,01 0,87 0,27 0,18 1,07 0,08 0,13 1,6 

техніко-
технологічно
ї стійкості 

-
0,003

5 

0,030
5 

-
0,045

3 

-
0,003

5 
0,15 0,01 

-
0,000

6 

-
0,00

1 

0,004
3 

0,01
2 0,0021 0,000

1 

-
0,063

4 
-0,02 0,118

9 

-
0,08

7 
інвестиційної 
стійкості 0,32 0,7 1,09 0,43 0,26 0,36 0,15 0,32 0,42 0,76 1,06 1,12 0,69 0,56 0,49 0,27 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
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ДОДАТОК З  

 

Рис. З.1 Матриця суміжності підприємства ПрАТ «КЖРК» 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 pi ri pi2
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1
2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,17 36 m= 18
3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0,19 49 R= 0
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6 0,17 36
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0,06 4 Е= 8,5
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1 n= 19

7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1 Emax= 16,58
9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1 x 0

10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1 y -1
11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1 Евідн= 0,51
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1 Кас 0,14
14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1 Сф 5
15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1 Сзаг 36
16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1
17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1 Ксс 0,83
18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1 Сузг 6
19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03 1

36 140 Q 1128
Qвідн 2,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ЗагСума Qmin 342,00
1 0 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 D 5
2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
3 2 1 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 45 При dij=30 18,02 (Zi)
4 2 1 3 0 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 48 При dij=47 11,5 (Zi)
5 2 1 3 3 0 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 60
6 2 1 3 3 3 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 При dij=30
7 2 1 3 3 3 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 δ 1,126
8 3 2 1 4 4 4 4 0 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 67 При dij=47
9 3 2 1 4 4 4 4 3 0 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 67 δ 0,49

10 3 2 1 4 4 4 4 3 3 0 3 3 3 5 5 5 5 5 5 67
11 3 2 1 4 4 4 4 3 3 3 0 3 3 5 5 5 5 5 5 67
12 3 2 1 4 4 4 4 3 3 3 3 0 3 5 5 5 5 5 5 67
13 3 2 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 0 5 5 5 5 5 5 67
14 3 2 4 1 4 4 4 5 5 5 5 5 3 0 3 3 3 3 5 67
15 3 2 4 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 0 3 3 3 5 69
16 3 2 4 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 0 3 3 5 69

17 3 2 4 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 0 3 5 69
18 3 2 4 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 0 5 69
19 3 2 4 4 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 77

47 30 45 48 60 63 63 67 67 67 67 67 65 69 69 69 69 69 77 1178

не задовольняє умовам
Значення ступені централізованності 
можна важати середніми. Вимоги  до 
пропускної ваги важаються не значні. 

Матриця суміжності для ГЗК

Матриця відстаней організаційної сттруктури ГЗК

18 18

розрахунок Евідн

нервівномірність розподілу зв"язків (Е)

 Розподіл зв"язків достатньо рівномірний.

вимога  
виконується, 
структура є 

зв"язною

>= R =0, організаційна структура має мінімальну 
збитковість 

показник збиткованності (R) 

Коефіцієн актуалізації зв"язків (Кас)

ступінь перевантаженності організаційної 
структури  другорядними зв"язками

 Коефіцієн сумісностей зв"язків

структурна компактність структури (Q)

Показник центральності структурного елементу (Zi)

зі збільшенням  Qвідн
й  D збільшується середні часові витрати при 
обміну  інформацією між підрозділами, це   знижує 
надійність роботи організаційної структури  

 Індекс центральності
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Рис. И.1. Співвідношення показників «Виходу» до «Каталізатора» 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 

 

 

Рис. И.2. Співвідношення показників «оснащення» до «суб’єктивного 
фактору»  

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 
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Рис. И.3. Співвідношення показників «входу» до «суб’єктивного 

фактору» 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 

 

 

Рис. И.4 Співвідношення показників «входу» до «оснащення» 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
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Рис. И.5. Співвідношення показників «виходу», «каталізатора», 

«суб’єктивного фактора» 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 

 

Рис. И.6. Порівняння упорядкованості з іншими факторами 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 

 

Таблиця И.1 
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Фактичні ранги показників 

Показники 

Періоди, що було проаналізовані 

Нормативний 

ранг 
2013 2014 2015 2016 2017 

Реалізована продукція 1 3 4 3 7 4 

Товарна продукція 2 5 6 4 3 3 

Собівартість реалізації 
продукції 3 2 2 2 5 5 

Запаси 4 8 13 6 10 9 

Матеріальні затрати 5 4 5 5 4 6 

Залишкова вартість 
основних засобів 6 10 10 11 2 2 

Первісна вартість ОЗ 7 9 9 9 6 7 

Знос ОЗ 8 7 8 8 13 10 

Фонд оплати праці 9 6 7 7 9 8 

Штатні працівники 10 11 12 12 12 11 

Позаштатні 
працівники і на умовах 
неповного робочого 
часу  

11 12 11 10 11 12 

Штрафи,пені, 
неустойки,отримані 12 1 1 1 1 1 

Штрафи,пені, 
неустойки сплачені 13 13 3 13 8 13 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону  [410] 

 

 

 

 

 

.
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ДОДАТОК К 

 

           Таблиця К.1 

Перелік стратегічної інформації для підприємств гірничорудної промисловості 

Області 

стратегічної 

інформації 

Перелік стратегічних даних 
Джерела 

Отримання 
інформації 

1 2 3 

Зовнішнє оточення: 
 

Політичне 
середовище 

Стабільність політичної ситуації; 
Перелік програм різних партій; 
Міра громадського невдоволення; 
Міра розвитку опозиційних партій. 

Інформаційні 
видання; 
Огляди і аналітика; 
Думки фахівців. 

Економічне 
середовище 

Величина ВНП; 
Кредитно-грошова політика, фіскальна 
політика в країні і можливі їх зміни; 
Зовнішньополітична політика в країні і 
тенденції змін зовнішньоекономічних 
зв'язків; 
Темпи інфляції; 
Рівень безробіття; 
Величина заробітної плати; 
Рівень утворення робочої сили 

Інформаційні 
видання; 
Статистичні збірки; 
Методи експертних 
оцінок 

Природнокліматичне 
середовище 

Оцінка природних ресурсів регіону; 
 

Нормативні 
документи 

Науково-технічне 
середовище 

 

Число конкуруючих технологій; 
Частота появи нової продукції і технологій; 
Тривалість життєвого циклу продукції і 
технології; 
Технології лідируючих компаній 
промисловості. 

Інформаційні 
видання; 
Огляди і аналітика; 
Внутрішня інформація 
технічних служб 
підприємства і 
конкурентів 

Ринок 
 

Продукції 

Пропозиція і попит на аналогічну 
продукцію; 
Кон'юнктура цін на продукцію; 
Методи поширення (канали збуту, 
складування, транспортування); 
Методи стимулювання (реклама, фасовка, 
дизайн, гарантія і так далі). 

Методи експертних 
оцінок; 
Спостереження; 
Всесвітня мережа. 

Робочої сили 

Наявність кадрів необхідної спеціалізації, 
освіти, віку, підлоги і так далі 
Вартість робочої сили; 

Оцінка впливу профспілок. 

Центр зайнятості; 
Думки фахівців 
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Продовження табл. К.1 

1 2 3 

Умови конкуренції 
 

Споживачі 

Географічне місце розташування; 
Рівень інформованості покупця; 
Об'єм закупівель; 

Наявність продуктов-субститутов, їх 
вартість і якісні характеристики 

 

Звіти служб 
маркетингу 

Постачальники 

Основні постачальники; 
Форми платежу; 
Рівень спеціалізації постачальника; 
Гарантія якості, безпеці; 

Об'єм, умови і графік постачання 
продукції постачальників. 

Звіти, зведення 
служб підприємства. 

Конкуренти 

Передбачувані стратегії конкурентів; 
Сильні і слабкі сторони основних 
конкурентів; 

Переваги конкурентів перед 
організацією. 

Всесвітня мережа 
Звіти конкуруючих 
компаній 

Сильні і слабкі 
сторони 
підприємства: 
 
 

Персонал 

Відповідність кваліфікації персоналу 
поточним і майбутнім завданням; 
Мотиви роботи співробітників і рівень 
використання мотивування персоналу в 
організації; 
Рівень оплати праці співробітників в 
порівняння з конкурентами і іншими 
підприємствами гірничорудної галузі 

Звіти, зведення відділу 
кадрів підприємства; 
Інтерв'ю персоналу. 

Управління 

Стратегія; 
Стиль управління в організації, філософія і 
цінності вищих керівників ; 
Відповідність організаційної структури 
стратегії, що проводиться; 
 

Інтерв'ю персоналу, 
споживачів, 
постачальників і  
конкурентів; 
 

Управління Чіткість розподілу в організації прав і 
обов'язків персоналу; 
Рівень взаємодії різних підрозділів в 
процесі рішення завдань; 
Престиж і імідж організації; 
Рівень впровадження системи стратегічного 
управління; 
Побудова профілю культури організації; 
Міра розвиненості інформаційної бази; 
Диверсифицированность організації. 

Аналіз внутрішньої 
інформації 
підприємства. 
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Продовження табл.К.1 

1 2 3 

Виробництво 

Рівень відповідності технології і 
устаткування умовам конкуренції; 
Міра використання виробничих 
потужностей і існуючі можливості їх 
збільшення; 
Рівень економії від масштабу виробництва; 
Система контролю; 
Патенти, торговельна марка і інші форми 
захисту продукції. 

Аналіз внутрішньої 
інформації 
підприємства. 

 

Маркетинг 

Характеристика життєвого циклу продукції; 
Частка ринку і тенденція її зміни; 
Характеристика каналів розподілу. 

 

Звіти, зведення 
підприємства; 

Опитування 
споживачів і 
потенційних 
споживачів 

Фінанси 

Тенденції в зміні фінансових показників 
діяльності організації; 
Перелік і можливості здійснення 
інвестиційних проектів; 
 

Інформація 
фінансових служб 
підприємства; 
Методи експертних 
оцінок; 
Спостереження. 

Можливі 
обставини 

Тенденції зростання довгострокового 
прогнозу; 
Зміна попиту на продукцію і пропозиції на  
ресурси; 
Можливі продуктові інновації; 
Технологічні зміни; 
Можливість появи нових технологій; 
Зміна міри невизначеності і ризику. 
 

Методи експертних 
оцінок; 
Прогнозування; 
 

Примітка: сформовано автором  
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ДОДАТОК М  
 

Таблиця М.1 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 

      
Найменування 
підприємства  

 

2013 
 

2014 
  

2015 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
   

d1 d2 d3 d1 d2 d3 d1 d2 d3 d1 d2 d3 d1 d2 d3 d1 d2 d3 

ПрАТ "Інгулецький 
гірничо-збагачувальний 
комбінат" 0,167 0,864 0,394 0,327 0,862 1,000 0,333 0,937 0,749 0,283 0,687 1,000 0,266 0,819 1,000 0,372 0,894 1,000 
ПрАТ "Центральний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат" 0,135 0,864 0,319 0,133 0,862 0,406 0,089 0,937 0,200 0,112 0,687 0,397 0,105 0,819 0,394 0,059 0,894 0,160 

ВАТ "Південний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат"  0,139 0,864 0,329 0,158 0,862 0,483 0,000 0,937 0,000 0,187 0,687 0,661 0,196 0,819 0,738 0,186 0,894 0,501 

ВАТ "Пiвнiчний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат" 0,423 0,864 1,000 0,243 0,862 0,742 0,444 0,937 1,000 0,231 0,687 0,818 0,252 0,819 0,949 0,276 0,894 0,742 

ПрАТ "Криворізький 
залізорудний комбінат" 0,040 0,864 0,095 0,073 0,862 0,222 0,072 0,937 0,161 0,105 0,687 0,370 0,070 0,819 0,265 0,060 0,894 0,162 

ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА" 0,017 0,864 0,041 0,023 0,862 0,070 0,000 0,937 0,000 0,017 0,687 0,061 0,025 0,819 0,094 0,016 0,894 0,043 

ВАТ "Полтавський 
гірничо-збагачувальний 
комбінат" 0,078 0,864 0,185 0,043 0,862 0,130 0,063 0,937 0,142 0,065 0,687 0,228 0,086 0,819 0,325 0,030 0,894 0,081 
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Рис. М.1. Графіки прогнозу показнику доходу ПрАТ КЗРК 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Пр
иб

ут
ок

Час

реальні значення регресія прибутка по часу
нижня 95% межа верхня 95% межа

 

Рис. М.2. Графіки прогнозу показнику чистого прибутку ПрАТ КЗРК 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького [410] 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Д
ох

ід

Часреальні значення регресія доходу від часу
нижня 95% - межа верхня 95% - межа

 

Рис. М.3. Графіки прогнозу показнику доходу ПрАТ ЦГЗК 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Пр
иб

ут
ок

Час

реальні значення регресія прибутку по часу
нижня 95% -межа верхня 95% -межа

 

Рис. М.4. Графіки прогнозу показнику чистого прибутку ПрАТ ЦГЗК 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
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Рис. М.5. Графіки прогнозу показнику доходу ПрАТ ІнГЗК 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Пр
иб

ут
ок Час

реальні значення регресія прибутку по часу
нижня 95%-межа верхня 95%-межа  

Рис. М.6. Графіки прогнозу показнику чистого прибутку ПрАТ ІнГЗК 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Д
ох

ід

Час

Реальні значення Регресія доходу по часу

нижня 95% - межа верхня 95% - межа
 

Рис. М.7. Графіки прогнозу показнику доходу ПрАТ Північний ГЗК 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410]  

 
Рис. М.8. Графіки прогнозу показнику чистого прибутку ПрАТ Північний ГЗК 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 
гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
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Рис. М.9. Графіки прогнозу показнику доходу ПрАТ Суха Балка 
Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Пр
иб

ут
ок

Час

реальні значення регресія прибутку по часу
нижня 95% межа верхня 95% межа

 
Рис. М.10. Графіки прогнозу показнику чистого прибутку ПрАТ Суха Балка 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
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Рис. М.11. Графіки прогнозу показника доходу ПрАТ Південний ГЗК 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
 

 
Рис. М.12. Графіки прогнозу показнику чистого прибутку ПрАТ Південний ГЗК 

Примітка: розраховано автором на онові фінансової звітності підприємств 

гірничодобувної галузі Криворізького регіону [410] 
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 Можливості Загрози 
Сильні сторони 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 +  + +       
2  +  +  +  +   
3   +  +   +   
4        +   
5   + +   +  +  
6 + +    +     
7     +     + 
8  +   +      
9.      +   +  
10. +  +       + 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1        *  * 
2    * *      
3     *   *   
4      *   *  
5       *    
6     *      
7  *  *   *    
8     *      
9.       *    
10.      *  *   

Слабкі сторони 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1       *   * 
2 *  *  *      
3  *         
4  *     *    
5  *    *     
6    *       
7 *    *      
8   *        
9. *    *      
10.         *  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  - -   - -    
2  -     - -   
3         -  
4       -    
5    - -    -  
6          - 
7      -  -   
8         - - 
9.         - - 
10.      - -    

Рис. М.13. SWOT – матриця гірничодобувної галузі  
Примітка. розроблено автором  

 

 
щ
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13. Берідзе Т. М., Бараник З. П. Синтез механізму інформаційного 

забезпечення стратегічного управління виробничою системою. Моделювання 

та інформаційні системи в економіці : Збірник наукових праць. 2017. № 94. 

С. 86–95 (0,55 друк. арк., особистий внесок автора: 0,40 друк. арк., сформовано 

механізм інформаційної підтримки управлінського рішення). 

14. *Берідзе Т. М. Особливості моніторингу економічного стану 

підприємств гірничорудного комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. 

                                                           
∗ Видання одночасно належить до міжнародних наукометричних баз.  

http://economyandsociety.in.ua/journal-15/22-stati-15/1839-beridze-t-m-serebrenikov-v-m-lokhman-n-v
http://economyandsociety.in.ua/journal-15/22-stati-15/1839-beridze-t-m-serebrenikov-v-m-lokhman-n-v
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№ 6. С. 44–47 (0,40 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

15. *Берідзе Т. М., Мезенцева Н. М. Базові моделі моніторингу в 

системі стратегічного управління підприємством. Інвестиції: практика та 

досвід. 2016. № 7. C. 50–54 (0,50 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,40 друк. арк., реалізовано моделювання моніторингу для підприємств 

Криворізького регіону) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

16. ∗Берідзе Т. М., Барабанова В. В. Формування показників 

пропорційності розвитку діяльності підприємств гірничодобувної галузі. 

Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. C. 10–14 (0,40 друк. арк., 

особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., виконано формування системи 

показників та їх порівняльна характеристика) (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 

17. Берідзе Т. М. Моніторинг як засіб ефективного управління. 

Економіка та суспільство : Електронне наукове фахове видання. 2016. Вип. 2. 

С. 780–783. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/167-

beridze-t-m (дата звернення: 26.04.2016) (0,40 друк. арк.).  

18. Берідзе Т. М. Статистичний аналіз показників економічної стійкості 

підприємств. Торгівля і ринок України :Тематичний збірник наукових праць. 

2016. № 39–40. С. 98–105 (0,45 друк. арк.). 

19. Берідзе Т. М., Бараник З. П. Моніторинг ефективності 

організаційно-економічного стану підприємств гірничого комплексу. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету : Збірник наукових праць. 

Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 16. С. 152–154 (0,45 друк. арк., 

особистий внесок автора: 0,25 друк. арк., проаналізовано ефективність 

дивізіональної організаційної структури). 

                                                           
∗ Видання одночасно належить до міжнародних наукометричних баз.  

http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/167-beridze-t-m
http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/167-beridze-t-m
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20. Берідзе Т. М., Бондаренко О. О. Особливості формування 

принципів і функцій стратегічного моніторингу в системі управління 

підприємством. Вісник Донецького національного університету економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. 2016. 

№ 64. С. 5–12 (0,40 друк. арк., особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., 

сформовано принципи стратегічного моніторингу). 

21. Берідзе Т. М. Основні засади забезпечення організаційної 

ефективності економічного стану підприємств. Глобальні та національні 

проблеми економіки : Електронне наукове фахове видання. 2015. Вип. 6. С. 920–

923. URL http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1159-

beridze-t-m-osnovni-zasadi-zabezpechennya-organizatsijnoji-efektivnosti-

ekonomichnogo-stanu-pidpriemstv (дата звернення: 08.09.2015) (0,45 друк. арк.). 

22. Берідзе Т. М., Бараник З. П. Засади формування статистичного 

моніторингу на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки : 

Електронне наукове фахове видання. 2015. Вип. 7. С. 906–909. URL: 

http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1295-baranik-z-

p-beridze-t-m-zasadi-formuvannya-statistichnogo-monitoringu-na-pidpriemstvi (дата 

звернення: 15.10.2015) (0,40 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,25 друк. арк., визначено складові моніторингу на підприємстві). 

23. ∗Берідзе Т. М. Передумови формування системи стратегічного 

управління підприємствами. Прометей : регіональний збірник наукових праць з 

економіки. 2014. № 2 (44). С. 149–151 (0,45 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 

24. *Берідзе Т. М. Типологія підприємств у системі стратегічного 

управління. Економічний аналіз : Збірник наукових праць. 2014. Т. 16, № 2. 

С. 34–40 (0,50 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: WorldCat, Google Scholar (США), Windows Live Academic, 

                                                           
∗ Видання одночасно належить до міжнародних наукометричних баз.  
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ResearchBible (Японія), Open Academic Journals Index (США), CiteFactor 

(США)).  

25. Берідзе Т. М. Статистичні показники у системі стратегічного 

управління гірничорудним підприємством. Глобальні та національні проблеми 

економіки : Електронне наукове видання. 2014. Вип. 2. С. 1304–1308. URL: 

http://global-national.in.ua/vipusk-1-2014/309-beridze-t-m-statistichni-pokazniki-u-

sistemi-strategichnogo-upravlinnya-girnichorudnim-pidpriemstvom (дата звернення: 

27.01.2015) (0,55 друк. арк).  

26. Берідзе Т. М. Формування моніторингу економічного стану 

підприємства як складової системи стратегічного управління. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 6, 

Ч. 2. С. 97–100 (0,50 друк. арк.). 

27. Берідзе Т. М. Дослідження організаційно-економічних методів 

стратегічного управління підприємством. Культура народов Причерноморья : 

научный журнал. 2013. № 256. С. 74–77 (0,50 друк. арк.). 

28. Берідзе Т. М. Економічна інформація в структурі управління 

підприємством. Вчені записки : Збірник наукових праць. 2013. № 15. С. 154–159 

(0,60 друк. арк.). 

29. Берідзе Т. М. Системний підхід у визначені економічного стану 

підприємств гірничорудного комплексу. Формування ринкових відносин в 

Україні : Збірник наукових праць. 2013. № 9/1 (148). С. 107–110 (0,50 друк. арк.). 

30. Берідзе Т. М. Корпоративні засади стратегічного управління 

гірничо-видобувними підприємствами. Бізнес Інформ. 2012. № 3 (410). С. 116–

118 (0,50 друк. арк.).  

31. Берідзе Т. М. Моніторинг у системі стратегічного управління 

підприємством. Культура народов Причерноморья : научный журнал. 2012. 

№ 234. С. 14–16 (0,50 друк. арк.). 

32. Берідзе Т. М., Ткаліченко С. В. Моніторинг інвестиційної 

привабливості підприємства з використанням теорії нечітких множин. Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : 

http://global-national.in.ua/vipusk-1-2014/309-beridze-t-m-statistichni-pokazniki-u-sistemi-strategichnogo-upravlinnya-girnichorudnim-pidpriemstvom
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науковий журнал. 2012. № 2 (173). С. 267–272 (0,50 друк. арк., особистий 

внесок автора: 0,40 друк. арк., розроблено правила використання нечітких 

множин при проведенні моніторингу). 

33. Берідзе Т. М., Бондаренко О. О. Дослідження економічного стану 

підприємств гірничорудного комплексу Криворізького регіону. Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : 

науковий журнал. 2012. Вип. 10 (181). С. 31–35 (0,70 друк. арк., особистий 

внесок автора: 0,60 друк. арк., проаналізовано економічний стан підприємств 

гірничорудного комплексу Криворізького регіону).  

34. Берідзе Т. М. Статистичні методи оцінки впливу чинників 

фінансової стійкості підприємства на фінансові ризики. Прикладна 

статистика: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. 2011. 

Вип. 8. С. 80–85 (0,50 друк. арк.). 

35. Берідзе Т. М. Формування економічного моніторингу фінансової 

стійкості підприємств Криворізького регіону. Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля : науковий журнал. 2011. 

№ 2 (156), Ч. 1. С. 14-22 (0,70 друк. арк.).  

36. Берідзе Т. М., Тищенко С. В., Мезенцева Н. М. Економічний 

моніторинг конкурентоспроможності підприємств регіону. Прикладна 

статистика: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. 2010. 

Вип. 7. С. 236–242 (0,50 друк. арк., особистий внесок автора: 0,25 друк. арк., 

проаналізовано рівень конкурентоспроможності підприємств регіону).  

37. Берідзе Т. М., Шелевицький І. В., Бондаренко О. О. Проблеми 

інтерполяції при моделюванні умовної гетероскедастичності індикаторів 

фінансового ринку. Бізнес Інформ. 2010. Вип. 4 (1). С. 136–139. (0,50 друк. арк., 

особистий внесок автора 0,10 друк. арк., виконано загальний огляд 

досліджуваної проблеми).  
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1.3. Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав: 

 
 

38. Beridze T., Lokhman N. Formation of innovation-investment strategy of 

the enterprise. International Journal of New Economics, Public Administration and 

Law. 2019. № 1 (3). Р. 115–123 (0,60 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,30 друк. арк., проаналізовано підходи до формування інноваційно-

інвестиційної стратегії) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Crossref (США, Index Copernicus (Польща)). 

39. Beridze T., Lokhman N., Pasichnyk N. Monitoring the efficiency of  use of 

enterprise resources hjtential. Innovative economics and management. 2019. Vol. VI, 

№ 3. Р. 26–35 (0,70 друк. арк., особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., 

сформовано інтегровану оцінку щодо фінансово-економічної діяльності 

підприємства).  

40. Берідзе Т. М., Лохман Н. В. Аналіз інвестиційної стратегічної 

поведінки підприємства. Virtus : Scientific Journal. 2017. Issue # 16, September. 

Р. 189–191 (0,45 друк. арк., особистий внесок автора: 0,20 друк. арк., 

проаналізовано і визначено сутність стратегічної поведінки підприємства) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Scientific Indexing 

Services (США), CiteFactor (США), International Innovative Journal Impact Factor 

(IIJIF)). 

41. Берідзе Т. М., Лохман Н. В. Програма діяльності КМУ – як основа 

національної безпеки країни. Perspectives of research and development : 

Collection of scientific articles. 2017. Р. 16–20 (0,50 друк. арк, особистий внесок 

автора: 0,25 друк. арк., сформовані та проаналізовані індикатори безпеки).  

42. Берідзе Т. М., Лохман Н. В. Формування управлінської моделі 

стратегічного розвитку підприємства на засадах статистичного моніторингу. 

Sciences of Europe. 2017. Vol. 1, No 17 (17). Р. 7–11 (0,50 друк. арк., особистий 

внесок автора: 0,35 друк. арк., виконано формування управлінської моделі 

моніторингу) (Міжнародна представленість та індексація журналу: The 
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General Impact Factor (GIF) (Індія), International Scientific Indexing (ISI), 

LinkedIn SlideShare, Issuu (США), Calaméo (Франція)).  
 

2. Статті у інших виданнях України та опубліковані праці апробаційного 

характеру 
 

43. Берідзе Т. М. Засади побудови інформаційних систем аналітичної 

підтримки управлінських рішень. Економіка і фінанси : науковий журнал. 2017. 

№ 2. С. 4–9 (0,43 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща), ULRICHSWEB Global Serials Directory). 

44. Берідзе Т. М., Лохман Н. В. Управління підприємством на засадах 

теорії виробничих систем. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. 

№ 11 (33). С. 56–59 (0,43 друк. арк., особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., 

досліджено практику застосування принципів теорії виробничих систем) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Open Academic 

Journals Index (США), ResearchBible (Японія), Scientific Indexing Services (США), 

Turkish Education İndex (Турція), Electronic Journals Library (Німеччина), Staats- 

und Universitätsbib‑liothek Hamburg Carl von Ossietzky, RePEc, InfoBase Index 

(Індія), International Institute of Organized Research, CiteFactor (США), Open J-

Gate, Cosmos Impact Factor (Німеччина)). 

45. Берідзе Т. М. Економічний аналіз в системі стратегічного управління 

підприємствами гірничорудного комплексу. Прометей : регіональний збірник 

наукових праць з економіки. 2016. № 1 (47). С. 88–92 (0,40 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща)). 

46. Берідзе Т. М., Бараник З. П. Удосконалення концептуальних положень 

статистичного моніторингу в системі стратегічного управління підприємством. 

Прикладна статистика: проблеми теорії та практики : збірник наукових 

праць. 2016. Вип. 18–19. С. 5–10 (0,55 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,25 друк. арк., означено особливості статистичного моніторингу в системі 

стратегічного управління).  
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47. Берідзе Т. М. Особливості використання економічної інформації в 

управлінні гірничорудним підприємством. Удосконалення економічних 

механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, 

регіонів, країн : монографія / ред. Ю. З. Драчук, В. Я. Швець. Дніпропетровськ : 

Державний ВНЗ «НГУ», 2014. С. 7–14 (0,75 друк. арк.).  

48. Берідзе Т. М. Синергетичний підхід до обґрунтування стратегічного 

розвитку підприємства в умовах кризи. Комп’ютерне моделювання та 

інформаційні технології в науці, економіці та освіті : збірник наукових праць. 

2008. С. 13–14 (0,15 друк. арк.).  

49. Берідзе Т.М, Тофан Є. І. Стратегічна роль інформаційних систем у 

бізнес-процесах. Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в 

науці, економіці та освіті : збірник наукових праць. 2005. С. 27–28 
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статистики в Україні: 

сучасний стан, проблеми, 
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розвиток України та її 
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концепціях управління 

Україна, Судак, 
1–3 черв. 

2012 р 

заочна 

10 Всеукраїнська науково-
практична конференція 

Методологічні засади 
статистичного 

дослідження економіки 
України в умовах 

реалізації стратегії 
інноваційного розвитку 

Україна, Київ, 
21 верес. 
2012 р. 

очна 

11 Міжнародна науково-
практична конференція. 

Сучасні тенденції 
розвитку методології в 
статистиці, обліку та 
аналізі економічних 

процесів 

Україна, 
Дніпропетровськ, 

26–27 квіт. 
2013  р. 

очна 

12 Ukrainian-polish-slovak 
scientific seminar 

The role of statistics in the 
modern economy model 

development 

Україна, Київ, 5–7 
листоп. 2013 р. 

очна 

13 Міжнародна науково-
практична конференція 

Економіка, управління, 
фінанси: теорія і практика 

Україна, Ужгород, 
17–18 жовт. 

2014 р 

заочна 

14 Міжнародна науково-
практична конференція 

Ефективна економіка та 
менеджмент: теорія і 

практика 

Україна, 
Дніпропетровськ, 

14–15 листоп. 
2014 р 

очна 

15 Міжнародна науково-
практична конференція. 

Соціально-економічний 
розвиток країн: досвід та 

перспективи 

Україна, Львів, 30–31 
листоп. 
2014 р 

заочна 
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Продовження табл. Н.1  
1 2 3 4 5 
16 Міжнародна науково-

практична конференція 
Пошук ефективних 

механізмів промислового 
розвитку в контексті 
сучасної економічної 

теорії 

Україна, Київ, 24–25 
квіт. 

2015 р. 

очна 

17 II Міжнародна науково-
практична конференція. 

Сучасні соціально-
економічні системи: 
тенденції розвитку 

Україна, Кривий Ріг, 
12–14 трав. 

2016 р 

очна 

18 Міжнародна науково-
практична конференція 

Стратегічні імперативи 
розвитку туризму та 
економіки в умовах 

глобалізації 

Україна, Запоріжжя, 
30–31 берез. 

2017 

заочна 

19 IV International Scientific and 
Practical Conference 

Topical Problems of 
Modern Science and 
Possible Solutions 

Dubai, UAE, 
September 30 

2017 

заочна 

20 Міжнародна. науково-
практична інтернет-

конференція 

Трансформація 
фінансових ринків в 
умовах глобальної 

нестабільності: реалії 
сьогодення та погляд у 

майбутнє 

Україна, Ірпінь, 
30 жовт. 
2017 р 

заочна 

21 Conference Proceedings 
International Scientific 

Conference 

Anti-Crisis Management: 
State, Region, Enterprise : 

Le Mans, France, 
November 17th 

2017 

заочна 

22 ХV  Міжнародна науково-
практична конференція з 
нагоди Дня працівників 

статистики 

Порівняльні статистичні 
дослідження розвитку 

соціально-економічних 
систем 

Україна, Київ, 5 груд. 
2017 р 

очна 

23 VI Міжнародна науково-
практична конференція 

Сучасний політичний 
стан в Україні та розвиток 

статистики й обліку в 
умовах глобалізації, 

загострення енергетичних 
проблем : 

Україна, Дніпро, 16–17 
квіт. 

2018 р. 

очна 

24 ІІ Всеукраїнська науково-
практична інтернет-

конференція 

Соціально-економічні 
проблеми сучасності 

Україна, Маріуполь, 15 
черв. 

2018 р. 

заочна 

25 VІІ Міжнародна науково-
практична конференція 

Розвиток бізнес-
аналітики, обліку та 

оподаткування в умовах 
глобалізації, загострення 
енергетичних проблем 

Україна, Дніпро, 11–12 
квіт. 

2019 р 

очна 

26 Proceedings of the 1st 
International Scientific 

Conference 

Knowledge management, 
economics and law 

Batumi, Georgia, 
December 5–6, 

2019 

заочна 
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