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Дисертаційну роботу присвячено науковому обґрунтуванню 

теоретико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо 

формування стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

промисловими підприємствами. 

Автором обґрунтовано наукові підходи до визначення сутності поняття 

«стратегічний контролінг на підприємствах» та надано авторське визначення 

-  це інструмент управління підприємством, який формується на основі 

інформації про можливі пріоритетні напрями розвитку підприємства шляхом 

виявлення причинно-наслідкових зв'язків з метою регулювання відхилень і 

оптимізації використання потенціальних ресурсів підприємства в 

довгостроковому періоді з урахуванням виникнення кризових явищ. 

Визначено, що сутність системи стратегічного контролінгу як економічного 

процесу полягає у зосередженні на зовнішньому середовищі й адаптації 

промислового підприємства до сучасних вимог ринку, що відкриває 

можливості для стабільної роботи підприємства та визначає перспективи 

його розвитку. 

В дисертації проаналізовано теоретико-методичні аспекти 

стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

підприємствами, що ґрунтується на використанні декомпозиційного аналізу 

та на ієрархічному сутнісному структуруванні базових взаємопов'язаних 

понять дослідження, це дозволило розглянути досліджуваний понятійний 
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апарат як складну систему, що є основою теоретичного підґрунтя 

дослідження окремих взаємопов'язаних підсистем і є підґрунтям формування 

теоретико-методичних основ для передбачення та локалізації кризових 

станів. 

У роботі автором систематизовано методи, що базуються на логічному 

співставленні систем знань та діяльності, дослідженні функціональної 

структури, логічної організації. Визначено змістовні функціональні 

характеристики кожного з методів в аспекті адаптації до практичного 

впровадження стратегічного контролінгу в систему антикризового 

управління промисловими  підприємствами. Доведено, що розглянуті методи 

оцінки стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

однонаправлені, тому для визначення рівня розвитку підприємства необхідно 

проводити комплексну оцінку за критеріями і напрямами його діяльності.  

Результати дослідження дозволили вдосконалити методичний підхід до 

формування інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового 

управління промисловими підприємствами, сутність якого полягає у 

сукупній системній  параметризації потенційних можливостей розвитку 

промислових підприємств, є основою досягнення як стратегічних, так і 

тактичних цілей їх розвитку та підвищує ефективність функціонування 

підприємств в умовах активізації і динамічного розвитку ринку інноваційних 

технологій за допомогою вчасного  продукування ефективних антикризових 

управлінських рішень. 

Проведено автором комплексну та рейтингову оцінку ефективності 

роботи промислових підприємств, розраховано інтегральний показник 

ефективності діяльності промислових підприємств та надано оцінку їх 

якісного стану за 2010-2017 рр. Результати аналізу свідчать про те, що 

досліджені промислові підприємства мають задовільний та низький рівень 

ефективності діяльності. Це об’єктивно підтверджує  необхідність 

розроблення та впровадження адаптивно-гнучких заходів антикризового 

управління промисловими підприємствами, використовуючи стратегічні 
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контролінгові механізми для виходу з кризи та підвищення рівня їх 

конкурентоспроможності. 

Автором запропоновано модернізовану концепцію контролінгу, 

орієнтовану на функції антикризового управління промисловими 

підприємствами, що має ознаки стратегічності, системності, адаптивності, 

гнучкості, уніфікованості на різних стадіях виникнення кризових явищ та 

застосування відповідних інструментів стратегічного контролінгу. Це 

дозволяє керівництву оптимізувати напрями розвитку господарської 

діяльності, забезпечити ефективні умови на конкурентному ринку, створити 

раціональну модель антикризового управління шляхом генерації креативних 

управлінських рішень з використанням інструментів стратегічного 

контролінгу. 

У роботі автором сформовано науково-практичний підхід до 

впровадження стратегічного контролінгу як ефективного інструменту 

антикризового управління промисловими підприємствами, сутність якого 

полягає у передбаченні, систематизації, підпорядкованості та ідентифікації 

конкурентних позицій підприємства на ринку. Доведено, що саме 

впровадження стратегічного контролінгу в систему антикризового 

управління промисловими підприємствами дозволяє своєчасно діагностувати 

ймовірність виникнення та масштаби кризових явищ, передбачати загрози 

банкрутства, нівелювати та нейтралізувати їх вплив на діяльність 

підприємств. 

У рамках дослідження запропоновано методичний підхід до 

формування механізму стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління промисловими підприємствами, який базується на стратегічно-

емпіричній орієнтації підприємств з використанням різних за складом ідей і 

методів, структурованих у багаторівневі ієрархічні системи взаємозв’язків. 

Автором доведено, що ефективність антикризового управління залежить від 

того, наскільки керівництво промислового підприємства адаптивно-гнучке до 

застосування інноваційних управлінських технологій, своєчасно продукує 
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ефективні рішення із застосуванням інструментів стратегічного контролінгу. 

Ключові слова: контролінг, стратегія, стратегічний контролінг, 

промислові підприємства, антикризове управління, управлінські рішення, 

механізм, система методів. 

 

ABSTRACT 

 

Kuznetsova G.V. Strategic Controlling in the System of Crisis 

Management by Industrial Enterprises. - Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 

08.00.04 - Economics and management of enterprises (by types of economic 

activity). - Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the scientific substantiation of theoretical and 

methodological provisions and the development of practical recommendations for 

the implementation of strategic control in the system of crisis management by 

industrial enterprises. 

The author substantiates the scientific approaches to the definition of the 

essence of the concept of "strategic controlling in enterprises" and provided the 

author's definition - an enterprise management tool, which is formed on the basis 

of information about possible priority directions of enterprise development by 

identifying causal relationships in order to control deviations and optimize the use  

potential resources of the enterprise in the long-term period taking into account the 

occurrence of crisis phenomena.  It is determined that the essence of the system of 

strategic control as an economic process consists in focusing on the external 

environment and adapting the industrial enterprise to the current requirements of 

the market, which opens opportunities for stable operation of the enterprise and 

determines the prospects for its development. 

 The dissertation analyzes the theoretical and methodical aspects of strategic 

control in the system of crisis management of enterprises, based on the use of 
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decomposition analysis and on the hierarchical essential structure of the basic 

interrelated concepts of research, this allowed to consider the investigated 

conceptual apparatus as a complex system, which is the basis of the theoretical 

basis of the research of separate  interconnected subsystems and are the basis for 

the formation of theoretical and methodological foundations for prediction and 

localization of crisis  states 

 In the work the author systematized methods based on the logical 

comparison of knowledge and activity systems, the study of functional structure, 

logical organization.  The content functional characteristics of each of the methods 

in the aspect of adaptation to the practical introduction of strategic control in the 

system of crisis management by industrial enterprises are determined.  It is proved 

that the considered methods of strategic control evaluation in the system of crisis 

management are unidirectional, therefore, for the definition of the level of 

enterprise development it is necessary to carry out a comprehensive assessment 

according to the criteria and directions of its activity. 

 The results of the study allowed to improve the methodical approach to the 

formation of information and analytical provision of anti-crisis management by 

industrial enterprises, the essence of which is the overall system parametrization of 

potential opportunities for the development of industrial enterprises, is the basis for 

achieving both strategic and tactical goals of their development and increases the 

efficiency of the functioning of enterprises in the conditions of activation  and the 

dynamic development of the market for innovative technologies through timely 

production is efficient  s crisis management decisions. 

 The author conducted a complex and rating assessment of the efficiency of 

industrial enterprises, calculated the integral indicator of the efficiency of industrial 

enterprises and provided an assessment of their quality status for 2010-2017. The 

results of the analysis indicate that the investigated industrial enterprises have a 

satisfactory and low level of efficiency.  This objectively confirms the need to 

develop and implement adaptive and flexible anti-crisis management measures by 
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industrial enterprises, using strategic controlling mechanisms to overcome the 

crisis and increase their competitiveness. 

 The author proposes a modernized concept of controlling, focused on the 

function of crisis management of industrial enterprises, which has the features of 

strategic, systematic, adaptive, flexible, unified at different stages of the emergence 

of crisis phenomena and the use of appropriate instruments of strategic control.  

This allows management to optimize the direction of economic activity, provide 

effective conditions on a competitive market, and create a rational model of crisis 

management by generating creative managerial decisions using strategic control 

tools.The author created a scientific and practical approach to the introduction of 

strategic control as an effective tool for crisis management by industrial 

enterprises, the essence of which is to predict, systematise, subordinate and 

identify the competitive positions of the enterprise in the market.  It is proved that 

it is precisely the introduction of strategic control in the system of crisis 

management by industrial enterprises that promptly diagnose the likelihood of 

occurrence and extent of crisis phenomena, to predict the threats of bankruptcy, to 

neutralize and to neutralize their influence on the activity of enterprises. 

 In the framework of the study the methodical approach to the formation of 

the mechanism of strategic control in the system of crisis management by 

industrial enterprises is proposed, which is based on the strategic and empirical 

orientation of enterprises using various compositional ideas and methods 

structured in multilevel hierarchical systems of interconnections.  The author has 

proved that the effectiveness of crisis management depends on how the 

management of the industrial enterprise adaptively-flexible to the application of 

innovative management technologies, timely produces effective solutions using the 

tools of strategic control. 

Key words: controlling, strategy, strategic controlling, industrial enterprises, 

crisis management, management decisions, mechanism, system of methods.
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ВСТУП  

 

 

Актуальність теми Тенденції до постійного зростання складності та 

динамічності середовища господарювання сучасних промислових 

підприємств, посилення конкуренції та якісна зміна її характеру на ринках 

товарів, робіт і послуг – все це зумовлює необхідність створення 

ефективного механізму їх функціонування. Злагодженість економічного 

механізму сучасних промислових підприємств забезпечує чітка 

структуризація інформаційного середовища його діяльності, а 

результативність господарської діяльності залежить від швидкості та 

адекватності реагування на кон'юнктурні зміни у зовнішніх умовах ведення 

бізнесу. Сьогодення вимагає формування та впровадження нової концепції 

управління промисловими підприємствами шляхом використання 

інноваційних інструментів для вирішення проблем, що дозволяють 

враховувати тенденції зміни внутрішнього та зовнішнього оточення і 

раціонально реагувати на них. 

Одним з основних шляхів розвитку промислових підприємств є 

розроблення і впровадження стратегічного контролінгу в систему управління 

підприємствами, що є одним з ключових елементів досягнення 

конкурентоспроможності промислових підприємств та підтверджує 

доцільність використання антикризових технологій управління, дозволяє 

забезпечувати стабільне функціонування у довгостроковій перспективі, 

виявлення і використання прихованих потенціальних резервів, впровадження 

інноваційних проектів, розроблення стратегії розвитку промислового 

підприємства та ін. 

Аспектам проблеми формування антикризового управління 

промисловими  підприємствами присвячені праці багатьох науковців, 

зокрема: І. Ансоффа, В. Гейця, О. Ареф’євої, В. Баррета, О. Бекетової, 

Ю. Безуглої, Н. Гавкалової, В. Ковальова, Г. Михальченко, В. Пономаренка, 
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І. Репіної, Р. Фатхутдінова, А. Штангрета, Ю. Ус, Л. Шемаєвої та ін. Слід  

також  відзначити  роботи  вчених,  присвячені  проблемам розвитку  та 

удосконалення  використання  стратегічного контролінгу на промислових 

підприємствах, такі - В. Майєра, Н. Сабліної, В. Проценко,  В. Прохорової, 

О. Терещенка, А. Турило, П. Хорвата, В. Чобіток та ін. 

Незважаючи на спектр питань, охоплених дослідженнями, недостатньо 

опрацьованими як у зарубіжній, так і вітчизняній літературі залишаються 

питання: сутності та теоретико-методичного інструментарію стратегічного 

контролінгу в системі антикризового управління промисловими  

підприємствами; розроблення методичних підходів до діагностики рівня 

розвитку промислових підприємств з використанням сучасних методів; 

моделювання управлінських рішень на основі аналітично-діагностичних 

методів управління підприємствами та комплексних підходів до розробки 

моделей і механізмів стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління промисловими  підприємствами.  

Вищезазначене підтверджує актуальність теми дисертації, зумовлює її 

мету і завдання. 

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

положення дисертації використано при виконанні програм науково-

дослідних робіт Української інженерно-педагогічної академії за темами : 

«Управління стійким розвитком суб’єктів господарювання в умовах 

соціально орієнтованої економіки» (номер державної реєстрації 

0116U001487, 2016–2018 рр.), «Управління розвитком суб’єктів 

господарювання на засадах інноваційної економіки» (номер державної 

реєстрації 0119U000326, 2019–2021 рр.) та відповідає цілям Стратегії 

інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних 

викликів. 

Мета і завдання дослідження Метою є наукове обґрунтування 

теоретико-методичних положень і розроблення практичних рекомендацій 
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щодо впровадження стратегічного контролінгу в систему антикризового 

управління промисловими  підприємствами. 

Досягнення поставленої мети зумовило визначення та вирішення таких 

завдань: 

обґрунтувати наукові підходи дослідження передумов розвитку 

стратегічного контролінгу на підприємствах; 

проаналізувати теоретичні аспекти стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління підприємствами; 

дослідити методичний інструментарій та систематизувати методи 

оцінки стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

підприємствами; 

розробити методичний підхід до формування інформаційно-

аналітичного забезпечення антикризового управління промисловими 

підприємствами; провести комплексне та рейтингове оцінювання 

ефективності роботи промислових підприємств для виявлення ступеня 

проведення антикризового управління на основі використання стратегічного 

контролінгу; 

запропонувати модернізовану концепцію контролінгу, орієнтовану на 

функції антикризового управління промисловими підприємствами; 

розробити науково-практичний підхід до впровадження стратегічного 

контролінгу як ефективного інструменту антикризового управління 

промисловими підприємствами; 

запропонувати механізм стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління промисловими підприємствами. 

Об’єктом дослідження є процес впровадження стратегічного 

контролінгу в систему антикризового управління промисловими  

підприємствами. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 

прикладних положень щодо впровадження стратегічного контролінгу в 

систему антикризового управління промисловими  підприємствами. 
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Методи дослідження. Науково-теоретичну і методологічну основу 

виконання дослідження становлять  такі методи: узагальнення та системного 

аналізу – для систематизації теоретичних положень щодо сутності, цілей, 

функцій і принципів стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління підприємствами; аналізу та синтезу – для вивчення об’єкта 

дослідження і виявлення його складових елементів; таксономії – для 

розрахунку інтегральних показників діяльності підприємств; фінансово-

економічного та статистичного аналізу – для визначення й узагальнення 

тенденцій у змінах ефективності діяльності промислових підприємств та 

визначення масштабу проведення антикризового управління; кореляційно-

регресійного аналізу – для визначення впливу показників діяльності 

промислових підприємств на рівень антикризового управління; кластеризації 

(у рамках теорії розпізнавання образів) – для ідентифікації рівня 

ефективності діяльності промислових підприємств; екстраполяції – для 

визначення прогнозних показників; графічний – для унаочнення висновків 

проведених досліджень. 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні 

акти України, вітчизняні та зарубіжні наукові публікації, офіційні 

статистичні матеріали, дані бухгалтерської звітності промислових 

підприємств України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 

теоретичних основ і розробленні методичних підходів до використання 

стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

промисловими  підприємствами.  

У процесі дослідження одержано такі найсуттєвіші результати: 

удосконалено: 

методичний підхід до формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення антикризового управління промисловими підприємствами, 

сутність якого, на відміну від існуючих, полягає у системній параметризації 

потенційних можливостей розвитку промислових підприємств з метою 
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досягнення стратегічних і тактичних цілей розвитку та дозволяє підвищити 

ефективність антикризових управлінських рішень з використанням 

стратегічних контролінгових механізмів в умовах активізації та динамічного 

розвитку ринку інноваційних управлінських технологій; 

механізм стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління промисловими підприємствами, який, на відміну від існуючих, 

базується на стратегічно-емпіричній орієнтації підприємства з 

використанням неоднорідних за складом ідей і методів, структурованих у 

багаторівневі ієрархічні системи взаємозв’язків, що грунтуються на 

принципах: системності, комплексності, масштабності, адаптивності, 

безперервності, забезпеченості, науковості, економічної доцільності, 

компетентності, взаємодії, варіативності, та надає можливість промисловим 

підприємствам продукувати превентивні антикризові управлінські рішення, 

забезпечуючи  ефективний розвиток підприємств у динамічних умовах 

господарювання; 

науково-практичний підхід до впровадження стратегічного контролінгу 

як ефективного інструменту антикризового управління промисловими 

підприємствами, що, на відміну від існуючих, передбачає систематизацію, 

підпорядкованість та ідентифікацію конкурентних позицій підприємства на 

ринку, структурує загальну оцінку за основними параметрами діяльності і 

технологіями управління, є основою для реалізації внутрішньо 

корпоративних соціально-економічних цілей  та дозволяє формувати 

відповідні управлінські компетенції на основі стратегічного аналізу, 

прогнозування,  оцінки ефективності, розроблення сценаріїв та виявленні 

загроз; 

набуло подальшого розвитку: 

визначення сутності поняття «стратегічний контролінг у системі 

антикризового управління підприємством», яке, на відміну від існуючих, 

базується на використанні декомпозиційного аналізу, в основі якого -  

ієрархічне сутнісне структурування базових взаємопов'язаних понять 
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дослідження, що дозволяє розглядати понятійний апарат як складну 

семантичну систему та є основою теоретико-методичного підґрунтя 

дослідження, орієнтованого на виклики світових наукових тенденцій 

практичного впровадження парадигми креативного управління на 

стратегічному і тактичному рівнях; 

систематизація методів оцінки стратегічного контролінгу в 

антикризовому управлінні підприємствами, яка, на відміну від існуючих, 

базується на взаємозв'язку і взаємозалежності систем знань та систем 

діяльності, дослідженні структури, логічної організації, методах і засобах 

раціонально-рефлексивної свідомості, яка визначає рівень складності, 

багатогранності та міждисциплінарного статусу проблеми  розвитку 

підприємства, що зумовлює необхідність її вивчення у системі координат, 

сформованих різними рівнями методології науки та визначають пріоритети 

парадигми розвитку в системі антикризового управління; 

науково-методичні аспекти формування модернізованої концепції 

контролінгу, орієнтованої на функції антикризового управління 

промисловими підприємствами, яка, на відміну від існуючих, базуються на 

систематизації основних історико-філософських передумов і постулатів 

сучасної філософії контролінгу; дослідження етимології походження; 

виокремленні основних постулатів, основних її завданнях та функціональних 

елементах, що дозволяє підприємствам диверсифікувати сфери своєї 

діяльності визначати умови розвитку на конкурентному ринку, створювати 

раціональну модель антикризового управління, генерувати креативні 

управлінські рішення на основі використання інструментів стратегічного 

контролінгу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

пропозиції та рекомендації, сформульовані як результати дослідження, 

дозволяють використання стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління промисловими  підприємствами. Методичні рекомендації щодо 

використання стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 
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промисловими  підприємствами.  впроваджено в роботу ТОВ «Проспект 

Плюс» (довідка про впровадження № 10/05 від 17.01.2019), Департаменту 

економіки та комунального майна Харківської міської ради Харківської 

області (довідка про впровадження № 144/0/45-19 від 26.02.2019), ТОВ 

«Торговий будинок «НДТІП»» (довідка про впровадження № 025 від 

22.01.2019), 

Результати дослідження використовуються в Українській інженерно-

педагогічній академії при викладанні дисциплін «Економіка підприємства», 

«Обґрунтування і прийняття управлінських рішень» та «Стратегічне 

управління» (довідка про впровадження № 101-01/141 від 18.12.2018). 

Особистий внесок здобувача полягає у формуванні й обґрунтуванні 

наукових положень, висновків і рекомендацій щодо впровадження 

стратегічного контролінгу в систему антикризового управління 

промисловими  підприємствами. Дисертація є особистою науковою працею 

здобувача. Усі результати, одержані здобувачем, знайшли своє відображення 

в опублікованих працях. У дисертації здобувачем використано власні наукові 

ідеї. Внесок у роботах, виконаних у співавторстві, відображено у публікаціях 

[5; 6] за списком праць, поданих в авторефераті. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, 

висновки і рекомендації, викладені в дисертації, оприлюднені на: 

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія інноваційного 

розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (Харків, 2012); Всеукраїнській 

заочній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми формування 

та управління потенціалом підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного 

розвитку» (Харків, 2013); III Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання економічних наук» (Донецьк, 2014); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми світової і 

національної економіки в умовах глобалізації» (Одеса, 2014); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Людина, бізнес, держава: реалії та 

перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку (Кіровоград, 
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2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка – погляд у 

майбутнє. Тенденції інноваційного розвитку економіки» (Дніпропетровськ, 

2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-

економічний розвиток країн: досвід та перспективи» (Львів, 2014). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць, в 

тому числі: 8 статей - у наукових фахових виданнях, з них 7 статей - у 

наукових фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 

баз даних; 6 тезисів доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 4,45 ум.-друк. арк., з 

яких особисто здобувачеві належить 3,88 ум.-друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків, списку використаних літературних джерел. 

Загальний обсяг роботи – 312 сторінок машинописного тексту. Дисертація 

містить  46 таблиці, з них 11 займають 16 повних сторінок; 49 рисунків, з них 

15 займає 15 повних сторінок; 10 додатків подано на 50 сторінках; список 

використаних джерел з 238 найменувань – на 26 сторінках. Обсяг основного 

тексту дисертації становить 205 сторінки. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

 

1.1. Наукові підходи дослідження передумов розвитку стратегічного 

контролінгу на підприємствах 

 

 

В сучасних економічних умовах діяльність будь-якого підприємства не 

може функціонувати без подолання перешкод, які викликанні змінами 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Для подолання цих перешкод 

керівництву підприємства необхідно продукувати управлінські рішення 

направлені на розробку та впровадження системи контролюючих заходів 

практично на всіх етапах, тільки ефективна і своєчасна система обліку 

проблем, які виникають на підприємстві надасть можливість вийти з будь-якої 

ситуації з позитивним результатом. 

Контролінг є особливим механізмом регулювання діяльності 

підприємства, який забезпечує взаємозв'язок усіх систем функціонування 

підприємства. Він направляє та коригує діяльність у потрібному напрямку з 

урахуванням оптимізації використання потенціалу підприємства і підбору 

ефективних інструментів досягнення тих чи інших задач.  

Дослідженню питання сутності системи контролінгу присвячено ряд 

робіт вітчизняних і закордонних вчених-економістів, таких як:  

О. Ареф’єва [4, 5], Л. Дякон [5], Е. Майер[120], Р. Манн [123], В. Прохорова 

[149], О. Терещенко [175], В. Чобіток [150] та інші. 

Введення системи контролінгу на підприємстві якісно змінює систему 

управління і виводить на новий рівень функціонування і розуміння 

господарських процесів. Контролінг є технологією оптимальних та якісних 

перетворень діяльності підприємства, він допомагає інтегрувати фази 

прийняття управлінських рішень і якісно впроваджувати їх втілення. 
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Термін «контролінг» походить від англійського дієслова «to control». В 

економічному сенсі значення слова означає управління, спостереження. 

Контролінг як самостійна наука виник давно. Його виникнення 

обумовлено необхідністю логічного розвитку управління.  

Першим доказом існування контролінгу стала поява ще у XV ст. при 

королівських дворах спочатку Англії, а відтак і Франції спеціалістів по 

контролінгу під назвою «контролер», завданням яких був документальний 

супровід і контроль використання грошей та товарів. [15,58]. 

Проте ідеї контролінгу були реалізовані в управлінні виробництвом 

пізніше, коли промислове виробництво зростало і ускладнилося настільки, 

що вимагало нових методів планування та контролю.  

Збільшення масштабів промислового виробництва наприкінці XIX ст. 

та на початку XX ст. викликали необхідність поліпшення методів 

виробничого обліку і удосконалення методів фінансового контролю.  

Один з провідних фахівців в області контролінгу Э.Майер визначає 

контролінг як «керівну концепцію ефективного управління фірмою і 

забезпечення її довгострокового існування» [77, 97]. 

На початкових стадіях під контролінгом розглядали набір конкретних 

завдань у сфері бухгалтерського обліку та фінансів, а контролер був 

головним бухгалтером.  

Пізніше ця концепція стала розумітися ширше, а функції контролінгу 

полягали в тому, щоб включити фінансовий контроль та оптимізацію 

використання фінансових ресурсів. 

В даний час контролінг може бути визначений як система управління 

процесом для досягнення кінцевих результатів і результатів підприємства в 

економічному сенсі, з певним ступенем умовності, як система управління 

прибутками підприємства (рис. 1.1). 
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Стадії розвитку системи конролінгу

Конкретні завдання у 

сфері 

бухгалтерського 

обліку та фінансів

Фінансовий 

контролінг, 

оптимізація 

використання 

фінансових 

рзультатів

Система управління 

процесом для 

досягнення 

результатів 

підприємства в 

економічному сенсі

Прогнозування 

економічних та 

комерційних 

ситуацій, розробка та 

впровадження 

заходів для 

досягнення мети та 

отримання прибутку

 

Рис. 1.1. Стадії розвитку системи контролінгу 

 

Ефективне управління економікою полягає в можливості 

прогнозувати економічні та комерційні ситуації, вживати заходів для 

оптимізації витрат і тим самим забезпечити досягнення мети та прибутку. 

Концепція контролінгу не стала значною для використання на 

вітчизняних підприємствах. Вітчизняні науковці почали розглядати поняття 

контролінгу на початку 1990-х років, але лише за останні 15 років проведено 

велику кількість досліджень вивчення цього питання, але бажаного 

практичного результату так і не отримано. 

В даний час контролінг пов'язаний з концепцією управління 

підприємствами в цілому. В найбільш загальному вигляді контролінг 

визначається як механізм і технологія управління, предметна технологія 

вирішення управлінських проблем. 

В сучасних умовах господарювання процес управління підприємства 

необхідно здійснювати за допомогою формування стратегії, це приводить до 

необхідності формулювання дефініції поняття «стратегія» та визначення 

історичного підґрунтя її виникнення. 
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Історичне коріння поняття «стратегія» йде з військової лексики, де 

воно характеризувало планування і впровадження в політику держави і 

військово-політичного союзу ряду країн використання всіх доступних 

засобів.  

Наприкінці 50-х років ХХ ст. підприємства розвинутих країн 

опинилися в умовах, близьких до «воєнних дій» (насичення ринку, зростання 

конкуренції та ін.), тому це пояснюється запозиченням з військової лексики 

категорії «стратегія» [15,47,112]. 

Найчастіше стратегію пов’язують з розробкою довгострокових заходів, 

що підвищують конкурентні позиції підприємства для завоювання нових 

сегментів ринків тощо. 

Деякі підприємства використовують стратегію для досягнення рівня 

розвитку «еталонного підприємства», тобто аналізують діяльність такого 

підприємства, виокремлюють його сильні сторони діяльності і намагаються 

скористатися його досвідом. Стратегію можна визначити як модель розвитку 

підприємства, що формується на основі використання SWOT-аналізу за 

допомогою якого формулюються тактичні та стратегічні напрями 

удосконалення роботи підприємства з підвищення його 

конкурентоспроможності шляхом виявлення загроз, можливостей, переваг та 

недоліків та його роботи (табл.1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Аналіз визначення сутності поняття «стратегія» 

Автор Визначення поняття «стратегія» 

1 2 

Ансофф І.  [3] за своєю сутністю стратегія є переліком правил для 

прийняття рішень, якими організація керується у своїй 

діяльності, інтегрована сукупність дій, що ведуть до 

стійкої переваги перед конкурентами 

Вінокуров В.  [30] це система управлінських рішень, що визначають 

перспективні напрями розвитку підприємства, сфери,  
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Продовження табл. 1.1 

1 2 

 форми і способи його діяльності в умовах 

навколишнього середовища і порядок розподілу 

ресурсів для досягнення поставлених цілей 

Карлофф Б. [78] це узагальнена модель дій, які необхідні для 

координації та розподілу ресурсів підприємства 

Мельник Л.  [124] це довгострокові, найбільш принципові, важливі 

настанови, плани, наміри керівництва підприємства 

щодо виробництва, доходів і витрат, 

капіталовкладень, цін, соціального захисту 

Мінцберг Г. [126] − план – свідомо вибрана послідовність дій; − хитрість 

– маневр із метою обійти конкурента; − позиція – 

місцезнаходження в середовищі; − світогляд – 

особистий спосіб світосприйняття; − перевага – 

створення конкурентної переваги 

Наливайко А. [133] встановлений та переглядуваний набір напрямків 

діяльності для забезпечення поновлюваної відмітності 

та прибутковості 

Томпсон А.А., 

Стрикленд А.Дж. 

[176] 

специфічний управлінський план дій, спрямованих на 

досягнення встановлених цілей. Вона визначає форми 

функціонування і розвитку, а також реалізацію 

підприємницьких і конкурентних заходів і дій, щоб 

організація досягла бажаного стану 

Фатхутдінов Р. 

[183] 

це програма, план, генеральний курс суб’єкта 

управління з досягнення стратегічних цілей у будь-

якій сфері діяльності 

Чандлер А.  [193] визначення основних довгострокових цілей і завдань 

підприємства, прийняття курсу дій і розподілу 

ресурсів, необхідних для виконання поставлених 

цілей 

 

Аналіз сутності поняття «стратегія» різними авторами свідчить про те, 

що деякі автори зовсім не враховують вплив на діяльність підприємства 
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таких чинників зовнішнього середовища, як конкуренти та ринок в цілому, 

інші автори стверджують - практика реалізації стратегій неодноразово 

показувала те, що чіткого алгоритму в здійсненні стратегічного управління 

не існує. Загалом, розробка та впровадження стратегії не гарантує 

обов’язкового виживання підприємства та виходу на нові ринки в 

довгостроковій перспективі, а лише підвищує ймовірність цього. 

Отже, аналіз визначень поняття «стратегія» дозволив визначити 

авторське формулювання, а саме, стратегія – це генеральний план розвитку 

підприємства направлений на підвищення його конкурентоспроможності, 

який визначає перспективні напрямки розподілу ресурсного потенціалу, з 

урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Основою для формування стратегії є результати аналізу діяльності 

підприємства, інформація про ринок споживачів, конкурентів, 

постачальників, нові технології тощо, для цього необхідно використовувати 

систему контролінгу. 

Термін «контролінг» походить від англійського дієслова «to control». В 

економічному сенсі значення слова означає управління, спостереження. 

Контролінг як самостійна наука виникла давно. Проте ідеї контролінгу 

були реалізовані в управлінні підприємством пізніше, коли виробництво 

зросло і ускладнилось настільки, що вимагало нових методів планування та 

контролю.  

Зростання масштабів виробництва наприкінці XIX ст. та на початку XX 

ст. викликали необхідність поліпшення методів виробничого обліку і 

удосконалення методів фінансового контролю. Підвищення вимог та 

ускладнення завдань обліку призвело до того, що специфічні завдання були 

передані в організаційно оформлену службу контролінгу [15, 42, 95]. 

Від історично зрозумілого та усталеного поняття контролінг стався 

перехід до розуміння контролінгу як діяльності, пов'язаної з плануванням і 

контролем. Тобто діяльності, орієнтованої на майбутнє та його 

прогнозування і передбачення.  
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Ґрунтуючись на тенденціях розуміння впровадження контролінгу, 

можна виділити послідовність етапів його розвитку, які наведено у табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Еволюційні етапи розвитку контролінгу 

Етапи Характеристика етапу 

1 2 

Етап І (кінець XV ст. – 30-і роки XX ст.) 

Кінець XV ст. – 

30-і роки XX ст. 

Період первісного становлення служби контролінгу як 

економічної підсистеми управління на підприємстві. 

XV ст./ Англія 

Введення посади «Controllour» при дворі англійського 

короля, задачами якого був контроль грошових і 

товарних потоків – перша спроба вирішити задачі 

державного управління з допомогою ідей контролінгу. 

1778р./ США 

Законодавчо засноване відомство «Controllour, Auditor, 

Treasurer and six Comissioners of Accounts», задачами 

якого було управління державним господарством і 

контроль за використанням коштів. 

1880р./ США 

Створено систему ―Atchison, Topeka & Santa Fe Railway 

System‖. Вперше контролінг було застосовано на 

підприємстві переважно для вирішення фінансово-

економічних завдань, управління фінансовими потоками 

та основним капіталом. 

1892р./ США 
Компанія ―General Electric Company‖ вперше вводить 

посаду контролера. 

Етап ІІ 30-і роки – початок 80-х років 

ІІ. 30-і роки – 

початок 80-х 

років XX ст. 

Інтеграція контролінгу з найновішими розробками в 

області планування, обліку, контролю та аналізу; 

становлення контролінгу як гнучкої, оперативної 

системи управління та оптимізації. 

1931р./ США 

Заснований інститут «Controllers Institute of America» як 

професійна організація контролерів. З 1944 року існує 

дослідницький інститут «Controllership Foundation». 

1965р./  Розпочалося формування на великих фірмах центрів. 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 

Німеччина 
прибутку, відокремлених від управління, для 

координації яких вже існуючі інструменти не підходили 

1900-1950рр./ 

США, Японія, 

Франція, 

Німеччина 

У країнах розроблена та впроваджена організаційна 

система бухгалтерського обліку, пов’язана із розподілом 

фінансової та управлінської бухгалтерії. 

1975р./ США, 

Японія, Франція, 

Німеччина 

Розпочато розробку стратегічної системи обліку, 

інтегрованої із «маркетингом та визначенням 

результатів підприємства за географічними зонами, 

групами населення та іншими параметрами, а 

найголовніше - із визначенням фінансового стану фірми 

на майбутнє». 

1974р./ 

Німеччина 

Опубліковано перший збірник статей, цілком 

присвячений проблемам контролінгу та управлінській 

функції контролера. У його створенні прийняли участь: 

Альбрехт Дайле, Рудольф Манн, Елюар Майєр, Клаус 

Серфлінг, Конрад Ліссманн та інші. Як наслідок, вже у 

цьому ж році більше 90% великих німецьких 

підприємств (із чисельністю більше 5 000 осіб) мали 

інституційно відособлений підрозділ контролінгу. 

Етап ІІІ із 80-х років – по теперішній час 

ІІІ. 80-і роки – до 

нашого часу 

Створення концепції комплексного ведення бізнесу із 

врахуванням довгострокового виживання, акцент на 

стратегічні фактори бізнесу. 

1979р./ 

Німеччина 

Опубліковано книгу Рудольфа Манна «Практика 

стратегічного контролінгу – розвиток пошукового 

апарату та «вузьких місць». У Західній Німеччині 

розроблено концепції контролінгу для низки ведучих 

фірм за допомогою організації AWWA Koin. 

1989р./ 

Німеччина 

Видається журнал "Controller", який пропагандує ідеї 

та філософію контролінгу. 

Джерело [2, 4, 5] 
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Спочатку під контролінгом розуміли сукупність певних завдань у 

сфері обліку і фінансів, а контролер був головним бухгалтером. Пізніше це 

поняття почали розуміти ширше і до функцій контролінгу стали відносити 

фінансовий контроль і оптимізацію використання фінансових джерел [3, 4].  

Нині контролінг можна визначати як система методів і інструментів 

для формування концепції ефективного управління на стратегічному та 

тактичному рівнях, з урахуванням інформаційного забезпечення, для 

виконання функцій планування, організації,  координації та контролю. 

Отже, система контролінгу пройшла значний історичний шлях свого 

розвитку та є одним із інструментів для проведення ефективної оцінки 

діяльності підприємства на сучасному етапі функціонування.  

В сучасній економічній літературі приводиться достатньо багато 

різноманітних визначень сутності поняття «контролінг», деякі з них 

представлені в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Аналіз визначення сутності поняття «контролінг» 

Автор Визначення поняття «контролінг» 

Ключові 

напрями 

поняття 

«контролінг» 

1 2 3 

Майер В. 

[120] 

 

керівна концепція ефективного управління 

фірмою і забезпечення її довгострокового 

існування 

концепція 

управління 

Вікіпедия 

[238] 

комплексна система підтримки управління 

організацією, спрямована на координацію 

взаємодії систем менеджменту і контролю їх 

ефективності. Контролінг може забезпечувати 

інформаційно-аналітичну підтримку процесів 

прийняття рішень при управлінні організацією 

(підприємством, корпорацією, органом 

державної влади) і може бути частиною 

прописує прийняття певних рішень в рамках 

певних систем менеджменту. 

система 

управління 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 

Хорват П.[217] підсистема управління, яка координує 

підсистеми планування, контролю та 

інформаційного забезпечення, 

підтримуючи тим самим 

системоутворюючу та системозв’язкову 

координацію 

система 

управління 

Вебер Й. [28] є елементом управління соціальною 

системою, виконуючи свою головну 

функцію підтримки керівництва в процесі 

рішення їм загального завдання 

координації системи управління з упором, 

перш за все, на завдання планування, 

контролю та інформування 

координація 

управління 

Кюппер Х. 

[228] 

координація системи управління на 

підприємстві 

система 

управління 

Герсне Р. [231] функція в підтримку менеджменту функція 

управління 

Цигилик І. 

[191] 

це міжфункціональний інструмент 

керування, який повинен допомагати 

керівництву приймати рішення 

інструмент 

управління 

Хан Д. [190] елемент управління соціальною системою, 

виконуючи свою головну функцію 

підтримки керівництва в процесі рішення 

ним загальної задачі координації системи 

управління з упором насамперед на 

завдання планування, контролю, 

інформування 

елемент 

управління 

Терещенко О. 

[175] 

це спеціальна система методів і 

інструментів, яка спрямована на 

функціональну підтримку менеджменту 

підприємства, що охоплює інформаційне 

забезпечення, планування, координацію, 

контроль і внутрішній консалдінг 

система 

методів і 

інструментів 

управління 

Мороз Д. [131] самоорганізуюча, цілеспрямована система 

планування та контролю, що забезпечує 

інтеграцію, послідовну організацію і 

координацію фаз процесу управління  

система 

управління 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 

 функціональних сфер, організаційних 

одиниць і проектів підприємства 

 

Турило А. 

[177] 

це аналітична координаційно – 

консультативна система забезпечення 

ефективного управління підприємством з 

метою успішного функціонування в 

довгостроковому періоді для досягнення 

стратегічних цілей, шляхом виявлення та 

нейтралізації слабких сторін і загроз, а також 

забезпечення реалізації можливостей і 

сильних сторін підприємства 

система 

управління 

Прохорова В., 

Чобіток В. 

[150] 

це концепція ефективного управління 

підприємством; механізм саморегулювання; 

система забезпечення існування 

підприємства; елемент управління соціальною 

системою; система управління прибутком; 

філософія і спосіб мислення керівників; 

система інформаційно-аналітичної і 

методологічної підтримки керівників; 

сукупність економічного аналізу планування, 

управлінського обліку і менеджменту: 

система управління процесом досягнення 

кінцевих результатів діяльності підприємства 

концепція і 

система 

управління 

Фалько С. 

[185] 

концепція управління підприємством і засіб 

мислення менеджерів, в основі якого є  

прагнення до забезпечення довготривалого 

існування підприємства, при цьому виконує 

функції обліку, планування, контролю та 

перевірки, звіту та консультацій. 

концепція 

управління 

 

Отже, аналіз визначень поняття «контролінг» дозволив визначити 

авторське формулювання. Контролінг - це система методів і інструментів для 

формування концепції ефективного управління на стратегічному та 

тактичному рівнях, з урахуванням інформаційного забезпечення, для 

виконання функцій планування, організації,  координації та контролю. 
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Зарубіжні та вітчизняні науковці велику увагу приділяють питанням 

формування та  впровадження стратегічного контролінгу в діяльність 

підприємств, який має на меті певні завдання, що наведені на рис. 1.2. 
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формування якісної і кількісної мети підприємства

відповідальність за стратегічне планування на підприємстві 

розробка системи альтернативних стратегій підприємства

визначення критичних точок в зовнішньому і внутрішньому середовищі для 

системи альтернативних стратегій підприємства

визначення "вузьких" і пошук "слабких місць" підприємства та управління 

ними

формування системи показників для інформаційної системи контролінгу

 управління відхиленням фактичних показників підприємства від планових 

управління відхиленнями на підприємстві 

управління системою мотивації на підприємстві 

управління ресурсним потенціалом підприємства

 

 

Рис. 1.2. Завдання стратегічного контролінгу на підприємстві 
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Проаналізуємо сутність визначення поняття «стратегічний 

контролінг» (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Аналіз визначення сутності поняття «стратегічний контролінг» 

Автор Визначення 

1 2 

Долинська Р. [60] 

 

діяльність, що охоплює тривалий проміжок часу та 

ставить собі завдання «робити справу правильно», при 

цьому стратегія розуміється як обґрунтування цілей та 

шляхів їх досягнення 

Аніскін Ю. [2] це управління майбутнім, що визначає цілі та завдання 

для оперативного контролінгу  та направлений на 

управління ними та їх досягнення 

Іванова В. [73] це напрям у теорії та практиці управління, що забезпечує 

виживання підприємства, постійний контроль за його 

рухом до наміченої мети, проведення антикризової 

політики 

Ільїна С.,  

Журба Т.[74] 

це найважливіша складова контролінгу, управляюча 

зовнішнім середовищем, стратегічними чинниками 

успіху, альтернативними стратегіями, стратегічною 

метою. 

Русановська О. 

[159] 

це метод успішної реалізації стратегії підприємства. 

Адже, застосування стратегічного контролінгу на 

підприємстві забезпечує керівників підприємства 

інформацією про сильні і слабкі сторони підприємства, 

про його можливості і ризики. Володіння такими даними 

дозволяє вчасно реагувати на зміни ринку, коригувати 

відповідно до цих змін власну стратегію, відкидати 

неактуальні потребам ринку зміни в діяльності 

підприємства 
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Отже, стратегічний контролінг - це метод управління підприємством, 

який формується на основі інформації про можливі пріоритетні напрямки 

розвитку підприємства шляхом виявлення причинно-наслідкових зв'язків, з 

метою регулювання відхилень і оптимізації використання потенціальних 

ресурсів підприємства в довгостроковому періоді з урахуванням виникнення 

кризових явищ. 

Концептуальна база або парадигма системи контролінгу в управлінні 

підприємствами містить якісно нові підходи до розуміння суті бізнес-

процесів і базуються на використанні широкого спектру галузей знань, що 

містять інструменти, індикатори минулого, фактичні дані та прогнозування 

майбутнього стану розвитку та діяльності підприємства (рис.1.3). 

Управління - це певна частина механізму саморегулювання 

підприємства, що забезпечує зворотній зв'язок у керуючому ланцюгу. 

Система контролінгу не замінює керування, а направляє та корегує його 

процес у правильному напрямку з точки зору оптимізації використання 

ресурсної бази, роботи функціональних підсистем підприємства та вибору 

оптимальних інструментів для досягнення тих чи інших управлінських 

завдань. 

Контролінг відображає систему управління для якісного нового рівня 

функціонування та розуміння бізнес-процесів, є інтеграційною та 

координуючою системою. Фактично контролінг - це технологія оптимальної 

та якісної трансформації діяльності підприємства. 

Контролінг допомагає інтегрувати фази прийняття управлінських 

рішень та реалізувати їх в бізнес-процесах.  

Всі західноєвропейські країни мають більш або менш контрольовані 

елементи як одна з найбільш ефективних систем управління економікою 

[17, 48]. 

Практично у всіх державах Західної Європи у більшій чи меншій мірі 

мають місце елементи контролінгу як однієї з найбільш ефективної системи 

господарювання. 
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Формування системи контролінгу на підприємстві

Основні причини 

виникнення 

контролінгу

Нестабільність зовнішнього 

середовища

Ускладнення внутрішнього 

середовища підприємства

Виникнення потреби єдиної 

ідеології економічного 

управління

Зміна структури бізнесу

Децентралізація управління

Зміна технології прийняття 

управлінських рішень

Потреба узабезпеченні 

прозорості інформації

Обмеженість застосування 

управлінських інструментів
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організацію)
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інформації)
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підприємства 

означає лінію в системі координат, яка показує рівень зміни 

найважливіших для підприємства показників на перспективу

 матеріальні, вартісні 

та соціальні цілі 
показують роль бізнесу в суспільстві та його ціннісні орієнтири

виробничі програми 
характеризують кількісні та якісні параметри продукції, 

асортименту, освоєну продукцію.

господарські процеси 

пов’язані з циклічністю господарської діяльності починаючи з 

науково-дослідних робіт, постачання, виробництва, збуту і 

закінчуючи інвестуванням

фінансова діяльність 
характеризує процес отримання грошей та їх раціонального 

використання для забезпечення існування підприємства

економічні показники 
числові параметри, за допомогою яких вимірюється явище чи 

процес в господарській діяльності

Ефективна робота системи контролінгу на підприємстві

 

Рис. 1.3. Формування системи контролінгу на підприємстві 
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Контролiнг як інформаційна система досить обширно реалізується 

зарубіжними підприємствами і приносить вагомі результати. Щодо управління 

економікою вітчизняних підприємств і організацій, то дана система поки що 

не знаходить належного застосування внаслідок того, що потреба у ній досить 

часто переважає над наявністю відповідних знань у цій сфері. Внаслідок цього 

вирішення проблем, пов’язаних з організацією і методикою побудови системи 

контролінгу, сприятиме підвищенню якості менеджменту, і, як наслідок, 

забезпеченню стабільного розвитку бізнесу підприємства чи організації [18]. 

Використання системи контролінгу дозволяє враховувати максимальні 

зовнішні та внутрішні фактори та пропонувати рішення як для тактичних, так і 

для стратегічних цілей підприємства. 

Використання контролінгу дозволяє, по-перше, мінімізувати можливі 

збитки підприємства шляхом своєчасного передбачення кризових явищ як у 

глобальних, такі у локальних масштабах, і, по-друге, утримувати достатній 

рівень конкурентоздатності. 

Контролінг орієнтований на ефективне використання ресурсів і розвиток 

підприємства в довгостроковій перспективі.  

Цільові завдання контролінгу повинні полягати в системно-інтегрованій 

інформаційній, аналітичній, інструментальній і методичній підтримці 

керівництва для забезпечення довгострокового існування і розвитку 

підприємства. 

Єдиною умовою ефективного функціонування контролінгу на 

підприємстві є отримання цією службою повної достовірної первинної 

інформації для того, щоб після її дослідження, опрацювання й аналізу мати 

змогу надати керівництву можливість прийняття єдино правильного рішення 

щодо вибору стратегії, за якою буде працювати підприємство протягом 

певного часу. 

Задача служби контролінгу полягає в розшуку і виправленні 

економічними заходами «вузьких місць». Контролінг сприяє досягненню 
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головної вартісної мети підприємства - оптимізації фінансового результату 

через максимізацію прибутку й цінності капіталу при гарантованій ліквідності.  

Досягнення даної мети координується з досягненням матеріальних і 

соціальних цілей.  

Отже, головною метою системи контролінгу на підприємстві є 

оптимізація фінансового результату при гарантованій ліквідності. Для 

реалізації цієї мети контролінг повинен орієнтувати керівництво на прийняття 

рішень і необхідні дії шляхом підготовки й надання необхідної управлінської 

інформації. 

Контролінг можна визначити як систему перевірки того, наскільки 

успішно підприємство просувається до своєї мети. У випадку відхилень від 

мети приймаються коригуючи дії. 

Система контролінгу на підприємстві включає в себе облік, планування, 

маркетинг, аналіз, що трансформується в єдину керовану систему. Система 

контролінгу допомагає підприємству чітко визначити цілі діяльності, 

принципи та методи управління, способи їх реалізації. Контролінг 

спрямований на вирішення проблем, що виникають у процесі роботи 

підприємства, орієнтації на майбутнє відповідно до прийнятими та 

визначеними цілями, на досягнення позитивних результатів діяльності з 

максимальним використанням методів оперативного та стратегічного 

управління. 

В сучасних умовах управління промисловими підприємствами вимагає 

вирішення проблем, викликаних як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. 

Отже, сучасність вимагає формування та впровадження нової концепції 

управління  промисловими підприємствами шляхом використання 

інноваційних інструментів для вирішення проблем, що дозволяють 

враховувати тенденції зміни внутрішнього та зовнішнього оточення і 

раціонально реагувати на них. 

Одним з основних шляхів розвитку управління промисловими 

підприємствами є розробка і впровадження системи стратегічного 
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контролінгу. Система стратегічного контролінгу виступає одним з ключових 

інструментів забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств та дозволяє вирішувати ряд питань, а саме: стабільне 

функціонування в довгостроковій перспективі, виявлення і використання 

прихованих резервів, впровадження інноваційних проектів,  розроблення 

стратегії розвитку промислового підприємства та ін. 

Тенденції до постійного зростання складності та динамічності 

середовища господарювання сучасних промислових підприємств, посилення 

конкуренції та якісна зміна її характеру на ринках товарів, робіт і послуг, 

зумовлюють необхідність створення ефективного механізму їх 

функціонування.  

Злагодженість економічного механізму сучасних промислових 

підприємств забезпечує чітка структуризація інформаційного середовища його 

діяльності, а результативність господарської діяльності залежить від 

швидкості та адекватності реагування на кон'юнктурні зміни в зовнішніх 

умовах ведення бізнесу. Така вимога до ефективності функціонування 

промислових підприємства зумовлює пошук інноваційних методів 

стратегічного управління з метою отримання нових та підтримання набутих 

конкурентних переваг у довгостроковій перспективі за допомогою 

використання інструментів стратегічного контролінгу (рис. 1.4). 

Задачі стратегічного контролінгу полягають у підтримці стратегічного 

управління, забезпечення взаємодії планування та контролю на стратегічному 

рівні.  

Крім цього, важливим завданням є і забезпечення керівництва компанії 

якісної і своєчасної інформацією, достатньою для прийняття зважених 

управлінських рішень.  

Таким чином, стратегічний контролінг виконує функцію реалізації 

стратегії - від стратегічного планування до стратегічного управління [14, 

38, 59]. 
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Система стратегічного 

контролінгу на промислових 

підприємствах

Постійне зростання складності 

та динамічності середовища 

Посилення конкуренції та 

якісна зміна її характеру на 

ринках товарів, робіт і послуг

Чітка структуризація інформаційного середовища діяльності промислових підприємств

Швидкість та адекватність реагування на кон'юнктурні зміни в зовнішніх умовах ведення бізнесу

Пошук інноваційних методів стратегічного управління промисловими підприємствами

Отримання нових та підтримка набутих конкурентних переваг у довгостроковій перспективі за 

допомогою використання інструментів системи стратегічного контролінгу

 

 

Рис. 1.4. Формування системи стратегічного контролінгу на 

промислових підприємствах  

 

Сутність системи стратегічного контролінгу полягає у зосереджені на 

зовнішньому середовищі і адаптації промислового підприємства до сучасних 

вимог ринку, на максимальну реалізацію потенціалу та на ефективність 

внутрішніх процесів. 

Властивості стратегічного контролінгу полягають в оцінці 

можливостей і ризиків, виявленні сильних та слабких сторін розвитку 

промислового підприємства та ін., тобто забезпечувати ключові фактори 

успіху, з урахуванням витрат, доходів, обсягів виробництва, прибутку та 

рентабельності. 

Система стратегічного контролінгу направлена на майбутню 

перспективу та допомагає при стратегічному плануванні за рахунок 
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використання необхідних підходів та інструментів для проведення 

ситуаційного аналізу і формування стратегії розвитку.  

Для аналізу системи стратегічного контролінгу використовують велику 

кількість інструментів, а саме: SWOT-аналіз - один з найважливіших 

інструментів; аналіз розриву - класичний інструмент стратегічного 

планування; метод портфельного аналізу та збалансована система 

показників. 

Сутність системи стратегічного контролінгу полягає у: оцінці 

можливостей та підходів стратегічного управління, порівняння перспектив 

промислового підприємства в різних сферах діяльності, постановку і 

коригування пріоритетів використання його потенціалу, формування 

напрямків його розвитку, виявлення тенденцій, небезпек і загроз, 

можливостей диверсифікації діяльності та ін.  

Оцінка системи стратегічного контролінгу полягає в результатах 

реалізації стратегії промислового підприємства, знижені впливу 

негативних факторів і виявленні відхилень планових показників від 

фактичних. 

Таким чином, система стратегічного контролінгу полягає у 

формуванні ефективного використання наявного та прихованого 

потенціалу промислових підприємств і створенні інноваційних умов їх 

успішної діяльності з метою завоювання внутрішніх та зовнішніх ринків та 

підвищення їх конкурентоспроможності. 

 

 

1.2  Теоретичні аспекти стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління підприємствами 

 

 

Більша частина вітчизняних промислових підприємств знаходяться в 

критичному стані, це пов’язано з постійними змінами у зовнішньому та 
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внутрішньому середовищі, інтенсивним розвитком науково-технічного 

прогресу, використанням застарілих технологій та обладнання, 

виробництва продукції, яка має низький рівень конкурентоспроможності, 

не відповідає вимогам і стандартам та ін.  

Для виходу вітчизняним підприємствам з кризового стану необхідно 

розробляти та впроваджувати систему заходів з антикризового управління 

підприємствами, але для цього необхідно виявити недоліки та переваги в 

роботі самого підприємства, залучити антикризових менеджерів, які мають 

досвід у подоланні криз, максимально залучати необхідні ресурси, що має 

підприємство. 

Не дивлячись на значні досягнення в формуванні методів, принципів, 

систем антикризового управління на підприємствах які ґрунтуються на 

наукових дослідженнях і накопиченому досвіді, залишається багато 

невирішених теоретичних і практичних питань.  

Висока імовірність виникнення і розвитку кризи в процесі діяльності 

будь-якого підприємства зумовлює необхідність здійснення 

спеціалізованого антикризового управління. Останнім часом цей термін 

набув значного поширення, однак розуміння сутності цього напряму 

управління, його змісту, особливостей, теоретичного підґрунтя ще 

знаходиться на стадії формування. Це спричинює різні підходи та 

тлумачення, нетотожність оцінок окремих базових положень. Аналіз 

сутності поняття «антикризове управління» наведено на  рис. 1.5. 

Зважаючи на те, що точний переклад слова «crisis» означає – 

«перелом», crisis management – це управління найбільш кризовими 

(«переломними») ситуаціями.  

В західній літературі антикризове управління часто визначається як 

діяльність, яка необхідна для подолання стану, що загрожує існуванню 

суб’єкта господарювання, при цьому основна увага акцентується саме на 

виживанні [5]. 
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спеціальне, постійно організоване управління, націлене на найбільш оперативне 

виявлення ознак кризового стану та створення відповідних передумов для його 

своєчасного подолання з метою забезпечення відновлення життєздатності окремого 

підприємства, недопущення виникнення ситуації його банкрутства 

комплексна система заходів, яка спрямована на запобігання кризи та забезпечення 

умов, які б ліквідували передумови та наслідки її появи через прогнозування 

соціально-економічного розвитку підприємства і реалізацію антикризової стратегії для 

зміцнення конкурентних позицій суб’єкта господарювання у ринковому середовищ

управління, що націлене на запобігання можливим серйозним ускладненням у 

ринковій діяльності підприємства, забезпечення його стабільного, успішного 

господарювання

антикризове управління через інноваційну діяльність підприємства задля 

попередження кризових явищ та виходу з кризи, якщо підприємство вже потрапило в 

кризову ситуацію

оперативна оцінка та аналізування фінансового стану підприємства, виявлення 

можливості виникнення неплатоспроможності (банкрутства); розроблення системи дій 

в умовах кризи щодо виходу з кризової ситуації; постійний облік ризику 

підприємницької діяльності та розробка заходів щодо його зниження

не тільки управління, орієнтоване на виведення підприємства зі стану кризи, а й 

управління, яке має заздалегідь спрогнозувати та попередити неплатоспроможність 

підприємства згідно з виробленою стратегічною програмою підвищення конкурентних 

переваг та фінансового оздоровлення

складова загального менеджменту на підприємстві, використовує його кращі прийоми, 

засоби та інструменти, орієнтується на запобігання можливим ускладненням у 

діяльності підприємства, забезпечення його стабільного успішного господарювання

постійно діючий процес виявлення ознак кризових явищ та реалізацію генерального 

плану недопущення поширення кризових явищ й стагнації розвитку підприємства, 

який здійснюється протягом усього періоду його функціонування

антикризове управління як процес планування, організації, мотивації та контролю, 

необхідний для того, аби сформулювати та досягти цілей, що стоять перед 

організацією

система управління, що спрямована на вирішення задач інтенсивного розвитку 

підприємства завдяки мобілізації та інтенсифікації всіх ресурсів у противагу 

екстенсивному розвитку 

 

 

Рис. 1.5. Аналіз сутності поняття «антикризове управління» 
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Отже, за результатами аналізу сутності поняття, автором надане власне 

трактування сутності поняття «антикризове управління» - це система заходів, 

яка направлена на запобігання кризових явищ, що можуть бути викликані 

внутрішніми та зовнішніми факторами, шляхом залучення всіх необхідних 

ресурсів підприємства, для забезпечення ефективного функціонування та 

підвищення його рівня у конкурентному середовищі. 

Причини виникнення криз на підприємствах можуть мати різне 

походження. Для ефективного та оперативного вирішення кризових явищ 

необхідно розробляти та впроваджувати заходи щодо їх подолання. Але дуже 

важливо бачити симптоми кризового розвитку, щоб мати можливість своєчасно 

продукувати та впроваджувати управлінські рішення та розробляти на основі 

прогнозних показників програми антикризового управління.  Криза показує 

сутність та характер протиріч, що накопичуються в діяльності підприємства і 

потребує оперативного та ефективного вирішення для забезпечення 

подальшого функціонування чи розвитку підприємства.  

Необхідно розрізняти симптоми, фактори та причини виникнення 

криз (рис. 1.6). 

Наслідками кризи на підприємстві можуть бути банкрутство та ліквідація, 

необхідно розглядати процес виникнення кризових явищ, як послідовний 

процес за рахунок виникнення збою: виробничого (простої обладнання, 

відсутність електроенергії та ін.); роботи персоналу (страйки, невчасні виплати 

заробітної платні, внутрішні конфлікти та ін.); управлінського (неефективна 

робота менеджерського складу, відсутність системи мотивації та ін.); 

маркетингового (відсутність аналізу конкурентів, аналізу ринку споживачів та 

ін.); інноваційного (застарілі технології та обладнання, продукція, що не має 

переваг на ринку та ін.); інвестиційного (відсутність внутріщніх та зовнішніх 

інвестицій, «не здоровий» інвестиційний клімат та ін.) та інші. 

Появленню системної кризи підприємства передують окремі кризові 

явища, що утворюють стратегічну кризу, тактичну кризу й кризу 

забезпеченості.  
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Виникнення 

кризи на 

підприємстві

Симптоми 

Фактори Причини

зовнішній прояв кризових явищ, який не завжди характеризує 

справжні причини кризи, але за якими ці причини можна встановити

подія, зафіксований стан або встановлена 

тенденція, що свідчать про настання кризи

події або явища, внаслідок яких 

проявляються фактори кризи

 

Рис. 1.6 Симптоми, фактори та причини виникнення кризи на 

підприємстві 

 

Під стратегічною кризою розуміють незапланований процес погіршення 

стану підприємства в умовах обмеження можливостей впливу з наслідками, які 

призводять до використання стратегічного потенціалу та втрати доцільності 

подальшого існування підприємства з незмінною місією, цілями, напрямками 

діяльності та підприємницьким потенціалом. 

До стратегічної кризи призводить недостатність розвитку системи 

стратегічного управління підприємства, а саме: відсутність чіткої 

структуризації стратегічних цілей підприємства; орієнтація вищих керівників 

підприємства на вирішення оперативних завдань замість стратегічних; 

виключення процесу розроблення стратегії підприємства з етапу планування 

його діяльності. 

Під тактичною кризою розуміють скорочення масштабів діяльності; 

зниження частки на ринку; скорочення прибутків; зниження кількості 

персоналу тощо [45, 98]. 

На рівні підприємства виділяють стадії кризи, що представлено на рис. 1.7. 
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Стадії кризи на 

підприємстві
Характеристика стадії кризи

Антикризові заходи 

відповідно до стадії кризи

Перша стадія – 

рання

Окремі збої в діяльності, наприклад 

зниження обсягів продажів, 

зростання запасів, зниження 

рентабельності та обсягів прибутку. 

Наслідком цього є погіршення 

фінансового стану підприємства, 

скорочення джерел і резервів 

розвитку

Друга стадія – 

перехідна

Третя стадія – 

зріла

Четверта стадія – 

пізня 

Недостатня кількість обігових 

коштів, припинення поставок в 

кредит, затримки у видачі заробітної 

плати. Результат подальше 

погіршення фінансового становища, 

скорочення резервів розвитку, 

можлива пряма збитковість 

діяльності

Збиткова діяльність, виснаження або 

відсутність резервних фондів. На 

погашення збитків підприємство 

направляє частину оборотних коштів 

і тим самим переходить в режим 

скороченого відтворення

Повна або часткова 

неплатоспроможність. Підприємство 

досягло того критичного порогу, 

коли немає засобів профінансувати 

навіть скорочене відтворення і (або) 

платити за попереднім 

зобов'язанням. Виникає загроза 

зупинки виробництва і (або) 

банкрутства

Розробка стратегічних планів 

(перегляд стратегії, 

реструктуризація підприємства) і 

тактичних планів (зниження 

витрат, підвищення 

продуктивності) управління

Розробка заходів стратегічного 

управління (реструктуризація 

підприємств)

Реструктуризація не може бути 

використана для вирішення 

проблеми, так як відсутні кошти 

на її проведення. Потрібні 

оперативні заходи для стабілізації 

фінансового положення 

підприємства і знаходження 

коштів на проведення 

реструктуризації

Розробка екстрених заходів з 

відновлення платоспроможності 

підприємства та підтримання 

виробничого процесу

 

 

Рис. 1.7 Стадії виникнення кризи, їх характеристики та система 

антикризових заходів щодо їх подолання 
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При цьому індивідуальність кожного підприємства вимагає об'єднання 

діагностики фінансово-економічного стану підприємства за здійсненням 

заходів превентивного антикризового управління. 

Водночас можливо виділити і позитивний характер виникнення криз, в 

результаті чого антикризове управління визначається як створення 

інструментів, які нададуть можливість повідомити про наближення 

переломного періоду та необхідності розробки нового курсу розвитку.  

При формуванні системи антикризового управління науковці відділяють 

наступні принципи (рис. 1.8), а саме  [33,78,109]: 

постійна готовність до можливого порушення фінансової рівноваги 

підприємства; 

принцип об’єктивності, використання якого передбачає врахування суті 

та механізмів виникнення та поглиблення кризових явищ, орієнтацію 

управлінського впливу не тільки на зовнішні прояви, але й на глибинні 

першопричини виникнення кризових явищ; 

терміновість реагування на окремі кризові явища в фінансовому 

розвитку підприємства. Будь-яке зволікання при впровадженні відповідних 

заходів на підприємстві, що знаходиться в умовах кризи, може призвести до 

посилення кризового явища та його наслідків; 

формування управлінських рішень повинно здійснюватися на підставі 

оперативної і достовірної початкової інформації; 

необхідне чітке ранжування пріоритетних рішень для ліквідації проблем 

через обмеженість ресурсів і часу внаслідок виниклого кризового явища; 

принцип контролю, який передбачає здійснення постійного контролю за 

перебігом реалізації управлінських заходів з метою її постійної адаптації до 

умов внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, що змінюються 

в часі; 

принцип ефективності, сутність якого полягає у максимально 

можливому використанні потенціалу об’єкта та суб’єкта управління для 

формування обґрунтованої програми антикризових дій, мінімізації часових,  
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Принципи при формуванні системи антикризового управління на підприємствах 

принцип 

об’єктивності

використання якого передбачає врахування суті та 

механізмів виникнення та поглиблення кризових явищ, 

орієнтацію управлінського впливу не тільки на зовнішні 

прояви, але й на глибинні першопричини виникнення 

кризових явищ

принцип контролю

передбачає здійснення постійного контролю за перебігом 

реалізації управлінських заходів з метою її постійної 

адаптації до умов внутрішнього і зовнішнього середовища 

підприємства, що змінюються в часі

принцип 

ефективності

сутність якого полягає у максимально можливому 

використанні потенціалу об’єкта та суб’єкта управління 

для формування обґрунтованої програми антикризових 

дій, мінімізації часових, матеріальних та фінансових 

втрат, пов’язаних з кризовим станом підприємства та 

виходом з нього

принцип основної 

ланки

використання якого орієнтує на пошук та першочергове 

розв’язання основної проблеми (каталізатора кризи), 

посилення уваги до тієї сфери діяльності, яка обумовлює 

виникнення та поширення кризи або в якій подальше 

поглиблення кризи має найбільш негативний вплив на 

функціонування та життєздатність підприємства в цілому

принцип законності

передбачає знання та використання в інтересах 

підприємства-об’єкта антикризового управління правових 

засад, що регламентують здійснення підприємницької 

діяльності, впровадження та розгляду справи про 

банкрутство, обумовлюють можливості фінансового 

оздоровлення та санації підприємств

принцип 

компетентності

передбачає, що реалізацією антикризового управління 

повинні займатися компетентні фахівці з модернізованої 

управлінської ієрархії згідно з вимогами кризової ситуації

 

 

Рис. 1.8. Принципи формування системи антикризового управління на 

підприємствах  
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матеріальних та фінансових втрат, пов’язаних з кризовим станом 

підприємства та виходом з нього; 

принцип основної ланки, використання якого орієнтує на пошук та 

першочергове розв’язання основної проблеми (каталізатора кризи), 

посилення уваги до тієї сфери діяльності, яка обумовлює виникнення та 

поширення кризи або в якій подальше поглиблення кризи має найбільш 

негативний вплив на функціонування та життєздатність підприємства в 

цілому; 

принцип законності, який передбачає знання та використання в 

інтересах підприємства-об’єкта антикризового управління правових засад, 

що регламентують здійснення підприємницької діяльності, впровадження та 

розгляду справи про банкрутство, обумовлюють можливості фінансового 

оздоровлення та санації підприємств; 

принцип компетентності, передбачає, що реалізацією антикризового 

управління повинні займатися компетентні фахівці з модернізованої 

управлінської ієрархії згідно з вимогами кризової ситуації; 

кінцева орієнтація на діяльність в умовах післякризового розвитку. 

Отже, необхідно зазначити, що антикризове управління направлене на 

формування конкурентоспроможного становища підприємства на ринку та 

збереження його стійкості при можливих змінах динамічного зовнішнього та 

внутрішнього середовища, застосовувати ефективні управлінські 

інструменти для подолання тимчасових фінансових проблем, формувати та 

впроваджувати стратегії розвитку підприємства, відповідно до мінливих 

умов зовнішнього середовища.  

В роботі проаналізовано сутність поняття «антикризове управління», 

запропоноване авторське визначення поняття - це система заходів, яка 

направлена на запобігання кризових явищ, що можуть бути викликані 

внутрішніми та зовнішніми факторами, шляхом залучення всіх необхідних 

ресурсів підприємства, для забезпечення ефективного функціонування та 

підвищення його рівня у конкурентному середовищі. 
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Розглянуто симптоми, фактори, причини та стадії виникнення кризи на 

підприємстві, їх характеристики і система антикризових заходів щодо їх 

подолання. 

Процеси економічної взаємодії суб’єктів господарювання вимагають 

від керівників вітчизняних підприємств продукування та прийняття 

ефективних управлінських рішень з використанням адаптивних підходів, 

щодо коригування діяльності підприємств з урахуванням впливу внутрішніх 

та зовнішніх факторів. Недостатня кількість інноваційних наукових та 

практичних методів формування та прийняття управлінських рішень щодо 

усунення проблемних станів призводить до негативних наслідків 

функціонування та розвитку підприємства.  

Проблеми, що постають перед керівниками вітчизняних підприємств, є 

різновекторними, вони виникають під впливом значної кількості зовнішніх і 

внутрішніх чинників, які можуть істотно впливати на економічну 

ефективність функціонування підприємства в довгостроковій перспективі. 

Внаслідок цього прийняття ефективних управлінських рішень на вітчизняних 

підприємствах доцільно здійснювати із застосуванням інноваційних 

антикризових методів, враховуючи специфіку і умови діяльності 

підприємств. Тому, постає актуальна проблема щодо розробки та 

використання стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

підприємствами.   

Проте концептуальні засади і теоретико-практичні положення 

стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

підприємствами як необхідний інструментарій для керівників вітчизняних 

підприємств при розв’язанні антикризових ситуацій і забезпеченні 

конкурентних позицій в роботах цих авторів висвітлено недостатньо, що 

обумовило актуальність даної теми. 

Діалектичний підхід до формування теоретичних основ стратегічного 

контролінгу в системі антикризового управління підприємствами підхід 
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полягає у вивченні дійсності з точки зору загальних законів розвитку 

природи, суспільства і мислення і загальних зв'язків явищ.  

В основі даного підходу лежать основні закони діалектики, які 

представляють собою рушійну силу розвитку матеріального світу і форми і 

шляхи його пізнання [14]: 

єдності і боротьби протилежностей: об'єкти в процесі свого розвитку, 

здійснюваного за допомогою взаємодії і протиріччя між об'єктами і різними 

сторонами всередині об'єктів, переходять зі стану несуттєвого відмінності 

складових об'єкта до істотних відмінностей складових і до протилежностям, 

які вступають в боротьбу суперечностей, яка є основою розвитку даного 

об'єкта; 

переходу кількісних змін у якісні: розвиток - безперервний процес, рух 

від простого до складного, від нижчого до вищого і т.д. Але розвиток в 

кількісному відношенні об'єкта буде відбуватися до тих пір, поки даний 

об'єкт змінюється кількісно в межах однієї і тієї ж заходи, не перестає бути 

тим, що він є; 

заперечення: розвиток - безперервний спрямований процес, при якому 

кожен об'єкт переходить в інший об'єкт, який може бути повною 

протилежністю першого і бути його запереченням.  

Застосовуючи діалектичний підхід до формування теоретичних основ 

стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

підприємствами, необхідно керуватися принципами, що наведені на рис.1.9. 

Виникнення кризових явищ на підприємствах можуть мати різне 

походження для ефективного вирішення кризових явищ необхідно 

розробляти та впроваджувати антикризові заходи щодо їх подолання.  

Але дуже важливо виокремлювати симптоми кризового стану 

підприємства, шляхом впровадження стратегічного контролінгу, з метою 

своєчасного продукування та впровадження ефективних управлінських 

рішень та розробляти на основі прогнозних показників програми 

антикризового управління.  
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Принципи застосування діалектичного підходу до формування теоретичних основ 

стратегічного контролінгу в системі антикризового управління підприємствами

руху і розвитку явищ

явища не стоять на місці, вони постійно функціонують, 

розвиваються, пристосовуються до постійно змінюваних 

умов

наступності
знову виникають явища відтворюють риси вже існуючих 

явищ

суперечливості
боротьба протилежних сторін об'єкта - найважливіша 

складова процесу розвитку

науковості

для досягнення найбільш ефективного дослідження 

необхідно вміти передбачати явища, це може бути 

досягнуто шляхом використання всього нового і 

прогресивного
 

 

Рис. 1.9. Принципи застосування діалектичного підходу до формування 

теоретичних основ стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління підприємствами 

 

Визначено сутність поняття «стратегічний контролінг у системі 

антикризового управління підприємствами», що базується на використанні 

декомпозиційного аналізу, який ґрунтується на ієрархічному сутнісному 

структуруванні базових взаємопов'язаних понять дослідження. Визначення 

сутності цього поняття  дозволяє розглядати досліджуваний понятійний 

апарат як складну систему, що є основою теоретичного підґрунтя 

дослідження окремих взаємопов'язаних підсистем, а досліджувану систему - 

як підґрунтя до формування теоретико-методичних основ для передбачення 

та локалізації кризових станів наведено на рис. 1.10. 
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СТРАТЕГІЯ КОНТРОЛІНГ

це генеральний план розвитку 

підприємства направлений на 

підвищення його 

конкурентоспроможності, який 

визначає перспективні напрямки 

розподілу ресурсного потенціалу, з 

урахуванням впливу внутрішніх та 

зовнішніх факторів

це система методів і інструментів 

для формування концепції 

ефективного управління на 

стратегічному та тактичному 

рівнях, з урахуванням 

інформаційного забезпечення, для 

виконання функцій планування, 

організації,  координації та 

контролю

СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ

це метод управління підприємством, який формується на основі інформації про 

можливі пріоритетні напрямки розвитку підприємства шляхом виявлення причинно-

наслідкових зв'язків, з метою регулювання відхилень і оптимізації використання 

потенціальних ресурсів підприємства в довгостроковому періоді з урахуванням 

виникнення кризових явищ

СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

це метод управління підприємством шляхом залучення всіх необхідних ресурсів 

підприємства для забезпечення ефективного функціонування та підвищення рівня 

його конкурентоспроможності в довгостроковому періоді, який формується на основі 

інформаційної бази для виявлення причинно-наслідкових зв'язків з урахуванням 

виникнення кризових явищ, викликаних внутрішнім та зовнішнім факторами

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ

це система заходів, яка направлена на запобігання кризових явищ, що можуть бути 

викликані внутрішніми та зовнішніми факторами, шляхом залучення всіх необхідних 

ресурсів підприємства, для забезпечення ефективного функціонування та 

підвищення його рівня у конкурентному середовищі
 

 

Рис. 1.10. Декомпозиційний аналіз поняття «стратегічний контролінг у 

системі антикризового управління підприємствами» в сучасній економічній 

думці 
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Стратегічний контролінг у системі антикризового управління 

підприємствами як метод управління застосовується в наступних випадках: 

поява нових, більш складних завдань з великим числом змінних, наявністю 

випадкових чинників і різних обмежень; швидка змінюваність завдань; дуже 

висока «ціна помилок» при прийнятті управлінських рішень; за умови 

відсутності розроблених формалізованих схем і процедур вирішення 

завдань [25, 57, 89].  

Зміни у навколишньому середовищі (нові потреби споживачів, 

зростання конкуренції, глобалізація бізнесу, розвиток інформаційних мереж, 

сучасні технології ін.) привели до різкого зростання значення стратегічного 

контролінгу в системі антикризового управління підприємствами. Таким 

чином, розвиток стає синонімом стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління підприємствами. 

Проведений аналіз дозволяє виділити найбільш суттєві аспекти 

стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

підприємствами: формування стратегії розуміється як процес свідомого, 

напруженого та жорстко контрольованого процесу діяльності підприємства; 

стратегічний контролінг розглядається як перспектива; однією з умов 

ефективного стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

підприємствами є необхідність урахування різних чинників їх 

функціонування. 

В результаті дослідження використано діалектичний підхід для 

проведення аналізу понять «стратегія», «контролінг» та «стратегічний 

контролінг», наведено авторське визначення цих понять. Проведено 

декомпозиційний аналіз поняття «стратегічний контролінг в системі 

антикризового управління підприємствами» в сучасній економічній думці під 

яким необхідно розуміти метод управління підприємством шляхом залучення 

всіх необхідних ресурсів підприємства для забезпечення ефективного 

функціонування та підвищення рівня його конкурентоспроможності в 

довгостроковому періоді, який формується на основі інформаційної бази для 
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виявлення причинно-наслідкових зв'язків з урахуванням виникнення 

кризових явищ, викликаних внутрішнім та зовнішнім факторами.  

Отже, реалізація стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління підприємствами в межах ситуаційного механізму має 

відстежуватися в процесі моніторингу діяльності підприємства, дозволяє в 

реальному масштабі часу контролювати динаміку зміни показників і 

формувати інформаційну базу для прийняття управлінських рішень щодо 

корегування траєкторії досягнення запланованих значень показників. 

 

 

1.3 Методичний інструментарій та методи оцінки стратегічного 

контролінгу у системі антикризового управління підприємствами 

 

 

Сучасна стан економіки країни змушує управлінців підприємств 

постійно формувати та приймати рішення в умовах невизначеності, 

фінансової та політичної нестабільності тощо. Підприємства стикаються з 

різними кризовими ситуаціями, які виникають під впливом внутрішніх та 

зовнішніх факторів, результатом яких може бути неспроможність або 

банкрутство. 

Зарубіжний досвід розвитку підприємств в багатьох країнах світу 

свідчить про те, що їм доводилося переживати спади виробництва, масове 

безробіття, фінансові втрати та інше, але за рахунок впровадження 

ефективних антикризових технологій в управлінні вони виводили свої 

економічні і соціальні системи з гострих кризових станів, змогли подолати 

труднощі, вийти на новий рівень розвитку, підвищити свою 

конкурентоспроможність та завоювати нові ринки збуту. 

Зарубіжний досвід виходу з кризи, розробка системи антикризових 

технологій шляхом використання інноваційних методів і форм, можуть бути 

використані в управління вітчизняними підприємствами. 
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В табл. 1.5 наведено зарубіжний досвід країн в аспекті реалізації 

системи антикризових технологій в управлінні підприємствами 

 

Таблиця 1.5 

Зарубіжний досвід реалізації системи антикризових технологій в 

управлінні підприємствами 

Країна Сутність антикризових технологій в управлінні 

1 2 

Швеція 

Державний орган з питань банкрутства Швеції 

знаходиться в єдиній системі з податковою службою та 

органами судового виконання і складається в спільній 

компетенції Міністерства фінансів і Міністерства 

юстиції. Цей орган, який має відділення в усіх 

провінціях країни, контролює і регулює здійснення 

процедур неспроможності. 

Узагальнення міжнародного досвіду дозволяє 

виокремити низку 

антикризових інструментів у наступних сферах: 

− розширення пропозиції кредитних ресурсів; 

− підтримка малого й середнього бізнесу; стимули для 

інвестицій та інновацій; 

− підтримка галузей; 

− підтримка експортерів; 

− удосконалення податкових інструментів 

Великобританія 

Цю роль виконує Служба неспроможності, що входить 

в систему Міністерства торгівлі і промисловості і 

налічує 1800 постійних співробітників:  

- ліцензування фахівців з банкрутства, контроль за 

процесом видачі цих ліцензій і за діяльністю 

арбітражних і конкурсних керуючих; 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 

Великобританія 

- здійснення функцій конкурсного керуючого у разі 

нестачі активів піддається процедурі банкрутства 

підприємства для оплати конкурсного керуючого з 

числа незалежних експертів; 

- виявлення ймовірних причин банкрутства боржника і 

понесення ним збитків; 

- виявлення причин незаявлення про банкрутство 

директорами боржника, як тільки стало ясно, що 

порятунок бізнесу неможливий; 

- перевірка документації будь-якої компанії в разі 

надходження скарг від клієнтів, партнерів або 

громадськості; 

- припис неблагополучним компаніям пройти 

аудиторську перевірку і призначення певних аудиторів 

за рахунок компанії; 

- домагатися ліквідації будь-якої компанії в разі, якщо 

Служба неспроможності прийшла до висновку, що це 

відповідає інтересам суспільства (на такі випадки 

припадає приблизно 1% всіх банкрутств у 

Великобританії - кілька сотень випадків на рік); 

- порушувати в судах справи про судове 

переслідування боржників 

США 

Роль державного органу з неспроможності стала 

виконувати Комісія з бірж і цінних паперів (КБЦБ) 

Уряду США. 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 

США 

- виступати в суді і бути заслуханою по будь-якому 

питанню справи про банкрутство, зокрема, з приводу 

призначення конкурсного керуючого, призначення 

комісій кредиторів і акціонерів, рівня оплати 

конкурсних керуючих, використання, продажу та 

оренди власності; 

- контролювати і забезпечувати адекватність заяви 

підприємства-боржника про свій фінансовий стан і 

наявність активів; 

- заперечувати проти затвердження судом плану 

реорганізації з мотивів зловживань з боку боржника. 

Німеччина 

У Німеччині для фінансового оздоровлення 

підприємства проводиться ретельний аналіз усіх 

причин (як зовнішніх, так і внутрішніх), що породили 

кризу. Інша особливість проведення санації в 

Німеччині полягає в тому, що фінансово-економічні 

заходи держави щодо санації підприємства не 

передбачені. Винятком може бути тільки дуже великий 

завод, який має важливе значення для всього регіону, 

керівництво якого буде вишукувати кошти для того, 

щоб зберегти підприємство і робочі місця. Як правило, 

в якості інструменту своєї економічної політики 

держава використовує надання комерційним банкам 

гарантій по кредитах, без яких банки не надавали б 

подальші кредити підприємствам. У рідкісних випадках 

держава на короткий період може взяти на себе участь 

у справах підприємства, з подальшим перепродажем 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 

Чехія 

Особливості антикризового управління в Чехії багато в 

чому визначаються умовами проведення приватизації. 

У Чехії відразу ж склалося розуміння того, що 

банкрутство - елемент конкуренції, процес, який 

створює умови для подальшого ефективного 

функціонування економіки. В Чехії якщо підприємство 

не в змозі виконувати свої платіжні зобов'язання 

(банкрут), то конкурсний суд починає конкурсне 

виробництво або виробництво про погашення боргових 

зобов'язань. Мета конкурсного виробництва - 

задоволення вимог кредиторів на майно боржника. У 

виробництві бере участь і вирішує всі питання один 

суддя. Суддя надає захисний термін (зазвичай 3 місяці), 

протягом якого кредитори не мають права вимагати від 

боржника задоволення своїх претензій; суд може 

прийняти рішення, щоб деякі правові дії боржник не 

робив взагалі або здійснював тільки за попередньою 

згодою Комітету кредиторів або піклувальника 

Австралія 

Державним органом з питань банкрутства є державна 

Комісія з корпоративних справах, яка має 

повноваження: 

- аналізувати фінансовий стан підприємств, що 

піддаються процедурам неспроможності, 

- забезпечувати, адекватність інформації про боржника, 

- робити висновки про міру відповідальності 

директорів боржника за доведення підприємства до 

банкрутства, 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 

Австралія 
- дискваліфікувати винних директорів самостійно, або 

клопотати про таку дискваліфікацію в суд 

Італія 

в Італії створювалися різні інститути антикризового 

управління в рамках країни (Інститут промислової 

реконструкції), а потім і Джепа, роль яких у 

попередженні криз була просто чудовою. Мета 

створення цих інститутів - захист зайнятості і 

подолання старої схеми банкрутства за допомогою 

втручання держави з метою реконструкції промислових 

підприємств, що знаходяться в умовах тимчасових 

труднощів (а не в умовах дійсної 

неплатоспроможності). 

У ньому розрізняють чотири правові норми:  

- дійсне банкрутство; 

- угода з кредиторами (через загрозу банкрутства); 

- контрольоване управління (в разі загрози 

банкрутства); 

- примусова ліквідація органів управління. 

Джерело [11; 82; 94; 115]. 

 

Метою антикризового управління підприємством в сучасних умовах є 

відновлення платоспроможності та відновлення стійкості підприємстві, 

відповідно необхідно розробляти політику антикризового управління з 

використанням інноваційних інструментів таких як контролінг.  

Отже, як показує практика більшості зарубіжних країн, одним з ключових 

елементів сучасної системи банкрутства є наявність спеціальної урядової 

установи. Ця урядова установа контролювала б дії відповідно до законодавства 

і надавала рекомендації щодо формування та впровадження антикризових 
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заходів та використання інноваційних технологій для подолання кризових 

явищ і запобігання банкрутства (рис. 1.11).  

Як правило, компетенція і функції державних органів з питань 

банкрутства встановлено законом, але в багатьох країнах вони мають свої 

специфічні особливості.  

В сучасних умовах управління підприємством як економічною системою 

вимагає вирішення численних проблем, обумовлених подальшим підвищенням 

ступеня невизначеності, нестійкості ринкового середовища, пов'язаним з 

глобалізацією світових відносин. Крім того, для ефективного функціонування 

підприємству необхідно займатись самоконтролем, організацією і 

самоорганізацією, адаптуватись до мінливих умов навколишнього середовища. 

В даний час вітчизняні підприємства переживають непростий етап свого 

розвитку: накопичується досвід роботи в умовах ринку, йдуть процеси 

реорганізації, пошуку нових ринкових сегментів і ефективних методів 

управління. Керівництво вітчизняних підприємств, наполегливо, шукає свій 

шлях, намагаючись використовувати все найкраще з теорії і практики 

управління західними підприємствами. У той же час для більшості вітчизняних 

підприємств характерною залишається реактивна форма управління, тобто 

прийняття управлінських рішень відбувається як реакція на поточні проблеми. 

Така форма управління на сьогоднішній день не адекватна умовам високо 

динамічною середовища, в яких функціонують сучасні вітчизняні 

підприємства.  

Одним з можливих варіантів успішного вирішення цих проблем, є 

застосування методів стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління  як механізму підтримки і підвищення ефективності управління 

підприємством. Знання і практичне використання методів стратегічного 

контролінгу в системі антикризового управління з урахуванням вимог 

соціальної відповідальності менеджменту дозволить забезпечити перехід 

вітчизняних підприємств до нової якості економічного зростання в ринкових 

умовах. 
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Створення спеціальної урядової установи

Підтримка внутрішньоекономічних 

процесів
Інтеграція у глобальний простір

Принципи антикризового управління
Форми і методи антикризового 

управління

 підприємницька діяльність доступна 

кожному громадянину

можливість безперешкодного переміщення 

фінансових і матеріальних ресурсів з 

одного сектора економіки в інший

 стабілізація фінансової системи та 

дозвіл на вивіз капіталу

 стимулювання ділової активності 

суб’єктів господарської діяльності

 діє спрощена система оподаткування

 жорсткий контроль діяльності 

монополій всередині країни

 створення і контроль рівних умов 

конкурентної боротьби

 індикативне планування

 експорт капіталу в інші країни

Основні напрямки антикризового управління

 підтримка пріоритетних галузей 

економіки

викуп акцій фінансових установ 

державою

вдосконалення управління фінансовими 

ресурсами
оптимізація інструментів і процедур

 координація діяльності генеральних 

інспекторів

поєднання зусиль різних відомств щодо 

скорочення числа економічних злочинів 

збільшення державної частки у 

статутному капіталі фінансових установ

удосконалення законодавства в частині 

зайнятості населення

 розробку економічної політики
посилення державного втручання в 

економіку

 

 

Рис. 1.11. Світовий досвід формування основних напрямів 

антикризового управління  
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Дослідженню проблем методів оцінки стратегічного контролінгу в 

системі антикризового управління присвячено багато робіт вітчизняних 

та зарубіжних вчених – економістів, таких як: Іванова М., Маркус О. [1], 

Коюда В., Костіна О. [2], Міщенко А. [3], Прохорова В.,  Ярмолюк В. [4], 

Тридід О. [5], Фатхутдінов Р. [6], Федулова Л. [7], Чобіток В [8] та ін. 

Не дивлячись на значні досягнення в формуванні методів оцінки 

стратегічного контролінгу в системі антикризового управління, які 

ґрунтуються на наукових дослідженнях і накопиченому досвіді, 

залишається багато невирішених теоретичних і практичних питань.  

Для визначення необхідної методичної бази оцінки стратегічного 

контролінгу в системі антикризового управління різного типу та 

масштабу, необхідно розглянути характеристики кожного методу з точки 

зору аналітичної інформації, підходів до її обробки, прийнятих критеріїв 

аналізу, засобу інтерпретації результатів.  

Ефективність роботи підприємства залежить від того на скільки 

ефективно використовуються методи для вирішення передбачених та 

непередбачених ситуацій і, саме від вчасного виявлення проблем та 

продукування ефективних управлінських рішень буде залежить кінцевий 

результат. 

Економічний механізм виникнення кризового стану підприємства 

може бути пізнаним лише шляхом постійного моніторингу середовища 

підприємства із застосуванням комплексу методів оцінки стратегічного 

контролінгу в системі антикризового управління, що дозволить визначати 

взаємозв’язок і логічну послідовність економічних явищ після виявлення 

певних сигналів, а також прийняти рішення або про підсилення 

позитивних наслідків, або про послаблення можливих загроз [5 , 47, 98]. 

Сутність методів оцінки стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління наведено в табл. 1.6. 
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Таблиця 1.6 

Сутність методів оцінки стратегічного контролінгу у системі 

антикризового управління 

Назва методу Сутність методу 

1 2 

Аналіз портфеля 

замовлень 

зосереджує на природі ринків підприємства (особливо 

на оцінці темпів їхнього росту) і на конкурентній 

стратегії підприємства 

Матриця Мак-Кінсі кожен вид господарської діяльності оцінюється за 

двома напрямками: привабливістю галузі виробництва 

й конкурентним положенням підприємства 

Бостонської 

консалтингової 

групи (BCG) 

допомога керівникам у визначенні потреб різних 

підприємств у грошових потоках або видах діяльності в 

межах будь-якої окремої компанії 

Аналіз життєвого 

циклу 

характеризує динаміку обсягу продажів і одержуваного 

прибутку від моменту виведення на ринок до відходу з 

ринку 

Аналіз точки 

беззбитковості  

є основним аспектом управління постійними і 

змінними витратами та обсягом реалізованої продукції 

Бенчмаркинг методика зіставлення ефективності господарської 

діяльності досліджуваної компанії й компанії, що є 

лідером у даній галузі 

Платіжна матриця статистичний метод прийняття рішень, що допомагає 

керівникові встановити, яка стратегія найбільше 

сприятиме досягненню цілей 

Дерево рішень графічний метод, що використовується для відбору 

найкращого варіанта дій із можливих варіантів, в якому 

гілками дерева є ці варіанти 

Лінійне 

програмування 

застосовують для визначення оптимального розподілу 

дефіцитних ресурсів при наявності дефіцитних потреб 
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Продовження табл.1.6 

1 2 

Теорія черг розділ теорії ймовірностей, метою досліджень якого є 

раціональний вибір структури системи обслуговування 

та процесу обслуговування на основі вивчення потоків 

вимог на обслуговування, що надходять у систему і 

виходять з неї, тривалості очікування і довжини черг 

Імітаційне 

моделювання 

процес створення моделі та її експериментальне 

застосування для визначення змін реальної ситуації 

Теорія ігор теорія математичних моделей прийняття оптимальних 

рішень в умовах конфлікту 

Матричні методи  метод якісного аналізу позиціонування підприємства в 

конкурентному середовищі 

Метод сітьового 

аналізу 

Сукупність розрахункових методів, організаційних і 

контрольних заходів щодо планування й управління 

комплексом робіт за допомогою сітьового графіка 

(сітьової моделі) 

Коефіцієнтні 

методи 

Визначення відносних характеристик комплексного 

характеру на основі сформованого набору показників 

Метод економіко-

математичного 

моделювання 

Знаходження кількісних виразів зв’язків економічних 

показників і інвестиціно-інноваційних факторів їх 

визначення 

Методи експертних 

оцінок 

Надання обґрунтованої експертної оцінки  

Критеріальні 

методи  

характеризуються тим, що інформаційна база аналізу 

формується на основі звітної або планової документації 

підприємства 

Експертні методи  переважно базуються на стохастичних даних за 

оцінкою експертів 
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Продовження табл.1.6 

1 2 

Графічні методи забезпечують наочність сприйняття кінцевих 

результатів оцінки, інтерпретованих у графічних 

об'єктах 

Математичні 

методи  

базуються на певних алгоритмах розрахунку 

показників, вміщують моделювання за факторами 

виробництва та реалізації продукції 

Методи логічного 

аналізу  

є алгоритмізованими методами, які базуються на 

логічних посилках та висновках 

Статичні методи 

(одномоментні)  

дають можливість оцінити лише фактичний стан 

системи показників без урахування виливу минулих 

періодів та визначення найбільш вірогідного розвитку 

цієї системи у майбутньому 

Методи 

стратегічного 

аналізу  

звичайно базуються на створенні динамічних моделей 

процесів 

Індикаторні методи  найбільш сучасні та розповсюджені за умовами 

ринкової економіки 

Матричні методи  дозволяють підходити до аналізу найбільш системно, 

упорядковуючи як складові елементи системи, так і 

взаємозв'язки між ними 

SWOT-аналіз застосовується у процесі аналізу функціональних 

елементів носія,  визначається їх потенціал, складається 

перелік сильних та слабких сторін, можливостей і 

небезпек 

Матриці Shell/DPM є двофакторною матрицею розмірності 3x3, 

призначення якої зводиться до оцінки кількісних і 

якісних параметрів бізнесу, тобто вона призначена для 

багато-параметричного стратегічного аналізу 
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Продовження табл.1.6 

1 2 

Моделі HOFER/ 

SCHENDEL 

будується на припущенні, що можуть бути тільки два 

шляхи оптимізації набору видів бізнесу організації: 

купівля нового виду бізнесу; продаж виду бізнесу 

LOTS-aналізу включає детальне, послідовне обговорення ряду 

проблем бізнесу на різних рівнях і різній мірі 

складності: від корпоративної місії компанії в цілому 

до індивідуального проекту всередині підприємства 

SPACE-аналізу комплексний метод, призначений для оцінювання 

ситуації та вибору стратегій 

GAP-аналізу метод аналізу первинної інформації, вивчає стратегічне 

розходження між бажаним - чого підприємство хоче 

досягнути в своєму розвитку і реальним - чого 

фактично може досягти підприємство, не змінюючи 

свою політику 

РІMS-аналізу являє собою спробу узагальнити всі змінні, які 

впливають на довгострокову прибутковість компаній 

АВС-аналіз  можна використовувати для пошуку резервів зниження 

собівартості в розрізі окремих центрів затрат, 

інвестиційних проектів чи видів продукції 

XYZ – аналіз  

 

функціонально-організаційна форма оптимізації 

абсолютної величини та структури затрат 

підприємства, що являє собою технологію 

обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації 

абсолютної величини затрат підприємства шляхом 

виявлення та ідентифікації резервів їх зменшення 

 

Необхідно відзначити, що вище перелічені методи оцінки стратегічного 

контролінгу у системі антикризового управління однонаправлені: один метод 
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враховує резерви у використанні чинників виробництва, інший - вартість цих 

чинників, наступний - якість продукції. На наш погляд, рівень стратегічного 

контролінгу в системі антикризового управління треба оцінювати 

комплексно за критеріями і напрямами діяльності [14, 28].  

Виходячи з цього, необхідно у повному обсязі вивчити зарубіжний 

досвід з питань методології визначення оцінки стратегічного контролінгу в 

системі антикризового управління, обрати найбільш прийнятні для 

вітчизняної системи обліку, статистики та планування методи, та вже на цій 

основі будувати власну систему оцінки стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління. 

Актуальність питання оцінки стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління вітчизняних підприємств вимагає використання 

певної методології, за допомогою якої можна визначити, які саме будуть 

потрібні конкретному підприємству. 

Вітчизняні підприємства в останні час все більше уваги потребують у 

вивченні та аналізі можливостей та шляхів виходу з економічної кризи, яка 

охопила майже всі сфери національної економіки. Сучасна економічна 

ситуація характеризується активним розвитком кризових явищ на мікрорівні, 

що підтверджується значною кількістю збиткових вітчизняних підприємств. 

Все це потребує використання у діяльності підприємств спеціальних 

механізмів та процедур, спрямованих на підвищення ефективності їх 

діяльності, подолання кризових явищ та недопущення банкрутства і їх 

ліквідації. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

 

 

В сучасних умовах управління промисловими підприємствами вимагає 

вирішення проблем, викликаних як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. 
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Отже, сучасність вимагає формування та впровадження нової концепції 

управління промисловими підприємствами шляхом використання 

інноваційних інструментів для вирішення проблем, що дозволяють 

враховувати тенденції зміни внутрішнього та зовнішнього оточення і 

раціонально реагувати на них. 

Одним з основних шляхів розвитку управління промисловими 

підприємствами є розробка і впровадження системи стратегічного 

контролінгу. Система стратегічного контролінгу виступає одним з ключових 

інструментів забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств та дозволяє вирішувати ряд питань, а саме: стабільне 

функціонування в довгостроковій перспективі, виявлення і використання 

прихованих резервів, впровадження інноваційних проектів,  розроблення 

стратегії розвитку промислового підприємства та ін. 

Визначено сутність поняття «стратегічний контролінг у системі 

антикризового управління підприємствам», що базується на використанні 

декомпозиційного аналізу, який ґрунтується на ієрархічному сутнісному 

структуруванні базових взаємопов'язаних понять дослідження. Це дозволило 

розглядати досліджуваний понятійний апарат як складну систему, що є 

основою теоретичного підґрунтя дослідження окремих взаємопов'язаних 

підсистем, а досліджувану систему - як підґрунтя до формування теоретико-

методичних основ для передбачення та локалізації кризових станів 

Проаналізовано зарубіжний досвід розвитку підприємств  багатьох 

країн світу. Цим підприємствам доводилося переживати спади виробництва, 

масове безробіття, фінансові втрати та інше, але за рахунок впровадження 

ефективних антикризових технологій в управління вони вивели свої 

економічні й соціальні системи з гострих кризових станів, змогли подолати 

труднощі, вийти на новий рівень розвитку, підвищити свою 

конкурентоспроможність та завоювати нові ринки збуту. 

У сучасних умовах управління підприємством як економічною 

системою вимагає вирішення численних проблем, які обумовлені подальшим 
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підвищенням ступеня невизначеності, нестійкості ринкового середовища, 

пов'язаних з глобалізацією світових відносин. Крім того, для ефективного 

функціонування підприємству необхідно займатись самоконтролем, 

організацією та самоорганізацією, адаптуватись до мінливих умов 

навколишнього середовища. 

Визначено, що одним з можливих варіантів успішного вирішення цих 

проблем є застосування методів стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління  як інструменту підтримки і підвищення 

ефективності управління підприємством, знання і практичне використання 

яких, з урахуванням вимог соціальної відповідальності менеджменту, 

дозволяє вітчизняним підприємствам забезпечити перехід до нової якості 

економічного зростання в ринкових умовах. 

Систематизовано методи оцінки стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління на підприємствах, що базуються на дослідженні 

взаємообумовленості, взаємозв'язку і залежності систем знань та  діяльності 

підприємства. Слід зазначити, що розглянуті в роботі методи оцінки 

стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

однонаправлені: одні з них, враховують резерви у використанні чинників 

виробництва, інші - вартість цих чинників або якість продукції. Автором 

доведено економічну доцільність проведення комплексної оцінки за 

критеріями і напрямами діяльності підприємства для визначення рівня їх 

розвитку та напрямів продукування ефективних антикризових 

управлінських рішень. 

Наукові результати дослідження висвітлено у роботах [101, 102, 108, 

109, 110, 181]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ДІАГНОСТИКА РЕСУРСНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ  ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ: АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ 

ВИКОРИСТАННЯ АНТИКРИЗОВИХ АНАЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

2.1. Стан та сучасні проблеми розвитку вітчизняних промислових 

підприємств в контексті здійснення антикризового управління 

 

 

За останні роки стан діяльності вітчизняних промислових підприємств 

значно погіршився внаслідок економічних, політичних та військових 

факторів впливу. Значно знизився рівень інвестування в вітчизняні 

промислові підприємства, доступність кредитів обмежено через високі 

ставки фінансових установ, підтримка з боку держави мінімальна, 

недосконала податкова політика, відтік кваліфікованої робочої сили та ін. 

Залежність економіки України від складних глобалізаційних процесів 

та низький рівень розвитку вітчизняних промислових підприємств на 

міжнародному ринку, свідчать про необхідність підвищення 

конкурентоспроможності шляхом пошуку антикризових напрямків, 

трансформуючи умови зростання та використання ефективних інструментів 

для їх розвитку.  

Світові перетворення та інтеграційні процеси змінюють акценти в 

конкурентній боротьбі промислових підприємств, вимагають розбудовувати 

високотехнологічне виробництво, налагоджувати співпрацю між державою 

та наукою для впровадження інноваційних процесів управління. 

Промисловість є провідною галуззю господарства України. На 

території України промисловість розміщена нерівномірно. Основними 

елементами її територіальної структури є промислові пункти, центри, вузли, 

агломерації і райони [238]. 
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У світовій економіці можна виокремити країни-лідери з розвитку 

промислових підприємств - це Німеччина, Японія, США,  Велика Британія, 

але найбільш динамічні в плані розвитку є  азіатські країни - Китай, Індія, 

Тайвань. Керівництво цих країн надає переваги розвитку своєї національної 

промисловості.  

Данні Європейської статистики та Національного наукового фонду 

США [238] про частку високо та середньовисокотехнологічного секторів у 

виробництві промислової продукції, що наведено на рис. 2.1., свідчать про те, 

що серед розглянутих країн світу Україна має низький рівень розвитку 

високо та середньовисокотехнологічного секторів у виробництві.  

 

 

Рис. 2.1. Частка високо та середньовисокотехнологічного секторів у 

виробництві промислової продукції 
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Незважаючи на те, що головними перевагами України є вигідне 

географічне положення, ємний ринок, наявність поглибленої та всебічної 

зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та відносно високий рівень 

розвитку людського потенціалу, відповідно до індексу інноваційного 

розвитку, представленого агентством Bloomberg у 2018 році, Україна на 46 

місці серед 50 досліджуваних країн. При цьому Україна виявилася 

найгіршою за продуктивністю праці (50 місце), що свідчить про низький 

рівень застосовуваних технологій та виробництво товарів з низькою доданою 

вартістю, і потрапила до трійки аутсайдерів за технологічними 

можливостями (48 місце) [238].  

На сучасному етапі відбувається значно скорочується кількість 

вітчизняних промислових підприємств під впливом організаційних, 

інституційних та технологічних змін у даних сферах економічної діяльності. 

За даними Державної служби статистики кількість промислових 

підприємств за період 2010-2017 рр. має тенденцію до зниження, це 

пов’язано з впливом внутрішніх та зовнішніх факторів (рис. 2.2).  

 

  

 

Рис. 2.2  Динаміка кількості промислових підприємств за період 2010-

2017 рр. 
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Основними факторами, що впливають на зниження кількості 

вітчизняних промислових підприємств є  виникнення криз спричинених 

зовнішніми і внутрішніми, об’єктивними та суб’єктивними чинниками. До 

основних чинників виникнення кризи на промислових підприємствах 

належить: низький рівень знань щодо передбачення та уникнення кризових 

явищ; неефективна система антикризового управління; низький рівень 

кадрового, фінансового та маркетингового потенціалу; недостатній рівень 

використання контролінгових механізмів (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Формування системи розвитку вітчизняних промислових 

підприємств 
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На низький рівень ефективності функціонування вітчизняних 

промислових підприємств впливають причини екзо- й ендогенного характеру 

(рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Фактори, що впливають на ефективність функціонування 

вітчизняних промислових підприємств  
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Значний вплив на розвиток промислових підприємств України 

відіграють управлінські кадри. Ефективність діяльності промислових 

підприємств, насамперед, залежить від здатності керівництва своєчасно 

реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, від бажання та 

уміння продукувати та впроваджувати ефективні антикризові управлінські 

рішення для забезпечення їх розвитку та виходу з кризи.  

В умовах несприятливого зовнішнього середовища актуальною 

проблемою є нестача професійно підготовлених  керівників для роботи в 

умовах кризи (особливо в середній управлінській ланці). Консерватизм в 

управлінні промисловими підприємствами не дає можливості розробляти 

адаптивні управлінські рішення, направлені на пошуки додаткового 

фінансування та розробку заходів виходу з кризового стану, посилює 

психологічний опір впровадженню механізму антикризового менеджменту з 

боку персоналу підприємства.  

Першочерговим завданням вітчизняних промислових підприємств є 

підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості продукції та 

зниження собівартості, що є основою в забезпеченні стійкої 

конкурентоспроможності підприємства як на вітчизняному ринку, так і за 

кордоном. 

Проаналізувавши діяльність вітчизняних промислових підприємств та їх 

розташування, можна сказати, що більшість промислових підприємств 

потребують кваліфікованих кадрів, що на сьогоднішній день є дуже актуальною 

проблемою. Промислові підприємства «страждають» від нестачі 

кваліфікованих, саме робітничих професій, це не надає можливості в повній 

мірі використовувати наявний потенціал. Пов’язано це з низьким рівнем 

соціального забезпеченням працівників промислових підприємств. 

Основними шляхами розвитку вітчизняних промислових підприємств є 

забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції за рахунок: 

формування антикризового управління; проведення ефективної інноваційної 

діяльності; орієнтації на потреби споживачів; диверсифікація виробництва; 



76 

впровадження ефективної системи мотиваційного управління; постійного 

підвищення кваліфікації працівників; залучення інвестицій та ін. 

Розглянуті фактори є причинами виникнення кризових явищ на 

вітчизняних промислових підприємствах, що підтверджує доцільність розробки 

системи антикризового управління з використанням стратегічного контролінгу. 

Це надасть можливість вітчизняним промисловим підприємствам бути 

основним флагманом у підвищенні економічного розвитку країни. Для 

досягнення ефективних результатів необхідно впровадити якісні зміни у 

структурі економіки шляхом проведення модернізації (зношеність основних 

засобів складає 80%) та впровадженні інновацій (виробництво 

конкурентоспроможної продукції). 

Можна відзначити, що за роки трансформації економіки промислові 

підприємства переживають тривалу руйнівну кризу, яка супроводжується 

значними втратами виробничого і кадрового потенціалу, більш ніж дворазовим 

скороченням частки продукції в промисловому виробництві України, 

зниженням активності в інноваційно-інвестиційній діяльності.  

Як переживуть кризи вітчизняні промислові підприємства економіка 

залежить від зваженої і рішучої антикризової політики управління. 

Незалежно від масштабів кризи, подальший розвиток промислових 

підприємств неможливий без залучених інвестицій. Знос обладнання, за 

попередніми оцінками, становить близько 70%. Через нестачу фінансових 

ресурсів дуже повільно вирішуються проблеми відновлення виробничого 

потенціалу промислових підприємств на основі використання інноваційних 

технологій і реалізації наукових розробок, подальшої зміни структури 

товарного виробництва і розвитку наукоємного виробництва, забезпечення 

конкурентоспроможності продукції. 

Без допомоги уряду України, який має докласти максимальних зусиль для 

стимулювання інвестиційної діяльності промислових підприємств, не буде 

отримано бажаних результатів. Необхідно надати промисловим підприємствам 
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податкові пільги для впровадження масштабних проектів з модернізації 

виробничих потужностей. 

Для стимулювання розвитку виробництва необхідно забезпечити 

вітчизняних виробників державними замовленнями, у тому числі і на 

інноваційну продукцію. Крім того, необхідно істотно збільшити фінансування 

вітчизняної науки. 

Система антикризового управління промисловими підприємствами має 

відмінні риси від загального менеджменту, тому, що вводиться в дію тоді, коли 

промислове підприємство знаходиться в передкризовому або кризовому 

становищі.  

Кризовий стан промислового підприємства характеризується 

недостатністю власного капіталу покрити боргові зобов’язання, 

неспроможністю управлінців підприємства продукувати та впроваджувати 

ефективні антикризові рішення для нейтралізації негативних явищ шляхом 

проведення оцінки коливання ринкової кон’юнктури, оптимізації витрати 

виробництва тощо. 

Для розробки програми антикризових заходів на промислових 

підприємствах з використанням інструментів стратегічного контролінгу 

необхідно визначитися з потенційними можливостями їх проведення, а саме 

оцінити стан діяльності підприємства, виявити приховані резерви та на їх основі 

формувати ефективну систему антикризового управління, з обов’язковим 

урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Необхідним напрямом формування системи антикризового управління є 

активна робота з персоналом промислового підприємства, це має свої 

об’єктивні та суб’єктивні причини, для розробки ефективних антикризових 

заходів необхідно залучати персонал, використовуючи його професійну 

підготовку та ініціативність. 

Формування ефективної системи антикризового управління з 

використанням інструментів стратегічного контролінгу є запорукою  
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підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств та підвищення 

рівня розвитку на внутрішніх та зовнішніх ринках. 

 

 

2.2. Аналіз ефективності діяльності промислових підприємств на основі 

використання методів фундаментальної діагностики 

 

 

Стратегічний контролінг відіграє дуже важливу роль в системі управління 

промисловим підприємством та є одним з найсучасніших і найефективніших 

систем управління підприємством, являє собою відособлену систему, 

економічна сутність якої полягає в динамічному процесі перетворення та 

інтеграції існуючих методів обліку, аналізу, планування, контролю і 

координації в єдину систему отримання, оброблення інформації та прийняття 

на її основі управлінських рішень, а точніше – в систему управління 

промисловим підприємством, орієнтовану на досягнення усіх цілей, що 

постають перед ним. 

Сучасний стан світового ринку характеризується постійними змінами 

умов в яких функціонують підприємства України, що веде не просто до 

зростання ролі управління ними, а до якісних змін у розумінні його принципів, 

елементів структури і методів реалізації [18, 66].  

В жорстких умовах перед керівниками промислового підприємства 

особливо гостро постає задача передбачення і прогнозування розвитку ринкової 

ситуації і формування ефективних управлінських рішень з урахуванням 

впровадження системи стратегічного контролінгу, з метою підвищення рівня їх 

конкурентоспроможності. 

Впровадження стратегічного контролінгу на промислових підприємствах 

потребує часу. Світовий досвід свідчить про поступовий розвиток цієї системи 

та про необхідність проходження періоду в декілька десятиліть, протягом яких 

в країні буде сформовано модель стратегічного контролінгу. В наш час в 
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Україні продовжується інтенсивна ідентифікація стратегічного контролінгу в 

рамках концепції, яка б задовольнила потреби промислових підприємств.  

Тенденції розвитку науки управління промисловими підприємствами 

зумовили враховувати те, що кожне підприємство функціонуючи стабільно чи з 

кризовими симптомами, має враховувати неминучість виникнення кризових 

ситуацій, які можуть призвести до збоїв у їх роботі або до серйозної 

дестабілізації та постійно оновлювати окремі функціональні елементи 

управління на засадах системи контролінгу [36, 58]. 

Впровадження системи контролінгу на промислових підприємствах 

спрямовано на майбутнє, тобто її завданням є не лише звіт про фактично 

здійснені витрати або отримані прибутки, а забезпечення підприємства повною 

і якісною інформацією для продукування та прийняття рішень щодо 

планування майбутніх доходів і витрат [25, 94]. 

Впровадження контролінгу на промислових підприємствах 

підтверджується такими об’єктивними факторами: 

- посилення нестабільності зовнішнього середовища висуває додаткові 

вимоги до системи управління промисловим підприємством; 

- ускладнення систем управління промисловим підприємством потребує 

механізму координації всередині системи управління; 

- інформаційний бум за нестачі релевантної інформації вимагає побудови 

спеціальної системи інформаційного забезпечення управління; 

- прагнення до системності, синтезу, інтеграції різних галузей знання та 

людської діяльності. 

Впровадження системи контролінгу надасть можливість промисловим 

підприємствам досягти ефективного управління, створити й оцінити потенціал 

підрозділів промислового підприємства, дослідити ідеї конкурентів, здійснити 

порівняльний аналіз отриманих результатів, використовувати інновації. Роль і 

значення впровадження системи контролінгу на промислових підприємствах 

має визначатися ступенем необхідності сформованої інформації даною 

системою (рис.2.5). 
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Визначення мети діяльності промислового підприємства  
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Рис.2.5. Роль і значення впровадження стратегічного контролінгу в 

систему управління промисловим підприємством  
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Впровадження стратегічного контролінгу відіграє дуже важливу роль в 

системі управління промисловими підприємствами, яка є однією із 

найсучасніших і ефективних систем. Вона є відособленою системою, 

економічна сутність якої, полягає в динамічному процесі перетворення та 

інтеграції існуючих методів обліку, аналізу, планування, контролю і 

координації в єдину систему отримання, обробки інформації для прийняття 

на його основі ефективних управлінських рішень, орієнтованих на 

досягнення результатів. 

Таким чином, впровадження стратегічного контролінгу на підприємстві 

дуже важливо для ефективної роботи, а також це дозволяє раціонально 

використовувати його ресурси. 

Одним з найбільш ефективних в умовах обмеженості ресурсів методів 

впровадження контролінгу є поетапна зміна інформаційних потоків 

промислового підприємства, що управляють. Його застосування означає 

послідовне проведення ряду кроків, ефективність кожного з яких можна 

оцінити відразу після здійснення [53,163]. 

Впровадження стратегічного контролінгу дозволить досягти 

ефективного управління, створити й оцінити потенціал підрозділів 

промислового  підприємства, дослідити ідеї конкурентів, здійснити 

порівняльний аналіз отриманих результатів, використовувати інновації та 

інше.  

Реалізація стратегії контролінгу дасть змогу вчасно виявити відхилення 

фактичних результатів від запланованих. За результатами цих відхилень 

можливо розробити пропозиції щодо відповідного коригування окремих 

напрямків діяльності промислового підприємства. Це надасть можливість 

нормалізації фінансової діяльності й підвищення ефективності 

функціонування промислового підприємства. 

Отже, стратегічний контролінг може реагувати на слабкі сигнали, тобто 

отримувати завчасну інформацію, оперативно втручатися у процеси, котрі 
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загрожують промисловому підприємству, виявляти та послаблювати вплив 

несприятливих тенденцій. 

Стратегічний контролінг відіграє велику роль в системі управління 

промисловим підприємством  є одним із найсучасніших і ефективних 

елементів управління.  

Ринкова трансформація вимагає від вітчизняних промисловових 

підприємств формування інноваціних підходів до оцінки їх стану, 

визначення необхідності та значущості антикризового управління. Розвиток 

промислового підприємства, удосконалення виробництва та підвищення 

його ефективності безпосередньо пов’язані з формуванням інформаційно-

аналітичного забезпечення їх антикризового управління. 

Проблема формування напрямів розвитку антикризового управління 

промисловими підприємствами стала однією з найактуальніших у процесі 

реформування економіки та виходу України з економічної кризи, адже 

ефективна діяльність промислового підприємства є предметом уваги 

великого кола учасників виробничого процесу, які зацікавлені у 

позитивних результатах його функціонування.  

На підставі доступної інформаційно-аналітичної інформації є 

можливість оцінити стан діяльності промислового підприємства, 

особливого значення набуває розрахунок кількісних і якісних показників, 

що характеризують його ефективність, здатність раціонально 

використовувати ресурси для підвищення рівня конкурентоспроможності. 

Тому важливим є обґрунтування методичного забезпечення оцінки стану 

діяльності промислових підприємств, яке було б основою для формування 

напрямів розвитку антикризового управління в сучасних умовах 

господарювання. 

Визначення стану діяльності промислових підприємств, наукове 

обгрунтування основних критеріїв та показників його визначення, 

встановлення місця цієї оцінки в системі антикризового управління на 
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засадах контролінгу, сприятиме прогресивній інтеграції промислового 

підприємства у світову спільноту. 

Питання, пов’язані з оцінкою стану діяльності промислових 

підприємств для формування напрямів розвитку антикризового управління є 

об’єктом дослідження значної кількості науковців. 

Аналіз економічної літератури та існуючих законодавчо затверджених 

методичних розробок показав, що на сьогодні немає єдиного підходу до 

визначення стану діяльності промислових вітчизняних підприємств.  

Існують протиріччя у встановлені системи показників оцінки 

діяльності промислових підприємств, принципів та критеріїв їх відбору, що є 

основою  щодо подальшого формування напрямів розвитку антикризового 

управління. 

Розвиток промислових підприємств в сучасних умовах господарювання 

залежить від формування антикризового управління шляхом раціонального й 

ефективного використання ресурсів.  

Для забезпечення максимальної ефективності антикризового 

управління промисловими підприємствами в сучасних мінливих умовах 

необхідно удосконалювати методичне забезпечення оцінки стану діяльності 

підприємств. 

Також необхідно враховувати в процесі оцінки діяльності промислових 

підприємств те, що для забезпечення прогресивного розвитку 

використовуються підприємствами внутрішні та зовнішні ресурси.  

При формуванні управлінських рішень щодо антикризового управління 

промисловими підприємствами необхідно враховувати на якій стадії 

життєвого циклу знаходиться підприємство: заснування, зрілості; сталого 

розвитку, реорганізації, ліквідації. Важливими можуть бути також і зміни, 

спричинені розвитком галузі, в якій функціонує підприємство.  

Система антикризового управління промисловими підприємствами 

охоплює всі сфери діяльності і на підставі цього допомагає планувати 
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механізми розвитку, тобто підвищувати рівень конкурентоспроможності 

промислових підприємств. 

У роботі запропоновано методичний підхід до формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового управління 

промисловими підприємствами, який полягає у сукупній системній  

параметризації потенційних можливостей розвитку промислових 

підприємств, що є основою досягнення тактичних і стратегічних цілей 

розвитку промислових підприємств для покращення його привабливості на 

внутрішніх та зовнішніх ринках (рис. 2.6).  

Запропонований підхід дозволяє підвищити ефективність 

функціонування промислових підприємств в умовах активізації та 

динамічного розвитку ринку інноваційних технологій за допомогою вчасного  

продукування ефективних антикризових управлінських рішень.  

На підставі доступної інформаційно-аналітичної інформації обрано 

провідні вітчизняні промислові підприємства, виокремлено сукупність 

кількісних та якісних показників їх діяльності, проведено оцінку їх стану. 

Особливого значення набувають розрахунки, що характеризують  

ефективність та здатність раціонально використовувати наявні та приховані 

ресурси для підвищення рівня конкурентоспроможності промислового 

підприємства. 

Запронований методичний підхід до формування інформаційно-

аналітичного забезпечення антикризового управління промисловими 

підприємствами  складається з трьох етапів: підготовчий (формування 

складових та показників діяльності промислових підприємств); основний 

(вибір промислових підприємств, проведення аналізу та визначення 

інтегральних показників їх діяльності); заключний (проведення кореляційно-

регресійного і кластерного аналізу діяльності промислових підприємств, 

розроблення управлінських рішень щодо формування антикризового 

управління промисловими підприємствами на засадах стратегічного 

контролінгу).  
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Формування складових діяльності промислових підприємств

Формування показників, що характеризують складові  діяльності 

промислових підприємств

Вибір промислових підприємств  для проведення аналізу їх діяльності

Обробка даних обраних промислових підприємств 

Визначення інтегральних показників складових  діяльності 

промислових підприємств 

Шкалування й оцінка інтегральних показників складових 

діяльності промислових підприємств 

Визначення ступеня впливу показників складових на рівень 

розвитку промислових підприємств

Проведення кореляційно-регресійного та кластерного аналізу діяльності 

промислових підприємств

Розробка управлінського рішення щодо впровадження антикризового 

управління промисловими підприємствами на засадах стратегічного 

контролінгу
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Рис. 2.6. Методичний підхід до формування інформаційно-

аналітичного забезпечення антикризового управління промисловими 

підприємствами  
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На підготовчому етапі формуються складові (виробнича, управлінська, 

інноваційно-інвестиційна, маркетингова, кадрова) та показники для їх 

оцінки, що є основою для інформаційно-аналітичного забезпечення 

антикризового управління промисловими підприємствами (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 

Показники для аналізу та оцінки діяльності промислових підприємств  

Показники  Шифр 

1 2 

Складова виробничої діяльності 

Коефіцієнт оновлення основних засобів V1 

Валовий прибуток V2 

Чистий прибуток V3 

Рентабельність продукції V4 

Рентабельність матеріальних витрат V5 

Складова управлінської діяльності 

Оцінка організаційної структури U1 

Витрати на систему управління U2 

Чисельність керівного складу U3 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності 

Рентабельність фінансових інвестицій I1 

Питома вага власних коштів у фінансовому інвестування I2 

Коефіцієнт реальної вартості майна I3 

Коефіцієнт маневреності I4 

Коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним 

капіталом 

I5 

Складова маркетингової діяльності 

Рентабельність продажу М1 

Витрати на рекламу М2 

Витрати на підвищення іміджу підприємства М3 

Витрати на підготовку інформації щодо розповсюдження 

продукції 

М4 

Витрати на дослідження ринку конкурентів М5 

Кадрова складова діяльності 

Чисельність ПВП  К1 

Коефіцієнт плинності персоналу К2 

Число робітників з вищою освітою К3 

Середньомісячний заробіток К4 

Кількість робітників які підвищили кваліфікацію К5 
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На основному етапі складаються із вибору промислових підприємств 

для проведення аналізу їх діяльності (табл. 2.2) та обробки інформаційно-

аналітичного забезпечення обраних промислових підприємств за 2010-

2017 рр (табл. 2.3-2.12). Визначаються інтегральні показники складових та 

показників діяльності промислових підприємств за допомогою найпростіших 

детермінованих і стохастичних методів розрахунку інтегральних показників, 

а саме: середньої арифметичної стандартизованих значень; бальної оцінки; 

суми фактичних показників; геометричної середньої; суми відстаней до 

величини еталону тощо. 

Таблиця 2.2 

Перелік промислових підприємств, діяльність яких аналізується 

Назва промислового підприємства 
Місце 

знаходження 

Скорочена назва 

промислового 

підприємства 

Приватне акціонерне товариство 

«Київський ремонтно-механічний 

завод» 

м. Київ ПрАТ «КМРЗ» 

Приватне акціонерне товариство 

«Харківський тракторний завод» 
м. Харків ПрАТ «ХТЗ» 

Публічне акціонерне товариство 

«Електромашина» 
м. Харків 

ПАТ 

«Електромашина» 

Приватне акціонерне товариство 

«Харківський верстатобудівний завод» 
м. Харків 

ПрАТ 

«ХарВерст» 

Публічне акціонерне товариство 

«Коростенський машинобудівний 

завод» 

м. Коростень, 

Житомирська 

обл. 

ПАТ «КМЗ 

Коростень» 

Приватне акціонерне товариство 

«Токмацький ковальсько-

штампувальний завод» 

м. Токмак, 

Запорізька 

обл. 

ПрАТ «ТКШЗ» 

Приватне акціонерне товариство «Завод 

агротехнічних машин» 
м. Запоріжжя ПрАТ «Агромаш» 

Приватне акціонерне товариство 

«Одеський машинобудівний завод» 
м. Одеса ПрАТ «ОдМЗ» 

Приватне акціонерне товариство 

«Полтавський турбомеханічний завод» 
м. Полтава ПрАТ «ПТМЗ» 

Публічне акціонерне товариство 

«Дрогобицький машинобудівний завод» 
м. Дрогобич, 

Львівська обл. 

ПАТ 

«Дрогобицький 

МЗ» 
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Таблиця 2.3 

Аналіз складових комплексної діагностики  діяльності  

ПрАТ «КМРЗ» за 2010-2017 р.р.,% 

 

№ 
Складові та показники, що 

їх характеризують 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складова виробничої діяльності 

V1 
Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 
95,47 87,22 92,50 89,04 75,06 84,04 98,87 81,34 

V2 Валовий прибуток 78,28 92,25 76,80 65,10 114,00 101,14 108,45 117,84 

V3 Чистий прибуток 84,25 82,22 98,21 90,91 94,95 98,87 84,59 79,58 

V4 Рентабельність продукції 90,58 94,28 71,25 91,06 87,80 94,91 97,48 84,51 

V5 
Рентабельність 

матеріальних витрат 
91,67 106,53 108,02 105,38 104,93 92,57 87,69 94,74 

Складова управлінської діяльності 

U1 Оцінка організаційної 

структури 
95,94 92,54 98,51 97,05 98,33 95,05 98,74 95,36 

U2 Витрати на систему 

управління 
79,54 62,54 107,16 99,01 98,74 86,44 106,74 101,25 

U3 Чисельність керівного 

складу 110,85 105,53 98,79 95,14 97,12 92,09 103,69 108,14 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності 

I1 Рентабельність фінансових 

інвестицій 
98,35 97,68 92,15 83,47 82,15 78,48 79,62 88,14 

I2 Питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 

81,74 85,73 74,31 72,48 68,25 77,58 79,65 78,24 

I3 Коефіцієнт реальної 

вартості майна 
96,45 92,64 85,47 81,69 74,84 71,39 97,46 85,91 

I4 Коефіцієнт маневреності 81,26 83,15 84,78 85,47 80,97 82,28 91,47 95,43 

I5 Коефіцієнт забезпеченості 

необоротних активів 

власним капіталом 

95,36 80,70 99,63 84,04 89,36 91,71 105,94 101,23 

Складова маркетингової діяльності 

М1 Рентабельність продажу 85,69 98,20 106,63 83,43 71,23 83,34 84,52 97,21 

М2 Витрати на рекламу 45,69 85,20 57,14 55,00 91,94 72,71 89,45 74,12 

М3 Витрати на підвищення 

іміджу підприємства 
102,38 99,46 101,64 95,28 84,44 89,89 95,68 99,45 

М4 Витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження продукції 

97,26 100,51 98,32 105,05 118,45 95,07 103,76 101,79 

М5 Витрати на дослідження 

ринку конкурентів 
91,84 106,91 98,75 127,34 109,89 90,17 110,92 98,67 

Кадрова складова діяльності  

К1 Чисельність ПВП  83,88 112,55 135,55 166,02 92,05 95,21 101,38 102,59 

К2 Коефіцієнт плинності 

персоналу 
85,69 115,15 91,36 121,97 94,49 92,36 115,51 103,32 

К3 Число робітників з вищою 

освітою 
103,45 105,16 108,47 107,35 111,20 105,19 101,69 104,98 

К4 Середньомісячний 

заробіток 
84,15 98,45 65,12 112,45 92,01 95,17 105,25 112,43 

К5 Кількість робітників які 

підвищили кваліфікацію 
86,78 99,56 72,45 101,37 89,01 98,54 102,73 97,56 
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За результатами проведеного аналізу складових комплексної 

діагностики діяльності промислового підприємства ПрАТ «КМРЗ» за 2010-

2017 рр., можна сказати:  

Складова виробничої діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

 коефіцієнт оновлення основних засобів протягом розглянутого періоду 

мав тенденцію до постійного зниження, валовий прибуток збільшувався з 

2014 року по 2017 рік, чистий прибуток та рентабельність продукції 

протягом всього періоду зменшувалися, рентабельність матеріальних витрат 

з 2011 по 2014 рр. збільшувалась; 

Складова управлінської діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

оцінка організаційної структури має постійну тенденцію до зниження; 

витрати на систему управління знижуються за винятком 2012, 2016 та 

2017 рр.; чисельність керівного складу протягом розглянутого періоду 

збільшується у 2010, 2011, 2016 та 2017 рр.. 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності характеризується 

такими показниками: 

рентабельність фінансових інвестицій, питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування, коефіцієнт реальної вартості майна, коефіцієнт 

маневреності протягом розглянутого періоду має постійну динаміку до 

зниження; коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним капіталом 

постійно знижується за винятком 2016, 2017 рр. коли був невеликий зріст на 

5,94 % та1,23 % відповідно. 

Складова маркетингової діяльності характеризується такими 

показниками: 

рентабельність продажу постійно знижується за винятком 2012 року, 

коли зростання відбулося на 6, 63 %; 

витрати на рекламу протягом всього розглянутого періоду мали 

тенденцію до зниження; 
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витрати на підвищення іміджу підприємства мали незначне зростання у 

2010 та 2012 рр. на 2,38 % та 1,64 % відповідно; 

витрати на підготовку інформації щодо розповсюдження продукції  

протягом всього розглянутого періоду мали позитивну динаміку у 2011, 2013, 

2014 та 2016 рр.; 

ринкове середовище вимагає постійного моніторингу ринку 

конкурентів, про що свідчать показники динаміки промислового 

підприємства, а саме у 2011, 2013, 2014 та 2016 році витрати на ці 

дослідження підвищувались, що позитивно впливало на діяльність 

підприємства. 

Кадрова складова діяльності характеризується такими показниками: 

чисельність промислово-виробничого персоналу протягом 

розглянутого періоду постійно збільшувалась у 2011 р. на 12,55 %, 2012 р. на 

35,55 %, 2013 р. на 66,02 %, 2016 р. на 1,38 % та 2017 р. на 2,59 %; 

коефіцієнт плинності персоналу збільшувався у 2011 р. на 15,15 %, 

2013 р. на 21,97 %, 2016 р. на 15,51 % та 2017 р. на 3,32 %; 

число робітників з вищою освітою протягом всього розглянутого 

періоду постійно підвищувалось, що свідчить про позивний вплив на 

розвиток підприємства; 

середньомісячний заробіток мав тенденцію до підвищення у 2013 р. на 

12,45 %, 2016 р. на 5,25 % та 2017 р. на 12,43 %; 

кількість робітників які підвищили кваліфікацію зросла у 2013 р. на 

1,37 % та у 2016 р. на 2,73%. 

 

Таблиця 2.4 

Аналіз складових комплексної діагностики  діяльності  

ПрАТ «ХТЗ» за 2010-2017 р.р.,% 

 

№ 
Складові та показники, що 

їх характеризують 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складова виробничої діяльності 

V1 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 
67,74 63,61 76,25 84,52 87,53 92,02 79,44 77,27 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V2 Валовий прибуток 89,14 76,13 88,40 62,55 87,00 70,57 84,23 111,95 

V3 Чистий прибуток 58,98 57,55 68,75 63,64 66,47 79,46 59,21 105,60 

V4 Рентабельність продукції 45,29 47,14 35,63 45,53 43,90 47,46 48,74 101,28 

V5 
Рентабельність 

матеріальних витрат 
45,84 53,27 54,01 52,69 52,47 46,29 43,85 95,00 

Складова управлінської діяльності 

U1 Оцінка організаційної 

структури 
67,16 64,78 68,96 67,94 68,83 66,54 99,12 105,59 

U2 Витрати на систему 

управління 
55,68 43,78 75,01 69,31 69,12 60,51 94,72 106,19 

U3 Чисельність керівного 

складу 
77,60 73,87 69,15 66,60 67,98 64,46 72,58 102,73 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності 

I1 Рентабельність фінансових 

інвестицій 68,85 68,38 64,51 58,43 57,51 54,94 55,73 102,51 

I2 Питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 57,22 60,01 52,02 50,74 47,78 54,31 55,76 62,59 

I3 Коефіцієнт реальної 

вартості майна 67,52 64,85 59,83 57,18 52,39 49,97 68,22 68,73 

I4 Коефіцієнт маневреності 56,88 58,21 59,35 59,83 56,68 57,60 64,03 76,34 

I5 Коефіцієнт забезпеченості 

необоротних активів 

власним капіталом 66,75 56,49 69,74 58,83 62,55 64,20 74,16 80,98 

Складова маркетингової діяльності 

М1 Рентабельність продажу 59,98 68,74 74,64 58,40 49,86 58,34 59,16 102,35 

М2 Витрати на рекламу 31,98 59,64 40,00 38,50 64,36 50,90 62,62 70,41 

М3 Витрати на підвищення 

іміджу підприємства 71,67 69,62 71,15 66,70 79,45 62,92 66,98 104,48 

М4 Витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження продукції 68,08 70,36 68,82 73,54 82,92 66,55 72,63 96,70 

М5 Витрати на дослідження 

ринку конкурентів 64,29 74,84 69,13 89,14 76,92 63,12 77,64 93,74 

Кадрова складова діяльності  

К1 Чисельність ПВП  58,72 78,79 94,89 116,21 64,44 66,65 70,97 71,81 

К2 Коефіцієнт плинності 

персоналу 59,98 80,61 63,95 85,38 66,14 64,65 80,86 72,32 

К3 Число робітників з вищою 

освітою 72,42 73,61 75,93 75,15 77,84 73,63 71,18 103,49 

К4 Середньомісячний 

заробіток 92,57 108,30 71,63 123,70 101,21 104,69 115,78 123,67 

К5 Кількість робітників які 

підвищили кваліфікацію 60,75 69,69 50,72 70,96 62,31 68,98 71,91 68,29 

 

За результатами проведеного аналізу складових комплексної 

діагностики діяльності промислового підприємства ПрАТ «ХТЗ» за 2010-

2017 рр., можна сказати:  
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Складова виробничої діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

 коефіцієнт оновлення основних засобів протягом розглянутого періоду 

мав тенденцію до постійного зниження, валовий прибуток збільшувався з 

2014 року по 2017 рік, чистий прибуток та рентабельність продукції 

протягом всього періоду зменшувалися, рентабельність матеріальних витрат 

з 2011 по 2014 рр. збільшувалась; 

Складова управлінської діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

оцінка організаційної структури має постійну тенденцію до зниження; 

витрати на систему управління знижуються за винятком 2012, 2016 та 

2017 рр.; чисельність керівного складу протягом розглянутого періоду 

збільшується у 2010, 2011, 2016 та 2017 рр.. 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності характеризується 

такими показниками: 

рентабельність фінансових інвестицій, питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування, коефіцієнт реальної вартості майна, коефіцієнт 

маневреності протягом розглянутого періоду має постійну динаміку до 

зниження; коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним капіталом 

постійно знижується за винятком 2016, 2017 рр. коли був невеликий зріст на 

5,94 % та1,23 % відповідно. 

Складова маркетингової діяльності характеризується такими 

показниками: 

рентабельність продажу постійно знижується за винятком 2012 року, 

коли зростання відбулося на 6, 63 %; 

витрати на рекламу протягом всього розглянутого періоду мали 

тенденцію до зниження; 

витрати на підвищення іміджу підприємства мали незначне зростання у 

2010 та 2012 рр. на 2,38 % та 1,64 % відповідно; 
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витрати на підготовку інформації щодо розповсюдження продукції  

протягом всього розглянутого періоду мали позитивну динаміку у 2011, 2013, 

2014 та 2016 рр.; 

ринкове середовище вимагає постійного моніторингу ринку 

конкурентів, про що свідчать показники динаміки промислового 

підприємства, а саме у 2011, 2013, 2014 та 2016 році витрати на ці 

дослідження підвищувались, що позитивно впливало на діяльність 

підприємства. 

Кадрова складова діяльності характеризується такими показниками: 

чисельність промислово-виробничого персоналу протягом 

розглянутого періоду постійно збільшувалась у 2011 р. на 12,55 %, 2012 р. на 

35,55 %, 2013 р. на 66,02 %, 2016 р. на 1,38 % та 2017 р. на 2,59 %; 

коефіцієнт плинності персоналу збільшувався у 2011 р. на 15,15 %, 

2013 р. на 21,97 %, 2016 р. на 15,51 % та 2017 р. на 3,32 %; 

число робітників з вищою освітою протягом всього розглянутого 

періоду постійно підвищувалось, що свідчить про позивний вплив на 

розвиток підприємства; середньомісячний заробіток мав тенденцію до 

підвищення у 2013 р. на 12,45 %, 2016 р. на 5,25 % та 2017 р. на 12,43 %; 

кількість робітників які підвищили кваліфікацію зросла у 2013 р. на 

1,37 % та у 2016 р. на 2,73%. 

 

Таблиця 2.5 

Аналіз складових комплексної діагностики  діяльності  

ПАТ «Електромашина» за 2010-2017 р.р.,% 

 

№ 
Складові та показники, що 

їх характеризують 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складова виробничої діяльності 

V1 
Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 81,15 74,14 78,63 75,68 63,80 71,43 84,04 67,51 

V2 Валовий прибуток 66,54 78,41 65,28 55,34 96,90 85,97 92,18 97,81 

V3 Чистий прибуток 71,61 69,89 83,48 77,27 80,71 84,04 71,90 66,05 

V4 Рентабельність продукції 76,99 80,14 60,56 77,40 74,63 80,67 82,86 70,14 

V5 
Рентабельність 

матеріальних витрат 77,92 90,55 91,82 89,57 89,19 78,68 74,54 78,63 
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Продовження табл. 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складова управлінської діяльності 

U1 Оцінка організаційної 

структури 79,63 76,81 81,76 80,55 81,61 78,89 81,95 79,15 

U2 Витрати на систему 

управління 66,02 51,91 88,94 82,18 95,78 71,75 88,59 84,04 

U3 Чисельність керівного 

складу 92,01 87,59 82,00 78,97 101,56 76,43 102,48 89,76 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності 

I1 Рентабельність фінансових 

інвестицій 81,63 81,07 76,48 69,28 68,18 65,14 66,08 73,16 

I2 Питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 67,84 71,16 61,68 60,16 56,65 64,39 66,11 64,94 

I3 Коефіцієнт реальної 

вартості майна 80,05 76,89 70,94 67,80 62,12 59,25 80,89 71,31 

I4 Коефіцієнт маневреності 67,45 69,01 70,37 70,94 67,21 68,29 75,92 79,21 

I5 Коефіцієнт забезпеченості 

необоротних активів 

власним капіталом 79,15 66,98 82,69 69,75 74,17 76,12 87,93 84,02 

Складова маркетингової діяльності 

М1 Рентабельність продажу 77,98 89,36 97,03 75,92 64,82 75,84 76,91 88,46 

М2 Витрати на рекламу 41,58 77,53 52,00 50,05 83,67 66,17 81,40 70,41 

М3 Витрати на підвищення 

іміджу підприємства 63,17 70,51 62,49 76,70 76,84 81,80 87,07 94,48 

М4 Витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження продукції 88,51 91,46 89,47 95,60 107,79 86,51 94,42 105,45 

М5 Витрати на дослідження 

ринку конкурентів 83,57 97,29 89,86 115,88 100,00 82,05 100,94 93,74 

Кадрова складова діяльності  

К1 Чисельність ПВП  68,78 92,29 111,15 136,14 75,48 78,07 83,13 84,12 

К2 Коефіцієнт плинності 

персоналу 70,27 94,42 74,92 100,02 77,48 75,74 94,72 84,72 

К3 Число робітників з вищою 

освітою 84,83 86,23 88,95 88,03 91,18 86,26 83,39 86,08 

К4 Середньомісячний 

заробіток 69,00 80,73 53,40 92,21 75,45 78,04 86,31 92,19 

К5 Кількість робітників які 

підвищили кваліфікацію 71,16 81,64 59,41 83,12 72,99 80,80 84,24 80,00 

 

За результатами проведеного аналізу складових комплексної 

діагностики діяльності промислового підприємства ПАТ «Електромашина» 

за 2010-2017 рр., можна сказати:  

Складова виробничої діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

 коефіцієнт оновлення основних засобів протягом розглянутого періоду 

мав тенденцію до постійного зниження, валовий прибуток збільшувався з 
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2014 року по 2017 рік, чистий прибуток та рентабельність продукції 

протягом всього періоду зменшувалися, рентабельність матеріальних витрат 

з 2011 по 2014 рр. збільшувалась; 

Складова управлінської діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

оцінка організаційної структури має постійну тенденцію до зниження; 

витрати на систему управління знижуються за винятком 2012, 2016 та 

2017 рр.; чисельність керівного складу протягом розглянутого періоду 

збільшується у 2010, 2011, 2016 та 2017 рр.. 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності характеризується 

такими показниками: 

рентабельність фінансових інвестицій, питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування, коефіцієнт реальної вартості майна, коефіцієнт 

маневреності протягом розглянутого періоду має постійну динаміку до 

зниження; коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним капіталом 

постійно знижується за винятком 2016, 2017 рр. коли був невеликий зріст на 

5,94 % та1,23 % відповідно. 

Складова маркетингової діяльності характеризується такими 

показниками: 

рентабельність продажу постійно знижується за винятком 2012 року, 

коли зростання відбулося на 6, 63 %; 

витрати на рекламу протягом всього розглянутого періоду мали 

тенденцію до зниження; 

витрати на підвищення іміджу підприємства мали незначне зростання у 

2010 та 2012 рр. на 2,38 % та 1,64 % відповідно; 

витрати на підготовку інформації щодо розповсюдження продукції  

протягом всього розглянутого періоду мали позитивну динаміку у 2011, 2013, 

2014 та 2016 рр.; 

ринкове середовище вимагає постійного моніторингу ринку 

конкурентів, про що свідчать показники динаміки промислового 
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підприємства, а саме у 2011, 2013, 2014 та 2016 році витрати на ці 

дослідження підвищувались, що позитивно впливало на діяльність 

підприємства. 

Кадрова складова діяльності характеризується такими показниками: 

чисельність промислово-виробничого персоналу протягом 

розглянутого періоду постійно збільшувалась у 2011 р. на 12,55 %, 2012 р. на 

35,55 %, 2013 р. на 66,02 %, 2016 р. на 1,38 % та 2017 р. на 2,59 %; 

коефіцієнт плинності персоналу збільшувався у 2011 р. на 15,15 %, 

2013 р. на 21,97 %, 2016 р. на 15,51 % та 2017 р. на 3,32 %; 

число робітників з вищою освітою протягом всього розглянутого 

періоду постійно підвищувалось, що свідчить про позивний вплив на 

розвиток підприємства;  

середньомісячний заробіток мав тенденцію до підвищення у 2013 р. на 

12,45 %, 2016 р. на 5,25 % та 2017 р. на 12,43 %; 

кількість робітників які підвищили кваліфікацію зросла у 2013 р. на 

1,37 % та у 2016 р. на 2,73%. 

 

Таблиця 2.6 

Аналіз складових комплексної діагностики  діяльності  

ПрАТ «ХарВерст» за 2010-2017 р.р.,% 

 

№ 
Складові та показники, що 

їх характеризують 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складова виробничої діяльності 

V1 
Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 
68,74 62,80 66,60 64,11 55,54 60,51 71,19 60,19 

V2 Валовий прибуток 56,36 66,42 55,30 46,87 84,36 72,82 78,08 87,20 

V3 Чистий прибуток 60,66 59,20 70,71 65,46 70,26 71,19 60,90 58,89 

V4 Рентабельність продукції 65,22 67,88 51,30 65,56 64,97 68,34 70,19 62,54 

V5 
Рентабельність 

матеріальних витрат 
66,00 76,70 77,77 75,87 77,65 66,65 63,14 70,11 

Складова управлінської діяльності 

U1 Оцінка організаційної 

структури 
70,04 67,55 71,91 70,85 71,78 69,39 72,08 72,47 

U2 Витрати на систему 

управління 
58,06 45,65 78,23 72,28 72,08 63,10 77,92 76,95 

U3 Чисельність керівного 

складу 
80,92 77,04 72,12 69,45 70,90 67,23 75,69 82,19 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності 

I1 Рентабельність фінансових 

інвестицій 
69,83 75,90 66,35 70,95 69,83 66,71 67,68 74,92 

I2 Питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 

58,04 66,61 53,50 61,61 58,01 65,94 67,70 66,50 

I3 Коефіцієнт реальної 

вартості майна 
68,48 71,98 61,54 69,44 63,61 60,68 82,84 73,02 

I4 Коефіцієнт маневреності 
57,69 64,61 61,04 72,65 68,82 69,94 77,75 81,12 

I5 Коефіцієнт забезпеченості 

необоротних активів 

власним капіталом 

67,71 62,70 71,73 71,43 75,96 77,95 90,05 86,05 

Складова маркетингової діяльності 

М1 Рентабельність продажу 
81,41 93,29 101,30 79,26 67,67 70,01 71,00 81,66 

М2 Витрати на рекламу 
43,41 80,94 54,28 52,25 87,34 61,08 75,14 62,26 

М3 Витрати на підвищення 

іміджу підприємства 
97,26 94,49 96,56 90,52 80,22 75,51 80,37 83,54 

М4 Витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження продукції 
92,40 95,48 93,40 99,80 112,53 79,86 87,16 85,50 

М5 Витрати на дослідження 

ринку конкурентів 
87,25 101,56 93,81 120,97 104,40 75,74 93,17 82,88 

Кадрова складова діяльності  

К1 Чисельність ПВП  
78,01 104,67 126,06 104,40 80,94 83,72 89,14 90,21 

К2 Коефіцієнт плинності 

персоналу 
79,69 107,09 84,96 113,43 83,09 81,21 101,57 90,85 

К3 Число робітників з вищою 

освітою 
96,21 97,80 100,88 99,84 97,78 92,49 89,42 92,31 

К4 Середньомісячний 

заробіток 
78,26 91,56 90,56 104,58 92,90 83,68 92,55 98,86 

К5 Кількість робітників які 

підвищили кваліфікацію 
80,71 92,59 67,38 94,27 78,27 86,65 90,33 85,78 

 

За результатами проведеного аналізу складових комплексної 

діагностики діяльності промислового підприємства ПрАТ «ХарВерст» за 

2010-2017 рр., можна сказати:  

Складова виробничої діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

 коефіцієнт оновлення основних засобів протягом розглянутого періоду 

мав тенденцію до постійного зниження, валовий прибуток збільшувався з 

2014 року по 2017 рік, чистий прибуток та рентабельність продукції 
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протягом всього періоду зменшувалися, рентабельність матеріальних витрат 

з 2011 по 2014 рр. збільшувалась; 

Складова управлінської діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

оцінка організаційної структури має постійну тенденцію до зниження; 

витрати на систему управління знижуються за винятком 2012, 2016 та 

2017 рр.; чисельність керівного складу протягом розглянутого періоду 

збільшується у 2010, 2011, 2016 та 2017 рр.. 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності характеризується 

такими показниками: 

рентабельність фінансових інвестицій, питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування, коефіцієнт реальної вартості майна, коефіцієнт 

маневреності протягом розглянутого періоду має постійну динаміку до 

зниження; коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним капіталом 

постійно знижується за винятком 2016, 2017 рр. коли був невеликий зріст на 

5,94 % та1,23 % відповідно. 

Складова маркетингової діяльності характеризується такими 

показниками: 

рентабельність продажу постійно знижується за винятком 2012 року, 

коли зростання відбулося на 6, 63 %; 

витрати на рекламу протягом всього розглянутого періоду мали 

тенденцію до зниження; 

витрати на підвищення іміджу підприємства мали незначне зростання у 

2010 та 2012 рр. на 2,38 % та 1,64 % відповідно; 

витрати на підготовку інформації щодо розповсюдження продукції  

протягом всього розглянутого періоду мали позитивну динаміку у 2011, 2013, 

2014 та 2016 рр.; 

ринкове середовище вимагає постійного моніторингу ринку 

конкурентів, про що свідчать показники динаміки промислового 

підприємства, а саме у 2011, 2013, 2014 та 2016 році витрати на ці 
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дослідження підвищувались, що позитивно впливало на діяльність 

підприємства. 

Кадрова складова діяльності характеризується такими показниками: 

чисельність промислово-виробничого персоналу протягом 

розглянутого періоду постійно збільшувалась у 2011 р. на 12,55 %, 2012 р. на 

35,55 %, 2013 р. на 66,02 %, 2016 р. на 1,38 % та 2017 р. на 2,59 %; 

коефіцієнт плинності персоналу збільшувався у 2011 р. на 15,15 %, 

2013 р. на 21,97 %, 2016 р. на 15,51 % та 2017 р. на 3,32 %; 

число робітників з вищою освітою протягом всього розглянутого 

періоду постійно підвищувалось, що свідчить про позивний вплив на 

розвиток підприємства; середньомісячний заробіток мав тенденцію до 

підвищення у 2013 р. на 12,45 %, 2016 р. на 5,25 % та 2017 р. на 12,43 %; 

кількість робітників які підвищили кваліфікацію зросла у 2013 р. на 

1,37 % та у 2016 р. на 2,73%. 

 

Таблиця 2.7 

Аналіз складових комплексної діагностики  діяльності  

ПАТ «КМЗ Коростень» за 2010-2017 р.р.,% 

№ 
Складові та показники, що 

їх характеризують 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складова виробничої діяльності 

V1 
Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 
57,63 67,87 47,74 42,75 47,42 50,51 71,27 50,13 

V2 Валовий прибуток 52,43 60,61 50,26 50,49 42,71 50,15 72,06 50,68 

V3 Чистий прибуток 56,30 58,01 49,70 39,46 27,25 53,07 72,61 51,07 

V4 Рентабельність продукції 42,71 45,27 40,19 42,48 48,21 53,96 49,30 52,26 

V5 
Рентабельність 

матеріальних витрат 
60,37 59,46 49,94 41,32 56,24 52,05 73,56 51,74 

Складова управлінської діяльності 

U1 Оцінка організаційної 

структури 77,34 74,85 79,21 71,92 67,40 78,88 80,11 79,31 

U2 Витрати на систему 

управління 71,20 60,25 70,93 79,58 79,38 70,40 82,30 81,51 

U3 Чисельність керівного 

складу 84,57 84,34 79,42 62,15 78,20 74,53 82,99 89,79 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності 

I1 Рентабельність фінансових 

інвестицій 
44,89 42,29 44,82 39,79 42,05 47,73 44,81 54,07 

I2 Питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 

45,38 40,58 43,01 38,18 40,35 45,80 49,83 49,12 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I3 Коефіцієнт реальної 

вартості майна 
45,73 40,17 42,58 37,80 39,95 45,34 43,73 47,96 

I4 Коефіцієнт маневреності 51,79 39,77 49,15 37,42 39,55 44,89 50,74 52,72 

I5 Коефіцієнт забезпеченості 

необоротних активів 

власним капіталом 

46,33 45,80 46,83 42,65 41,24 42,16 56,47 53,62 

Складова маркетингової діяльності 

М1 Рентабельність продажу 54,50 55,72 50,75 49,07 50,17 70,75 60,08 67,00 

М2 Витрати на рекламу 57,77 54,57 43,16 45,62 51,78 68,70 46,95 50,82 

М3 Витрати на підвищення 

іміджу підприємства 57,31 54,08 42,73 45,16 51,26 84,81 50,55 71,84 

М4 Витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження продукції 56,86 53,60 42,30 44,71 50,75 85,75 49,17 60,96 

М5 Витрати на дослідження 

ринку конкурентів 54,01 55,22 50,24 48,58 49,67 86,41 53,20 60,11 

Кадрова складова діяльності  

К1 Чисельність ПВП  44,01 49,09 44,57 83,01 46,25 44,82 39,79 42,05 

К2 Коефіцієнт плинності 

персоналу 37,73 48,04 56,25 60,99 41,67 43,01 38,18 40,35 

К3 Число робітників з вищою 

освітою 41,63 41,01 46,08 53,68 43,83 42,58 37,80 39,95 

К4 Середньомісячний 

заробіток 60,00 33,34 37,06 56,23 41,29 49,15 37,42 39,55 

К5 Кількість робітників які 

підвищили кваліфікацію 45,00 45,00 33,34 50,69 44,51 46,83 42,65 41,24 

 

За результатами проведеного аналізу складових комплексної 

діагностики діяльності промислового підприємства ПАТ «КМЗ Коростень» 

за 2010-2017 рр., можна сказати:  

Складова виробничої діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

 коефіцієнт оновлення основних засобів протягом розглянутого періоду 

мав тенденцію до постійного зниження, валовий прибуток збільшувався з 

2014 року по 2017 рік,  

чистий прибуток та рентабельність продукції протягом всього періоду 

зменшувалися, рентабельність матеріальних витрат з 2011 по 2014 рр. 

збільшувалась; 

Складова управлінської діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 
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оцінка організаційної структури має постійну тенденцію до зниження; 

витрати на систему управління знижуються за винятком 2012, 2016 та 

2017 рр.; чисельність керівного складу протягом розглянутого періоду 

збільшується у 2010, 2011, 2016 та 2017 рр.. 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності характеризується 

такими показниками: 

рентабельність фінансових інвестицій, питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування, коефіцієнт реальної вартості майна, коефіцієнт 

маневреності протягом розглянутого періоду має постійну динаміку до 

зниження; коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним капіталом 

постійно знижується за винятком 2016, 2017 рр. коли був невеликий зріст на 

5,94 % та1,23 % відповідно. 

Складова маркетингової діяльності характеризується такими 

показниками: рентабельність продажу постійно знижується за винятком 2012 

року, коли зростання відбулося на 6, 63 %; 

витрати на рекламу протягом всього розглянутого періоду мали 

тенденцію до зниження;  

витрати на підвищення іміджу підприємства мали незначне зростання у 

2010 та 2012 рр. на 2,38 % та 1,64 % відповідно; 

витрати на підготовку інформації щодо розповсюдження продукції  

протягом всього розглянутого періоду мали позитивну динаміку у 2011, 2013, 

2014 та 2016 рр.; 

ринкове середовище вимагає постійного моніторингу ринку 

конкурентів, про що свідчать показники динаміки промислового 

підприємства, а саме у 2011, 2013, 2014 та 2016 році витрати на ці 

дослідження підвищувались, що позитивно впливало на діяльність 

підприємства. 

Кадрова складова діяльності характеризується такими показниками: 
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чисельність промислово-виробничого персоналу протягом 

розглянутого періоду постійно збільшувалась у 2011 р. на 12,55 %, 2012 р. на 

35,55 %, 2013 р. на 66,02 %, 2016 р. на 1,38 % та 2017 р. на 2,59 %; 

коефіцієнт плинності персоналу збільшувався у 2011 р. на 15,15 %, 

2013 р. на 21,97 %, 2016 р. на 15,51 % та 2017 р. на 3,32 %; 

число робітників з вищою освітою протягом всього розглянутого 

періоду постійно підвищувалось, що свідчить про позивний вплив на 

розвиток підприємства; середньомісячний заробіток мав тенденцію до 

підвищення у 2013 р. на 12,45 %, 2016 р. на 5,25 % та 2017 р. на 12,43 %; 

кількість робітників які підвищили кваліфікацію зросла у 2013 р. на 1,37 % та 

у 2016 р. на 2,73%. 

 

Таблиця 2.8 

Аналіз складових комплексної діагностики  діяльності  

ПрАТ «ТКШЗ»  за 2010-2017 р.р.,% 

№ 
Складові та показники, що 

їх характеризують 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складова виробничої діяльності 

V1 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 51,86 61,08 42,96 38,47 42,67 45,46 64,14 45,11 

V2 Валовий прибуток 47,18 54,54 45,23 45,44 38,43 45,14 64,85 45,61 

V3 Чистий прибуток 50,67 52,20 44,73 35,51 24,53 47,76 65,35 45,96 

V4 Рентабельність продукції 38,44 40,74 36,17 38,23 43,39 48,56 44,37 47,03 

V5 
Рентабельність 

матеріальних витрат 54,33 53,51 44,94 37,19 50,61 46,85 66,20 46,56 

Складова управлінської діяльності 

U1 Оцінка організаційної 

структури 52,97 51,27 54,26 49,26 46,17 54,03 54,87 52,18 

U2 Витрати на систему 

управління 48,77 41,27 48,58 54,51 54,37 48,22 56,37 53,63 

U3 Чисельність керівного 

складу 57,93 57,77 54,40 42,57 53,56 51,05 56,85 59,07 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності 

I1 Рентабельність фінансових 

інвестицій 
40,40 38,06 40,33 35,81 37,85 42,96 40,33 48,66 

I2 Питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 

40,84 36,52 38,70 34,36 36,32 41,22 44,84 44,21 

I3 Коефіцієнт реальної 

вартості майна 
41,16 36,15 38,32 34,02 35,96 40,81 39,36 43,16 

I4 Коефіцієнт маневреності 46,61 35,79 44,24 33,67 35,60 40,40 45,66 47,44 

I5 Коефіцієнт забезпеченості 

необоротних активів 

власним капіталом 

41,69 41,22 42,14 38,38 37,11 37,94 50,82 48,25 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складова маркетингової діяльності 

М1 Рентабельність продажу 
46,72 47,76 43,50 42,06 43,00 60,64 51,50 57,43 

М2 Витрати на рекламу 
49,52 46,77 36,99 39,10 44,38 58,89 40,24 43,56 

М3 
Витрати на підвищення 

іміджу підприємства 
49,12 46,35 36,62 38,71 43,94 72,70 43,32 61,58 

М4 

Витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження продукції 

48,74 45,94 36,26 38,32 43,50 73,50 42,15 52,25 

М5 

Витрати на дослідження 

ринку конкурентів 
46,30 47,33 43,06 41,64 42,57 74,06 45,60 51,52 

Кадрова складова діяльності 

К1 Чисельність ПВП 
99,60 74,18 90,11 74,71 81,63 90,33 85,81 67,85 

К2 

Коефіцієнт плинності 

персоналу 
33,95 43,24 50,63 54,89 37,50 38,70 34,36 36,32 

К3 

Число робітників з вищою 

освітою 
37,46 36,90 41,47 48,31 59,44 38,32 34,02 35,96 

К4 

Середньомісячний 

заробіток 
84,00 90,00 93,35 80,60 102,16 94,24 83,67 85,60 

К5 

Кількість робітників які 

підвищили кваліфікацію 
80,50 69,50 70,00 65,62 90,05 62,14 88,38 77,11 

 

За результатами проведеного аналізу складових комплексної 

діагностики діяльності промислового підприємства ПрАТ «ТКШЗ» за 2010-

2017 рр., можна сказати:  

Складова виробничої діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

 коефіцієнт оновлення основних засобів протягом розглянутого періоду 

мав тенденцію до постійного зниження, валовий прибуток збільшувався з 

2014 року по 2017 рік, чистий прибуток та рентабельність продукції 

протягом всього періоду зменшувалися, рентабельність матеріальних витрат 

з 2011 по 2014 рр. збільшувалась; 

Складова управлінської діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

оцінка організаційної структури має постійну тенденцію до зниження; 

витрати на систему управління знижуються за винятком 2012, 2016 та 

2017 рр.; чисельність керівного складу протягом розглянутого періоду 

збільшується у 2010, 2011, 2016 та 2017 рр.. 
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Складова інноваційно-інвестиційної діяльності характеризується 

такими показниками: 

рентабельність фінансових інвестицій, питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування, коефіцієнт реальної вартості майна, коефіцієнт 

маневреності протягом розглянутого періоду має постійну динаміку до 

зниження; коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним капіталом 

постійно знижується за винятком 2016, 2017 рр. коли був невеликий зріст на 

5,94 % та1,23 % відповідно. 

Складова маркетингової діяльності характеризується такими 

показниками: 

рентабельність продажу постійно знижується за винятком 2012 року, 

коли зростання відбулося на 6, 63 %; 

витрати на рекламу протягом всього розглянутого періоду мали 

тенденцію до зниження; 

витрати на підвищення іміджу підприємства мали незначне зростання у 

2010 та 2012 рр. на 2,38 % та 1,64 % відповідно; 

витрати на підготовку інформації щодо розповсюдження продукції  

протягом всього розглянутого періоду мали позитивну динаміку у 2011, 2013, 

2014 та 2016 рр.; 

ринкове середовище вимагає постійного моніторингу ринку 

конкурентів, про що свідчать показники динаміки промислового 

підприємства, а саме у 2011, 2013, 2014 та 2016 році витрати на ці 

дослідження підвищувались, що позитивно впливало на діяльність 

підприємства. 

Кадрова складова діяльності характеризується такими показниками: 

чисельність промислово-виробничого персоналу протягом 

розглянутого періоду постійно збільшувалась у 2011 р. на 12,55 %, 2012 р. на 

35,55 %, 2013 р. на 66,02 %, 2016 р. на 1,38 % та 2017 р. на 2,59 %; 

коефіцієнт плинності персоналу збільшувався у 2011 р. на 15,15 %, 

2013 р. на 21,97 %, 2016 р. на 15,51 % та 2017 р. на 3,32 %; 
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число робітників з вищою освітою протягом всього розглянутого 

періоду постійно підвищувалось, що свідчить про позивний вплив на 

розвиток підприємства;  

середньомісячний заробіток мав тенденцію до підвищення у 2013 р. на 

12,45 %, 2016 р. на 5,25 % та 2017 р. на 12,43 %; 

кількість робітників які підвищили кваліфікацію зросла у 2013 р. на 

1,37 % та у 2016 р. на 2,73%. 

 

Таблиця 2.9 

Аналіз складових комплексної діагностики  діяльності  

ПрАТ «Агромаш» за 2010-2017 р.р.,% 

№ 
Складові та показники, що 

їх характеризують 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складова виробничої діяльності 

V1 
Коефіцієнт оновлення 
основних засобів 

68,15 100,27 74,58 57,32 30,46 158,94 74,64 85,37 

V2 Валовий прибуток 64,78 103,15 70,89 54,48 43,28 66,81 73,36 25,51 

V3 Чистий прибуток 65,49 101,36 71,67 57,32 45,61 61,24 70,38 45,12 

V4 Рентабельність продукції 66,00 100,28 72,23 57,76 87,12 95,48 85,67 54,39 

V5 
Рентабельність 
матеріальних витрат 

67,53 102,21 73,90 59,10 112,54 127,46 97,39 92,51 

Складова управлінської діяльності 

U1 Оцінка організаційної 
структури 

73,36 25,51 98,51 97,05 98,33 95,05 98,74 95,36 

U2 Витрати на систему 
управління 

70,38 45,12 107,16 99,01 98,74 86,44 106,74 101,25 

U3 Чисельність керівного 
складу 

85,67 54,39 98,79 95,14 97,12 92,09 103,69 108,14 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності 

I1 Рентабельність фінансових 
інвестицій 

74,26 88,61 59,48 64,71 97,51 104,65 99,32 98,51 

I2 Питома вага власних 
коштів у фінансовому 
інвестування 

57,23 59,14 68,65 107,33 57,69 54,19 69,47 78,24 

I3 Коефіцієнт реальної 
вартості майна 

71,38 95,48 84,29 70,54 85,98 97,51 104,65 97,51 

I4 Коефіцієнт маневреності 73,25 88,95 76,78 78,74 100,8 57,69 54,19 57,69 

I5 Коефіцієнт забезпеченості 
необоротних активів 
власним капіталом 

73,98 99,94 101,25 101,9 42,15 85,98 94,21 85,98 

Складова маркетингової діяльності 

М1 Рентабельність продажу 70,54 78,35 57,69 83,43 91,23 73,34 74,52 87,21 

М2 Витрати на рекламу 95,61 83,61 91,96 55,00 91,94 72,71 89,45 74,12 

М3 Витрати на підвищення 
іміджу підприємства 

107,14 103,52 109,31 95,28 94,44 79,89 85,68 87,45 

М4 Витрати на підготовку 
інформації щодо 
розповсюдження продукції 

96,02 99,16 105,08 105,05 118,45 95,07 103,76 101,79 
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Продовження табл. 2.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М5 Витрати на дослідження 

ринку конкурентів 41,33 48,11 44,44 57,30 49,45 40,58 49,91 44,40 

Кадрова складова діяльності  

К1 Чисельність ПВП  37,75 50,65 61,00 74,71 41,42 42,84 45,62 46,17 

К2 Коефіцієнт плинності 

персоналу 38,56 51,82 41,11 54,89 42,52 41,56 51,98 46,49 

К3 Число робітників з вищою 

освітою 46,55 47,32 48,81 48,31 50,04 47,34 45,76 47,24 

К4 Середньомісячний 

заробіток 37,87 44,30 29,30 50,60 41,40 42,83 47,36 50,59 

К5 Кількість робітників які 

підвищили кваліфікацію 39,05 44,80 32,60 45,62 40,05 44,34 46,23 43,90 

 

За результатами проведеного аналізу складових комплексної 

діагностики діяльності промислового підприємства ПрАТ «Агромаш» за 

2010-2017 рр., можна сказати:  

Складова виробничої діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

 коефіцієнт оновлення основних засобів протягом розглянутого періоду 

мав тенденцію до постійного зниження, валовий прибуток збільшувався з 

2014 року по 2017 рік,  

чистий прибуток та рентабельність продукції протягом всього періоду 

зменшувалися, рентабельність матеріальних витрат з 2011 по 2014 рр. 

збільшувалась; 

Складова управлінської діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

оцінка організаційної структури має постійну тенденцію до зниження; 

витрати на систему управління знижуються за винятком 2012, 2016 та 

2017 рр.; чисельність керівного складу протягом розглянутого періоду 

збільшується у 2010, 2011, 2016 та 2017 рр.. 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності характеризується 

такими показниками: 

рентабельність фінансових інвестицій, питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування, коефіцієнт реальної вартості майна, коефіцієнт 

маневреності протягом розглянутого періоду має постійну динаміку до 
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зниження; коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним капіталом 

постійно знижується за винятком 2016, 2017 рр. коли був невеликий зріст на 

5,94 % та1,23 % відповідно. 

Складова маркетингової діяльності характеризується такими 

показниками: 

рентабельність продажу постійно знижується за винятком 2012 року, 

коли зростання відбулося на 6, 63 %; 

витрати на рекламу протягом всього розглянутого періоду мали 

тенденцію до зниження; 

витрати на підвищення іміджу підприємства мали незначне зростання у 

2010 та 2012 рр. на 2,38 % та 1,64 % відповідно; 

витрати на підготовку інформації щодо розповсюдження продукції  

протягом всього розглянутого періоду мали позитивну динаміку у 2011, 2013, 

2014 та 2016 рр.; 

ринкове середовище вимагає постійного моніторингу ринку 

конкурентів, про що свідчать показники динаміки промислового 

підприємства, а саме у 2011, 2013, 2014 та 2016 році витрати на ці 

дослідження підвищувались, що позитивно впливало на діяльність 

підприємства. 

Кадрова складова діяльності характеризується такими показниками: 

чисельність промислово-виробничого персоналу протягом 

розглянутого періоду постійно збільшувалась у 2011 р. на 12,55 %, 2012 р. на 

35,55 %, 2013 р. на 66,02 %, 2016 р. на 1,38 % та 2017 р. на 2,59 %; 

коефіцієнт плинності персоналу збільшувався у 2011 р. на 15,15 %, 

2013 р. на 21,97 %, 2016 р. на 15,51 % та 2017 р. на 3,32 %; 

число робітників з вищою освітою протягом всього розглянутого 

періоду постійно підвищувалось, що свідчить про позивний вплив на 

розвиток підприємства;  

середньомісячний заробіток мав тенденцію до підвищення у 2013 р. на 

12,45 %, 2016 р. на 5,25 % та 2017 р. на 12,43 %; 
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кількість робітників які підвищили кваліфікацію зросла у 2013 р. на 

1,37 % та у 2016 р. на 2,73%. 

 

Таблиця 2.10 

Аналіз складових комплексної діагностики  діяльності  

ПрАТ «ОдМЗ» за 2010-2017 р.р.,% 

 

№ 

Складові та показники, 

що їх характеризують 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складова виробничої діяльності 

V1 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 82,98 97,73 68,74 61,55 70,17 72,73 102,63 74,19 

V2 Валовий прибуток 75,49 87,27 72,37 72,71 63,20 72,22 103,76 75,01 

V3 Чистий прибуток 81,07 83,53 71,57 56,82 40,33 76,42 104,56 75,58 

V4 Рентабельність продукції 61,50 65,19 57,87 61,16 71,35 77,70 70,98 77,34 

V5 

Рентабельність 

матеріальних витрат 86,93 85,62 71,91 59,50 83,23 74,95 105,92 76,57 

Складова управлінської діяльності 

U1 Оцінка організаційної 

структури 77,34 74,85 79,21 71,92 67,40 78,88 80,11 79,31 

U2 Витрати на систему 

управління 71,20 60,25 70,93 79,58 79,38 70,40 82,30 81,51 

U3 Чисельність керівного 

складу 84,57 84,34 79,42 62,15 78,20 74,53 82,99 89,79 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності 

I1 Рентабельність 

фінансових інвестицій 63,74 65,71 64,53 67,63 71,49 81,14 76,18 91,92 

I2 Питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 64,44 63,05 61,93 64,90 68,60 77,86 84,70 83,50 

I3 Коефіцієнт реальної 

вартості майна 64,94 62,42 61,31 64,25 67,92 77,08 74,34 81,52 

I4 Коефіцієнт маневреності 73,54 61,79 70,78 63,61 67,24 76,31 86,25 89,62 

I5 Коефіцієнт 

забезпеченості 

необоротних активів 

власним капіталом 65,78 71,17 67,43 72,50 70,10 71,67 96,00 91,15 

Складова маркетингової діяльності 

М1 Рентабельність продажу 87,02 88,97 81,03 78,35 80,10 99,88 84,82 94,58 

М2 Витрати на рекламу 92,24 87,12 68,90 72,84 82,67 96,99 66,28 71,75 

М3 Витрати на підвищення 

іміджу підприємства 91,50 86,35 68,22 72,11 81,84 119,73 71,36 101,42 

М4 Витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження 

продукції 90,78 85,58 67,54 71,38 81,03 121,05 69,42 86,06 

М5 Витрати на дослідження 

ринку конкурентів 86,24 88,17 80,22 77,57 79,31 121,98 75,10 84,86 
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Продовження табл. 2.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кадрова складова діяльності  

К1 Чисельність ПВП  81,85 91,31 82,89 154,40 81,34 78,81 69,97 73,95 

К2 Коефіцієнт плинності 

персоналу 70,17 89,35 104,63 113,43 73,27 75,63 67,13 70,96 

К3 Число робітників з 

вищою освітою 77,42 76,27 85,70 99,84 77,07 74,87 66,47 70,26 

К4 Середньомісячний 

заробіток 111,60 62,00 68,93 104,58 72,60 86,44 65,80 69,55 

К5 Кількість робітників які 

підвищили кваліфікацію 83,70 83,70 62,00 94,27 78,27 82,35 75,00 72,52 

 

За результатами проведеного аналізу складових комплексної діагностики 

діяльності промислового підприємства ПрАТ «ОдМЗ» за 2010-2017 рр., можна 

сказати:  

Складова виробничої діяльності характеризується динамікою показників, 

а саме: 

 коефіцієнт оновлення основних засобів протягом розглянутого періоду 

мав тенденцію до постійного зниження, валовий прибуток збільшувався з 2014 

року по 2017 рік, чистий прибуток та рентабельність продукції протягом всього 

періоду зменшувалися, рентабельність матеріальних витрат з 2011 по 2014 рр. 

збільшувалась; 

Складова управлінської діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: оцінка організаційної структури має постійну тенденцію до 

зниження; витрати на систему управління знижуються за винятком 2012, 2016 

та 2017 рр.; чисельність керівного складу протягом розглянутого періоду 

збільшується у 2010, 2011, 2016 та 2017 рр.. 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності характеризується такими 

показниками: рентабельність фінансових інвестицій, питома вага власних 

коштів у фінансовому інвестування, коефіцієнт реальної вартості майна, 

коефіцієнт маневреності протягом розглянутого періоду має постійну динаміку 

до зниження; коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним капіталом 

постійно знижується за винятком 2016, 2017 рр. коли був невеликий зріст на 

5,94 % та1,23 % відповідно. 
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Складова маркетингової діяльності характеризується такими 

показниками: рентабельність продажу постійно знижується за винятком 2012 

року, коли зростання відбулося на 6, 63 %; витрати на рекламу протягом всього 

розглянутого періоду мали тенденцію до зниження; витрати на підвищення 

іміджу підприємства мали незначне зростання у 2010 та 2012 рр. на 2,38 % та 

1,64 % відповідно; витрати на підготовку інформації щодо розповсюдження 

продукції  протягом всього розглянутого періоду мали позитивну динаміку у 

2011, 2013, 2014 та 2016 рр.; ринкове середовище вимагає постійного 

моніторингу ринку конкурентів, про що свідчать показники динаміки 

промислового підприємства, а саме у 2011, 2013, 2014 та 2016 році витрати на ці 

дослідження підвищувались, що позитивно впливало на діяльність 

підприємства. 

Кадрова складова діяльності характеризується такими показниками: 

чисельність промислово-виробничого персоналу протягом розглянутого 

періоду постійно збільшувалась у 2011 р. на 12,55 %, 2012 р. на 35,55 %, 2013 р. 

на 66,02 %, 2016 р. на 1,38 % та 2017 р. на 2,59 %; коефіцієнт плинності 

персоналу збільшувався у 2011 р. на 15,15 %, 2013 р. на 21,97 %, 2016 р. на 

15,51 % та 2017 р. на 3,32 %; число робітників з вищою освітою протягом 

всього розглянутого періоду постійно підвищувалось, що свідчить про 

позивний вплив на розвиток підприємства; середньомісячний заробіток мав 

тенденцію до підвищення у 2013 р. на 12,45 %, 2016 р. на 5,25 % та 2017 р. на 

12,43 %; кількість робітників які підвищили кваліфікацію зросла у 2013 р. на 

1,37 % та у 2016 р. на 2,73%. 

Таблиця 2.11 

Аналіз складових комплексної діагностики  діяльності  

ПрАТ «ПТМЗ» за 2010-2017 р.р.,% 

№ 
Складові та показники, що 

їх характеризують 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складова виробничої діяльності 

V1 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 
66,94 66,75 67,70 66,63 73,78 73,91 74,83 73,18 

V2 Валовий прибуток 67,29 66,07 70,62 68,33 73,45 72,28 73,18 73,99 
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Продовження табл. 2.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V3 Чистий прибуток 72,70 66,63 67,33 66,46 74,88 73,07 73,99 74,56 

V4 Рентабельність продукції 66,41 67,43 67,01 67,52 73,53 73,64 74,56 76,29 

V5 
Рентабельність 

матеріальних витрат 66,83 66,69 68,17 66,65 73,67 75,35 76,29 75,53 

Складова управлінської діяльності 

U1 Оцінка організаційної 

структури 
49,83 51,10 51,74 51,47 51,23 51,53 57,87 57,18 

U2 Витрати на систему 

управління 
50,20 53,96 54,64 54,36 53,49 45,72 59,37 58,63 

U3 Чисельність керівного 

складу 
56,25 54,56 55,24 54,96 54,70 54,55 60,85 64,07 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності 

I1 Рентабельність фінансових 

інвестицій 
51,17 48,20 51,09 45,35 47,94 54,41 51,08 61,64 

I2 Питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 

51,73 46,26 49,03 43,52 46,00 52,21 56,80 56,00 

I3 Коефіцієнт реальної 

вартості майна 
52,13 45,79 48,54 43,09 45,54 51,69 49,85 54,67 

I4 Коефіцієнт маневреності 60,08 46,13 57,01 43,40 45,88 52,07 58,85 61,15 

I5 Коефіцієнт забезпеченості 

необоротних активів 

власним капіталом 

53,74 53,13 54,32 49,47 47,83 48,91 65,51 62,19 

Складова маркетингової діяльності 

М1 Рентабельність продажу 53,13 54,32 49,47 47,83 48,91 68,97 58,57 65,31 

М2 Витрати на рекламу 56,31 53,19 42,07 44,47 50,47 66,97 45,77 49,54 

М3 Витрати на підвищення 

іміджу підприємства 55,87 52,72 41,65 44,02 49,97 82,67 49,27 70,03 

М4 Витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження продукції 56,38 53,15 41,94 44,33 50,32 85,02 48,76 60,45 

М5 Витрати на дослідження 

ринку конкурентів 53,56 54,76 49,82 48,17 49,25 85,68 52,75 59,60 

Кадрова складова діяльності  

К1 Чисельність ПВП  71,30 95,67 115,22 141,12 78,24 80,93 86,17 87,20 

К2 Коефіцієнт плинності 

персоналу 
72,84 97,88 77,66 103,67 80,32 78,51 98,18 87,82 

К3 Число робітників з вищою 

освітою 
87,93 89,39 92,20 91,25 94,52 89,41 86,44 89,23 

К4 Середньомісячний 

заробіток 
73,21 85,65 56,65 97,83 80,05 82,80 91,57 97,81 

К5 Кількість робітників які 

підвищили кваліфікацію 
79,90 93,01 85,91 110,79 95,60 78,45 96,50 85,84 

 

За результатами проведеного аналізу складових комплексної 

діагностики діяльності промислового підприємства ПрАТ «ПТМЗ» за 2010-

2017 рр., можна сказати:  

Складова виробничої діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 
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 коефіцієнт оновлення основних засобів протягом розглянутого періоду 

мав тенденцію до постійного зниження, валовий прибуток збільшувався з 

2014 року по 2017 рік, чистий прибуток та рентабельність продукції 

протягом всього періоду зменшувалися, рентабельність матеріальних витрат 

з 2011 по 2014 рр. збільшувалась; 

Складова управлінської діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

оцінка організаційної структури має постійну тенденцію до зниження; 

витрати на систему управління знижуються за винятком 2012, 2016 та 

2017 рр.; чисельність керівного складу протягом розглянутого періоду 

збільшується у 2010, 2011, 2016 та 2017 рр.. 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності характеризується 

такими показниками: 

рентабельність фінансових інвестицій, питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування, коефіцієнт реальної вартості майна, коефіцієнт 

маневреності протягом розглянутого періоду має постійну динаміку до 

зниження; коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним капіталом 

постійно знижується за винятком 2016, 2017 рр. коли був невеликий зріст на 

5,94 % та1,23 % відповідно. 

Складова маркетингової діяльності характеризується такими 

показниками: 

рентабельність продажу постійно знижується за винятком 2012 року, 

коли зростання відбулося на 6, 63 %; 

витрати на рекламу протягом всього розглянутого періоду мали 

тенденцію до зниження; 

витрати на підвищення іміджу підприємства мали незначне зростання у 

2010 та 2012 рр. на 2,38 % та 1,64 % відповідно; 

витрати на підготовку інформації щодо розповсюдження продукції  

протягом всього розглянутого періоду мали позитивну динаміку у 2011, 2013, 

2014 та 2016 рр.; 
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ринкове середовище вимагає постійного моніторингу ринку 

конкурентів, про що свідчать показники динаміки промислового 

підприємства, а саме у 2011, 2013, 2014 та 2016 році витрати на ці 

дослідження підвищувались, що позитивно впливало на діяльність 

підприємства. 

Кадрова складова діяльності характеризується такими показниками: 

чисельність промислово-виробничого персоналу протягом 

розглянутого періоду постійно збільшувалась у 2011 р. на 12,55 %, 2012 р. на 

35,55 %, 2013 р. на 66,02 %, 2016 р. на 1,38 % та 2017 р. на 2,59 %; 

коефіцієнт плинності персоналу збільшувався у 2011 р. на 15,15 %, 

2013 р. на 21,97 %, 2016 р. на 15,51 % та 2017 р. на 3,32 %; 

число робітників з вищою освітою протягом всього розглянутого 

періоду постійно підвищувалось, що свідчить про позивний вплив на 

розвиток підприємства; середньомісячний заробіток мав тенденцію до 

підвищення у 2013 р. на 12,45 %, 2016 р. на 5,25 % та 2017 р. на 12,43 %; 

кількість робітників які підвищили кваліфікацію зросла у 2013 р. на 

1,37 % та у 2016 р. на 2,73%. 

 

Таблиця 2.12 

Аналіз складових комплексної діагностики  діяльності  

ПАТ «Дрогобицький МЗ» за 2010-2017 р.р.,% 

№ 
Складові та показники, що 

їх характеризують 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складова виробничої діяльності 

V1 
Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 59,84 59,67 60,52 59,56 59,63 59,73 60,48 59,15 

V2 Валовий прибуток 62,20 61,07 65,27 63,15 61,37 60,40 61,15 61,83 

V3 Чистий прибуток 67,19 61,58 62,23 61,43 62,57 61,06 61,83 62,31 

V4 Рентабельність продукції 76,47 77,65 77,16 77,76 76,55 76,66 77,63 79,43 

V5 
Рентабельність 

матеріальних витрат 76,96 76,80 78,50 76,74 76,70 78,45 79,43 78,64 

Складова управлінської діяльності 

U1 Оцінка організаційної 

структури 
61,78 63,36 64,15 63,82 71,72 72,14 81,02 80,05 

U2 Витрати на систему 

управління 
62,25 66,91 67,75 67,40 74,89 64,01 83,12 82,08 
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Продовження табл. 2.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

U3 Чисельність керівного 

складу 
69,75 67,65 68,50 68,14 76,57 76,36 85,18 89,70 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності 

I1 Рентабельність фінансових 

інвестицій 
61,94 58,35 61,84 54,90 63,92 72,55 68,11 82,19 

I2 Питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 

62,62 55,99 59,35 52,68 61,33 69,62 75,73 74,66 

I3 Коефіцієнт реальної 

вартості майна 
63,11 55,43 58,75 52,16 60,72 68,92 66,47 72,89 

I4 Коефіцієнт маневреності 71,47 54,88 67,83 51,63 60,12 68,23 77,12 80,13 

I5 Коефіцієнт забезпеченості 

необоротних активів 

власним капіталом 

63,93 63,20 64,62 58,85 62,68 64,08 85,83 81,49 

Складова маркетингової діяльності 

М1 Рентабельність продажу 67,78 69,30 63,11 61,03 71,67 101,07 85,83 95,71 

М2 Витрати на рекламу 71,85 67,87 53,67 56,74 73,97 98,15 67,07 72,61 

М3 Витрати на підвищення 

іміджу підприємства 
71,28 67,26 53,14 56,17 73,23 121,16 72,21 102,63 

М4 Витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження продукції 

70,71 66,66 52,61 55,60 72,50 122,49 70,24 87,08 

М5 Витрати на дослідження 

ринку конкурентів 
67,18 68,68 62,49 60,42 70,96 123,44 76,00 85,87 

Кадрова складова діяльності  

К1 Чисельність ПВП  63,75 85,54 103,02 119,53 66,28 68,55 72,99 73,86 

К2 Коефіцієнт плинності 

персоналу 65,12 87,51 69,43 87,82 68,03 66,50 83,17 74,39 

К3 Число робітників з вищою 

освітою 78,62 79,92 82,44 77,29 80,06 75,74 73,22 75,59 

К4 Середньомісячний 

заробіток 63,95 74,82 49,49 80,96 66,25 68,52 75,78 80,95 

К5 Кількість робітників які 

підвищили кваліфікацію 69,80 81,25 75,05 91,68 79,12 64,92 79,86 71,04 

 

За результатами проведеного аналізу складових комплексної 

діагностики діяльності промислового підприємства ПАТ «Дрогобицький 

МЗ» за 2010-2017 рр., можна сказати:  

Складова виробничої діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

 коефіцієнт оновлення основних засобів протягом розглянутого періоду 

мав тенденцію до постійного зниження, валовий прибуток збільшувався з 

2014 року по 2017 рік, чистий прибуток та рентабельність продукції 
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протягом всього періоду зменшувалися, рентабельність матеріальних витрат 

з 2011 по 2014 рр. збільшувалась; 

Складова управлінської діяльності характеризується динамікою 

показників, а саме: 

оцінка організаційної структури має постійну тенденцію до зниження; 

витрати на систему управління знижуються за винятком 2012, 2016 та 

2017 рр.; чисельність керівного складу протягом розглянутого періоду 

збільшується у 2010, 2011, 2016 та 2017 рр.. 

Складова інноваційно-інвестиційної діяльності характеризується 

такими показниками: 

рентабельність фінансових інвестицій, питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування, коефіцієнт реальної вартості майна, коефіцієнт 

маневреності протягом розглянутого періоду має постійну динаміку до 

зниження; коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним капіталом 

постійно знижується за винятком 2016, 2017 рр. коли був невеликий зріст на 

5,94 % та1,23 % відповідно. 

Складова маркетингової діяльності характеризується такими 

показниками: 

рентабельність продажу постійно знижується за винятком 2012 року, 

коли зростання відбулося на 6, 63 %; 

витрати на рекламу протягом всього розглянутого періоду мали 

тенденцію до зниження; 

витрати на підвищення іміджу підприємства мали незначне зростання у 

2010 та 2012 рр. на 2,38 % та 1,64 % відповідно; 

витрати на підготовку інформації щодо розповсюдження продукції  

протягом всього розглянутого періоду мали позитивну динаміку у 2011, 2013, 

2014 та 2016 рр.; 

ринкове середовище вимагає постійного моніторингу ринку 

конкурентів, про що свідчать показники динаміки промислового 

підприємства, а саме у 2011, 2013, 2014 та 2016 році витрати на ці 
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дослідження підвищувались, що позитивно впливало на діяльність 

підприємства. 

Кадрова складова діяльності характеризується такими показниками: 

чисельність промислово-виробничого персоналу протягом 

розглянутого періоду постійно збільшувалась у 2011 р. на 12,55 %, 2012 р. на 

35,55 %, 2013 р. на 66,02 %, 2016 р. на 1,38 % та 2017 р. на 2,59 %; 

коефіцієнт плинності персоналу збільшувався у 2011 р. на 15,15 %, 

2013 р. на 21,97 %, 2016 р. на 15,51 % та 2017 р. на 3,32 %; 

число робітників з вищою освітою протягом всього розглянутого 

періоду постійно підвищувалось, що свідчить про позивний вплив на 

розвиток підприємства; середньомісячний заробіток мав тенденцію до 

підвищення у 2013 р. на 12,45 %, 2016 р. на 5,25 % та 2017 р. на 12,43 %; 

кількість робітників які підвищили кваліфікацію зросла у 2013 р. на 

1,37 % та у 2016 р. на 2,73%. 

 

 

2.3. Комплексна та рейтингова оцінка кризового стану та загрози 

банкрутства промислових підприємств 

 

 

Для обчислення інтегрального показнику ефективності діяльності 

промислових підприємств необхідно привести систему показників до 

єдиного виміру, а саме, провести процедуру нормування, тобто отримати 

кількісні показники.  

Нормування виконується для отримання показників – «ідеальних» та 

показників – «анти ідеальних». Це пов’язано з необхідністю уніфікації тих 

показників, за якими ранжування здійснюється від максимального до 

мінімального значень, та тих, за якими воно виконується в протилежному 

напрямку. 

Було проведено процедуру нормування за методом головного критерію 

оптимальності, мажоритарної згортки та адитивної згортки критеріїв за 
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відомими приватними критеріями оптимальності обраних статистичних 

показників f1, f2,... fn. Ці методи використовується, якщо існує часний 

критерій, важливість якого значно перевищує важливість всіх інших 

критеріїв. 

В якості цільової функції обирається один, істотно найбільш значущий 

часний критерій 
 s j

n
f f

, а інші критерії враховуються у вигляді обмежень: 

 

    s
f extr,  

    (2.1) 

 

j j jf f f  
    для всіх   

j s
, 

 

де jf 
,  jf 

 - відповідно нижня й верхня припустимі межі j-ї 

компоненти множини оцінок. 

Простота методу головного критерію оптимальності визначила широке 

його застосування на практиці, однак він має істотні недоліки, пов’язані зі 

складністю визначення граничних значень jf 
, jf 

, а також з тим, що 

значення інших, що задовольняють обмеженням критеріїв при оцінці 

альтернатив, не враховуються. 

Метод мажоритарної згортки критеріїв використовується, якщо часні 

критерії {fj}n приблизно рівнозначні. 

Множина альтернатив 
 

m
X x

 ранжується за кожним критерієм 

 j j
n

f f
. Для цього альтернативи впорядковуються: 

 

якщо jf max,
 то 1j j mf ( x ) ... f ( x ); 

 

якщо jf min,
 то 1j j mf ( x ) ... f ( x ); 

 

 

з наступною переіндексацією та приписуванням рангів: 
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1 1j i ijf ( x ) r i, i ,m, j ,n   
. 

Оптимальне рішення обирається як розв’язок задачі: 

    1 1

*
n

ij
i ,m j

min r
 

 

.    (2.2) 

 

Тобто в якості оптимальної альтернативи обирається та, яка має 

найменше числове значення сумарного рангу. 

Метод адитивної згортки критеріїв використовується, якщо критерії 

незалежні за цінністю (корисністю) і їхню відносну значущість можна 

виміряти за кількісною шкалою. 

Цільова функція   в даному випадку має вигляд: 

     1

n

j j
j

f max, 




 

   (2.3) 

де j - відносний коефіцієнт значущості  j-го приватного критерію,  

 

0j 
, 1

1
n

j
j

;




 

jf


 - j-й часний критерій оптимальності в нормованому вигляді.  

Операція нормування дозволяє виключити вплив на цільову функцію  

одиниць виміру, величини інтервалу припустимих значень приватного 

критерію, а також уточнює його екстремальність по максимуму: 

 

 

j j j j j

j

j j j j j

( f f ) ( f f ), f max,
f

( f f ) ( f f ), f min,

  


  

   
 

      (2.4) 

 

jf


 - j-й часний критерій оптимальності в нормованому вигляді. 

Метод геометричної згортки критеріїв використовується, якщо відома 

додаткова інформація про ціль у вигляді ідеальної (антиідеальної) 

альтернативи. 
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Тут у ролі цільової функції виступає відстань між ідеальною 

(антиідеальною) х
*
 і розглянутими альтернативами. Чим ближче (далі) якість 

розглянутої альтернативи до ідеальної (антиідеальній), тим вона краща. 

Вигляд цільової функції залежить від вибору метрики простору критеріїв:  

 

  

1

1

p p
n

j j
j

f f ( x ) extr,
 





 
   
      (2.5) 

 

де 

якщо ідеальна альтернатива,

якщо антиідеальна альтернатива.

*

*

min, x
extr

max, x

 
 

  

 

На практиці найчастіше використовують метрику Чебишева (р=1) або 

евклідову метрику (р=2). 

Для визначення початкових значень параметрів: 
 j j j jf , f , ,  

 

використовується статистичний або експертний аналіз, а їхнє уточнення 

найбільш ефективно здійснювати в ході діалогової (людино-машинної) 

оптимізації. 

Пропонується методика оцінки рівня ефективності функціонування 

промислових підприємств за допомогою інтегрального показника (І), що 

визначається за формулою: 

                                   




n

i

ii RI
1

*
                                           (2.6) 

 

де λi - коефіцієнт, що відображує рівень значущості групи показників; 

Ri - величина часного критерію за і-тою групою показників; 

n - число груп показників які характеризують рівень  підприємства. 

 

Цей підхід дає можливість провести аналіз показників складових 

діяльності промислових підприємств, що визначають стан розвитку 
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промислових підприємств і тенденцію їх сприйняття до антикризового 

управління. 

Відповідно до фактичних значень показників і величини їх відхилення 

від граничних значень стан промислового підприємства можна 

характеризувати як:  

нормальний, коли індикатори економічного розвитку знаходяться в 

межах граничних значень; передкризовий, коли перевищуються граничні 

значення хоча б одного з індикаторів;  

кризовий, коли спостерігається бар'єрне значення більшості основних 

індикаторів;  

критичний, коли порушуються всі бар'єри - як основні, так і 

другорядні.  

Чим ближче величина співвідношення до 1, тим вище рівень 

економічного розвитку промислового підприємства. При цьому оцінка рівня 

економічного розвитку припускає не тільки розрахунок кількісного 

показника, але і його якісну інтерпретацію. 

Від об'єктивності й точності оцінки результатів діяльності 

промислових підприємств багато в чому залежить ефективність роботи з 

удосконалювання систем антикризового управління.  

Складність такої оцінки укладається в тім, що самі показники роботи 

промислових підприємств найчастіше виявляються досить суперечливими.  

У цьому зв'язку для всебічної оцінки діяльності господарського об'єкта 

найбільш значимі показники в процесі аналізу результатів роботи 

промислових підприємств пропонується об'єднати в один інтегральний 

показник. 

Інтегральне оцінювання діяльності промислового підприємства 

розраховується за допомогою формул: 

 

i

iij

ij
S

XX
XS




                                                      (2.7) 
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де XSij - стандартизоване значення і -го показника j-й групи показників: 

Xij - вихідне значення i-го показника j-й групи показників; 

Xi - середнє значення i -го показника;  

Si - середньоквадратичне відхилення i -го показника. 

 





m

j

ioij XSXSdjo
1

2)(

                                              (2.8) 

де  doj - відстань між стандартизованими значеннями показників і 

значень еталона j-й групи показників; 

XSio - еталонне стандартизоване значення i-го показника. 

Інтегральний показник рівня промислового підприємства за окремими 

групами показників розраховується за допомогою формул: 

 

o

jo

R
d

d
I 1

,                                               (2.9) 

 

де          000 2Sdd 
; 

 





n

j

jd
n

d
1

00

1

; 

2

0

1

00 )(
1

dd
n

S
n

j

j  
 . 

 

IR – розрахунок інтегрального показника діяльності промислового 

підприємства який забезпечує комплексну оцінку стану сприйняття 

впровадження антикризового управління на засадах стратегічного 

контролінгу. 

 

Інтегральний показник діяльності промислових підприємств є 

синтетичною величиною, «рівнодійною» усіх показників, що його 



122 

характеризують. Чим ближче значення інтегрального показника до одиниці, 

тим менше неузгодженість між значеннями характеристик та їх еталонними 

значеннями (табл..2.13).  

Умовне позначення інтегральних показників діяльності промислових 

підприємств наведено в табл. 2.14. 

 

Таблиця 2.13 

Умовне позначення інтегральних показників діяльності 

промислових  підприємств 

Умовне позначення 

інтегрального показника 
Назва інтегрального показника 

ІV 
Інтегральний показник складової виробничої 

діяльності 

ІU 
Інтегральний показник складової управлінської 

діяльності 

ІI 
Інтегральний показник складової інноваційно-

інвестиційної діяльності 

ІМ 
Інтегральний показник складової маркетингової 

діяльності 

ІК Інтегральний показник  кадрової складової діяльності  

 

Таблиця 2.14 

Інтегральна оцінка показників діяльності промислових 

підприємств за 2010 – 2017 р.р., (коефіцієнтний вимір) 

Підприємства Роки Показники 

1 2 3 4 5 6 7 

ПрАТ «КМРЗ» 

 

2010 0,689 0,732 0,624 0,731 0,651 

2011 0,589 0,687 0,707 0,682 0,725 

2012 0,712 0,685 0,648 0,641 0,672 
2013 0,659 0,712 0,674 0,672 0,721 
2014 0,623 0,612 0,692 0,707 0,692 
2015 0,705 0,632 0,702 0,694 0,764 
2016 0,564 0,618 0,582 0,574 0,609 
2017 0,581 0,512 0,625 0,614 0,532 

ПрАТ «ХТЗ» 

 

2010 0,290 0,289 0,203 0,329 0,378 

2011 0,251 0,274 0,233 0,311 0,426 

2012 0,306 0,276 0,215 0,294 0,398 

2013 0,276 0,280 0,219 0,301 0,417 

2014 0,270 0,249 0,232 0,328 0,414 

2015 0,291 0,244 0,224 0,306 0,435 

2016 0,276 0,283 0,220 0,300 0,410 

2017 0,293 0,242 0,244 0,331 0,370 
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Продовження табл. 2.14 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАТ «Електромашина» 

2010 0,377 0,506 0,319 0,296 0,305 

2011 0,326 0,481 0,366 0,279 0,343 

2012 0,397 0,483 0,338 0,265 0,320 

2013 0,359 0,490 0,343 0,271 0,336 

2014 0,351 0,436 0,365 0,295 0,333 

2015 0,378 0,428 0,352 0,275 0,350 

2016 0,358 0,496 0,346 0,270 0,331 

2017 0,381 0,424 0,383 0,298 0,298 

ПрАТ «ХарВерст» 
 

2010 0,351 0,383 0,299 0,423 0,315 

2011 0,303 0,364 0,343 0,400 0,355 

2012 0,369 0,365 0,317 0,378 0,331 

2013 0,334 0,371 0,322 0,387 0,347 

2014 0,327 0,330 0,342 0,422 0,345 

2015 0,351 0,324 0,330 0,394 0,362 

2016 0,333 0,376 0,324 0,386 0,342 

2017 0,354 0,321 0,359 0,426 0,308 

ПАТ «КМЗ Коростень» 
 

2010 0,336 0,411 0,202 0,237 0,214 

2011 0,291 0,390 0,231 0,224 0,241 

2012 0,354 0,392 0,213 0,212 0,225 

2013 0,320 0,398 0,217 0,217 0,236 

2014 0,313 0,354 0,230 0,236 0,234 

2015 0,337 0,348 0,222 0,221 0,246 

2016 0,320 0,403 0,218 0,216 0,233 

2017 0,340 0,344 0,242 0,239 0,210 

ПрАТ «ТКШЗ» 
 

2010 0,225 0,385 0,297 0,338 0,298 

2011 0,194 0,366 0,341 0,319 0,336 

2012 0,237 0,368 0,315 0,302 0,313 

2013 0,214 0,373 0,320 0,309 0,328 

2014 0,209 0,332 0,340 0,336 0,326 

2015 0,225 0,326 0,328 0,314 0,343 

2016 0,214 0,378 0,322 0,308 0,324 

2017 0,227 0,323 0,357 0,340 0,292 

ПрАТ «Агромаш» 
 

2010 0,486 0,501 0,369 0,438 0,282 

2011 0,420 0,476 0,424 0,414 0,317 

2012 0,511 0,478 0,391 0,392 0,296 

2013 0,462 0,485 0,397 0,401 0,311 

2014 0,452 0,431 0,422 0,437 0,308 

2015 0,487 0,424 0,407 0,408 0,324 

2016 0,462 0,491 0,400 0,400 0,306 

2017 0,490 0,420 0,443 0,441 0,276 

ПрАТ «ОдМЗ» 

2010 0,541 0,578 0,505 0,573 0,497 

2011 0,468 0,549 0,579 0,541 0,560 

2012 0,570 0,551 0,535 0,512 0,523 

2013 0,515 0,560 0,544 0,524 0,548 

2014 0,504 0,498 0,577 0,571 0,544 

2015 0,542 0,489 0,557 0,533 0,571 

2016 0,514 0,567 0,547 0,522 0,540 

2017 0,546 0,484 0,606 0,576 0,486 



124 

Продовження табл. 2.14 

1 2 3 4 5 6 7 

ПрАТ «ПТМЗ» 
 

2010 0,435 0,484 0,398 0,518 0,441 

2011 0,376 0,459 0,456 0,489 0,497 

2012 0,458 0,461 0,421 0,463 0,464 

2013 0,414 0,468 0,428 0,474 0,486 

2014 0,405 0,417 0,454 0,516 0,483 

2015 0,436 0,409 0,438 0,482 0,507 

2016 0,414 0,474 0,431 0,473 0,479 

2017 0,440 0,405 0,477 0,521 0,431 

ПАТ «Дрогобицький МЗ» 

2010 0,331 0,371 0,311 0,359 0,329 

2011 0,287 0,353 0,357 0,339 0,371 

2012 0,349 0,354 0,329 0,321 0,347 

2013 0,316 0,360 0,335 0,329 0,363 

2014 0,309 0,320 0,355 0,358 0,361 

2015 0,332 0,314 0,343 0,334 0,379 

2016 0,315 0,364 0,337 0,327 0,358 

2017 0,335 0,311 0,373 0,361 0,322 
 

Інтегральний показник діяльності промислових підприємств є 

синтетичною величиною, «рівнодійною» усіх показників, що його 

характеризують. Чим ближче значення інтегрального показника до одиниці, 

тим менше неузгодженість між значеннями характеристик та їх еталонними 

значеннями.  

Загальні інтегральні показники ефективності діяльності промислових 

підприємств розраховуються за формулою 10: 

 

                       
5

KMIYV IIIIIК 
                                     (2.10) 

 

Де ІV – інтегральний показник виробничої складової; 

IY - інтегральний показник управлінської складової; 

II  - інтегральний показник інноваційно-інвестиційної складової; 

IM - інтегральний показник маркетингової складової; 

IK – інтегральний показник кадрової складової 

 

У цій методиці враховується велика кількість факторів, які 

характеризують діяльність промислового підприємства.  
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Інтервали якісної характеристики інтегрального показника рівня 

функціональних складових діяльності промислових підприємств наведені в 

табл. 2.15. Результати розрахунків і якісний стан загальних інтегральних 

показників діяльності промислових підприємств за 2010-2017 роки наведено 

в табл. 2.16. 

 

Таблиця 2.15 

Інтервали якісної оцінки інтегральних показників діяльності 

промислових підприємств 

Значення інтегральних показників 0,1-0,4 0,41-0,7 0,71-1,0 

Рівень використання функціональних 

складових діяльності промислових 

підприємств 

низький 

(Н) 

задовільний 

(З) 

високий 

(В) 

 

Таблиця 2.16 

Загальні інтегральні показники ефективності діяльності промислових 

підприємств та якісний їх стан за 2010-2017 рр. 

Підприємства 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ПрАТ «КМРЗ» 
0,684 0,676 0,671 0,687 0,664 0,698 0,589 0,571 

З З З З З З З З 

ПрАТ «ХТЗ» 
0,288 0,270 0,223 0,308 0,397 0,415 0,471 0,436 

Н Н Н Н Н З З З 

ПАТ «Електромашина» 
0,374 0,473 0,350 0,277 0,320 0,281 0,298 0,274 

Н З Н Н Н Н Н Н 

ПрАТ «ХарВерст» 
0,348 0,358 0,328 0,396 0,331 0,298 0,276 0,251 

З З З З З З З З 

ПАТ «КМЗ Коростень» 
0,334 0,384 0,221 0,222 0,225 0,187 0,201 0,243 

Н Н Н Н Н Н Н Н 

ПрАТ «ТКШЗ» 
0,223 0,360 0,326 0,316 0,313 0,287 0,294 0,314 

Н Н Н Н Н Н Н Н 

ПрАТ «Агромаш» 
0,482 0,468 0,405 0,410 0,296 0,302 0,437 0,457 

З З З З Н Н З З 

ПрАТ «ОдМЗ» 
0,537 0,540 0,554 0,536 0,522 0,612 0,631 0,588 

З З З З З З З З 

ПрАТ «ПТМЗ» 
0,432 0,452 0,436 0,485 0,463 0,415 0,467 0,417 

З З З З З З З З 

ПАТ «Дрогобицький МЗ» 
0,329 0,347 0,341 0,336 0,346 0,289 0,297 0,317 

Н Н Н Н Н Н Н Н 
 

На заключному етапі проводиться кореляційно-регресійний та 

кластерний аналіз діяльності промислових підприємств за результатами якого 

розробляються управлінські рішення щодо впровадження антикризового 

управління промисловими підприємствами на засадах стратегічного 

контролінгу. 
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Для успішного господарювання в ринкових відносинах суттєво важливою 

є оцінка ймовірності банкрутства промислових підприємств, на основі якої  

формують ефективні управлінські рішення стосовно необхідності проведення 

антикризового управління. Використано зарубіжні методичні підходи, в основу 

яких покладено факторні моделі прогнозування банкрутства підприємств.  

Розрахунок ймовірності банкрутства промислових підприємств за 

допомогою двофакторної Z-моделі Едварда Альтмана, дискримінантної Z-

моделі Романа Ліса та десятифакторної  Z-моделі Мюнстера Клауса Беєрмана 

наведено для промилового підприємства ПрАТ «КМРЗ»в табл. 2.17-2.19. 

Розрахунок ймовірності банкрутства для інших промислових підприємств 

наведено в дод.. Г ; 

 

Таблиця 2.17 

Результати ймовірності банкрутства за двофакторною Z-моделлю 

Едварда Альтмана для ПрАТ «КМРЗ» 

Показники 

Вихідні дані Прогнозні показники 

Z= - 0,3877 - 1,0736∙K1 + 0,0579∙K2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

К1-загальний 

коефіцієнт 

покриття 

1,103 1,025 1,024 1,029 1,007 1,284 1,181 1,238 1,274 1,254 1,267 

К2 - коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

4,768 14,849 11,039 11,804 14,658 11,525 11,319 11,755 12,367 12,587 12,741 

Значення Z 
-

1,296 

-

0,628 

-

0,848 

-

0,809 

-

0,620 

-

1,099 

-

1,000 

-

1,036 

-

1,039 

-

1,005 

-

1,010 

Імовірність 

банкрутства: 

Z=0 -імовірність 

банкрутства 50% 

Z<0 -імовірність 

банкрутства 

менше 50% 

Z>0 -імовірність 

банкрутства 

більше 50% і 

зростає з ростом 

показника 

Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька 
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Таблиця 2.18 

Результати ймовірності банкрутства за дискримінантною моделлю Романа Ліса для ПрАТ «КМРЗ» 

 

Показники 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Z = 0,063∙Х1 + 0,092∙Х2 + 0,057∙Х3 + 0,001∙Х4 Прогнозні показники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Х1-прибуток від 

реалізації/короткострокові 

зобов'язання 

-5,358 -3,014 -4,121 -3,634 -4,088 -3,779 -3,621 -4,921 -4,483 -5,225 -5,768 

Х2-оборотні активи/сума 

зобов'язань 
1,201 1,658 1,682 1,642 1,653 1,684 1,64 1,598 1,258 1,053 1,64 

Х3-короткострокові 

активи/сума активів 
1,687 -1,23 -1,066 -1,038 -1,149 -1,091 -1,071 1,042 1,028 1,069 1,053 

Х4 -виручка від 

реалізації/сума активів 
1,174 1,958 2,657 2,221 2,964 2,087 2,052 1,245 1,158 2,098 2,065 

Значення Z -1,296 -0,628 -0,848 -0,809 -0,620 -1,099 -1,000 -1,036 -1,039 -1,005 -1,010 

Імовірність банкрутства: 

Z=0 -імовірність 

банкрутства 50% 

Z<0 -імовірність 

банкрутства менше 50% 

Z>0 -імовірність 

банкрутства більше 50% і 

зростає з ростом 

показника 

Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька 
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Таблиця 2.19 

Результати ймовірності банкрутства за Z-моделлю Мюнстера Клауса Беєрмана для ПрАТ «КМРЗ» 

 

Z=0,077*К1+0,813*К2+0,124*К3-0,105*К4+0,063*К5+0,061*К6+0,268*К7+0,217*К8+0,012*К9+0,0165*К10 Прогнозні значення 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

К1-Позичковий капітал / валюта балансу 0,343 0,290 0,286 0,397 0,399 0,287 0,364 0,254 0,382 0,376 0,394 

К2 - Чистий прибуток / валюта балансу 0,038 0,023 -0,12 -0,037 -0,022 -0,077 -0,049 0,025 -0,13 -0,042 -0,032 

К3 - Чистий прибуток / позичковий капітал 0,111 0,079 -0,42 -0,093 -0,055 -0,270 -0,146 0,069 -0,38 -0,095 -0,065 

К4 = Чистий прибуток / чиста виручка від реалізації 0,070 0,039 -0,23 -0,066 -0,038 -0,149 -0,091 -0,071 0,042 -0,31 -0,056 

К5 = Cash-flow / позичковий капітал 0,228 0,361 0,185 0,098 0,046 0,238 0,140 0,087 0,052 0,245 0,138 

К6 = Чиста виручка від реалізації / валюта балансу 0,644 0,692 0,62 0,658 0,682 0,642 0,653 0,684 0,64 0,598 0,702 

К7 = Запаси / Чиста виручка від реалізації 0,055 0,049 0,065 0,062 0,053 0,060 0,061 0,035 0,053 0,068 0,059 

К8 = Сума амортизації / Вартість основних засобів 

на кінець періоду 
0,060 0,063 0,067 0,068 0,069 0,066 0,067 0,059 0,065 0,064 0,062 

К9 = Введені основні засоби / Сума амортизації 1,964 1,479 1,21 0,566 0,333 1,291 0,783 0,786 0,682 1,025 0,984 

К10 = Заборгованість за банківськими позичками / 

Позичковий капітал 
0,652 0,802 0,738 0,723 0,632 0,757 0,733 0,652 0,802 0,738 0,723 

Значення Z 0,151 0,124 -0,019 0,080 0,092 0,024 0,063 0,145 -0,035 0,124 0,106 

Імовірність банкрутства: 

Z > 0,32 – підприємство знаходиться під загрозою 

банкрутства; 

0,32 > Z > 0,236 – неможливо чітко ідентифікувати, 

потребує додаткового якісного аналізу 

Z < 0,236 – підприємству не загрожує банкрутство. 

Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька Низька 
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Проаналізувавши розрахунки ймовірності банкрутства за трьома 

моделями (двофакторної Z-моделі Едварда Альтмана, дискримінантної Z-

моделі Романа Ліса та десятифакторної  Z-моделі Мюнстера Клауса Беєрмана), 

що наведені в табл.2.17-2.19 можна зробити висновок, що за трьома моделями 

ймовірність банкрутства за 2012-2017 р.р. була низькою. Розрахунок 

прогнозних значень моделей також показав низьку ймовірність банкрутства 

ПрАТ «КМРЗ» в 2018-2022 рр. Це свідчить про те, що загроза банкрутства 

мінімальна, а отже промислове підприємств ПрАТ «КМРЗ» потребує 

продукування незначних антикризових заходів з використанням інструментів 

стратегічного контролінгу. 

Відповідно до ступеня впровадження антикризових заходів на 

промислових підприємствах з використанням інструментів стратегічного 

контролінгу на основі оцінки діяльності підприємств. Найефективніший 

результат від впровадження антикризових заходів досягається шляхом 

запобігання погроз негативних впливів на розвиток промислових підприємств 

та досягнення основних стратегічних цілей: забезпечення фінансової стійкості і 

незалежності промислових підприємств; високий рівень антикризового 

менеджменту промислових підприємств; високий рівень кваліфікації персоналу 

промислового підприємства; оновлення основних засобів виробництва; 

розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств тощо. 

Отже, за результатами проведеного дослідження розроблено методичний 

підхід до формування інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового 

управління промисловими підприємствами за допомогою якого проведено 

аналіз діяльності промислових підприємств. Результати аналізу свідчать про те, 

що розглянуті промислові підприємства мають задовільний та низький рівень 

ефективності діяльності. Це свідчить про те, що необхідно розробляти та 

впроваджувати заходи з антикризового управління промисловими 

підприємствами, використовуючи стратегічні контролінгові механізми для 

виходу з кризи та підвищення рівня конкурентоспроможності. 
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2.4. Оцінка стратегічних позицій промислових підприємств з 

використанням методів контролінгу 

 

 

Питання використання стратегічного контролінгу на промислових 

підприємствах  висвітлено в працях вітчизняних і закордонні науковців. 

Система стратегічного контролінгу поділяється на два напрями: перший 

напрям спрямований на виявлення ефективності окремого методу 

антикризового управління; другий напрям присвячений контролінгу 

ефективності комплексу методів антикризового управління  промисловим 

підприємством. Щодо кожного  з напрямів системи стратегічного 

контролінгу необхідно здійснювати шляхом використання оперативного 

контролінгу (шляхом проведення економічної оцінки ефективності методу 

(методів) антикризового управління) та на його основі використовувати 

стратегічний контролінг (шляхом використання оцінки методу (методів) 

антикризового управління, що повинна відповідати основній конкурентній 

стратегії промислового підприємства та нормам державного регулювання). 

Доцільність виділення в системі стратегічного контролінгу двох частин 

зумовлена так званим синергетичним ефектом (взаємозв'язком і 

взаємозалежністю методів антикризового управління). Ефект синергії у сфері 

стратегічного контролінгу проявляється, навпаки, від окремого до загального 

випадку. Оцінці на відповідність основної конкурентної стратегії й 

державних нормативів піддаються послідовно методи управління окремими 

видами діяльності підприємства. У випадку невідповідності хоча б одного з 

них робиться висновок про невідповідність даним параметрам усього 

комплексу методів управління (системи управління) підприємством. [62, 85].  

Одним з них є метод управлінського обліку, оскільки в ринкових 

умовах економічні методи антикризового управління промисловими 

підприємствами стають актуальними для будь-якого підприємства незалежно 

від виду і масштабів його діяльності. У загальному вигляді антикризове 
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управління промисловими підприємствами з використанням інструментів 

стратегічного контролінгу можна визначити як специфічну галузь 

управлінської діяльності, пов'язану з цілеспрямованою організацією 

матеріальних і грошових потоків підприємства, формуванням капіталу, 

прибутків та фондів, необхідних для досягнення стратегічних цілей розвитку 

промислового підприємства  направленої на подолання кризових явищ. 

Об'єктом антикризового управління є економічні відносини, фінансові 

ресурси і їх джерела (рис. 2.7). 

 

Мета 

Планування 

Впровадження 

Аналіз 
Формування антикризового 

управлінського рішення

Контроль 

Отримання 

результату

Корегування 

 

 

Рис. 2.7. Цикл антикризового управління промисловим 

підприємством 

 

У циклів є свої принципи роботи: цикл працює тільки у тому 

випадку, якщо є в наявності усі його компоненти, і він замкнений. Якщо 

на промисловому підприємстві відсутній який-небудь з вказаних етапів 
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або порушено його функціональну структуру, то це означає, що цикл 

антикризового управління «розірваний». У таких умовах є неефективною 

система антикризового управління як окремими підрозділами, так і 

промисловим підприємством цілому.  

Формування цілей розвитку промислового підприємства - це 

головний початковий крок роботи. На цьому етапі формуються бізнес-

ідеології: місії промислового підприємства, цінності, орієнтири і 

принципи ведення бізнесу. Місія промислового підприємства - це 

напрями за якими промислове підприємство рухатиметься у своєму 

розвитку. Місія змінюється дуже повільно, і вона багато в чому є 

концентрованим представленням стратегічного плану промислового 

підприємства.  

Другим етапом циклу управління промисловим підприємством є 

планування, сутність якого полягає у формуванні планів різних рівнів: 

стратегічні, оперативні та тактичні. Стратегічний план - це логічне 

продовження концепції розвитку промислового підприємства, свого роду 

перекладення місії підприємства на мову довгострокових планів (більше 

3 років) з урахуванням наявних ринкових умов. Оперативні плани 

надають детальні рекомендації щодо  реалізації, засновані на 

затвердженій корпоративній стратегії які допомагають досягати 

корпоративних цілей. Вони, як правило, є  короткостроковими і 

розробляються на 1-3 роки. Фінансові плани є детальнішим 

представленням майбутньої діяльності промислового підприємства і 

тому, як правило, складаються на строк до 1 року [52, 78, 154].  

Аналіз діяльності промислового підприємства проводиться на 

основі даних системи обліку, адекватної вирішуваній задачі. 

Ефективна система антикризового управління промисловими 

підприємствами передбачає оптимальну постановку цілей, завдань і 

контроль їх обов'язкового досягнення. Рівень досяжності поставлених 

цілей необхідно співвідносити зі стратегією розвитку промислового 
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підприємства. Тому потрібне чітке розуміння того, як взаємопов'язані 

стратегії підприємства, його оперативні та тактичні плани. 

На етапі формування управлінської дії відбувається підготовка 

подальших дій, які будуть спрямовані на досягнення поставлених цілей з 

урахуванням  відхилень, що виникли.  

Проведення коригування планів, а в окремих випадках і цілей 

промислового підприємства проводиться на усіх етапах циклу 

антикризового управління промисловими підприємствами. 

Сучасні промислові підприємства постійно шукають нові способи 

та методи для підвищення своєї ефективності та отримання конкурентної 

переваги, але не всі сучасні промислові підприємства прагнуть до 

вдосконалення своїх власних бізнес-процесів, багато з них не визнають 

важливість вивчення передового досвіду, досягнутого іншими 

зарубіжними та вітчизняними промисловими підприємствами. Це і є 

причиною відставання вітчизняних промислових підприємств від лідерів. 

Одним з оптимальних методів для перейняття досвіду, виходу 

промислових підприємств на світові ринки та підвищення їх 

конкурентоспроможності є бенчмаркінг.  

Бенчмаркінг розвиває аналіз діяльності промислових підприємств, 

що обмежується вивченням конкурентів - їх продукції, витрат і 

технологій, характеристик, економічних та фінансових показників, 

відносин із клієнтами й постачальниками. Усе це необхідно для пошуку 

найбільш вигідної продукції для промислового підприємства [48, 69, 125].  

Існує декілька виявлених видів бенчмаркінгової діяльності. Вони 

відрізняються за складністю завдань, що ставляться (прості і складні), за 

спрямованістю (внутрішня і зовнішня), за рівнем, на якому передбачається 

проводити бенчмаркінг (стратегічний і операційний). Який із видів 

бенчмаркінгу доцільно використовувати в кожному конкретному випадку, 

можна вирішити на основі інформації, поданої в табл. 2.20. Яким чином 

промислове підприємство використовує бенчмаркінг, залежить від 
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поставлених перед ним цілей, стадії її розвитку і стану галузі, тобто цілей і 

стадії розвитку її основних конкурентів. [14, 67, 105] 

 

Таблиця 2.20 

Види бенчмаркінгу та їх характеристика 

Сутність видів 

бенчмаркінгу 
Коли використовувати 

Складнощі при 

використанні 

1 2 3 

Внутрішній бенчмаркінг 

Порівняння методів 

здійснюється шляхом 

подібних дій у межах 

діяльності 

промислового 

підприємства. 

Знаходження в межах 

промислового 

підприємства подібної, 

найбільш успішно 

виконуваної дії 

Після ознайомлення з 

процесом бенчмаркінгу. 

Перед тим, як 

проводити зовнішній 

бенчмаркінг 

Основою повинна бути 

ґрунтовна теоретична 

підготовка. Необхідність 

створення власної 

стратегії внутрішнього 

обміну інформацією 

Конкурентний бенчмаркінг 

Оцінює рівень 

ефективності діяльності 

підприємства у 

порівнянні з його 

прямими конкурентами, 

виявляє їх сильні та 

слабкі сторони для 

розроблення власної 

стратегії успішного 

розвитку 

Протягом всього 

періоду бенчмаркінг 

повинен бути важливою 

частиною стратегії. 

Може здійснюватися як 

при співробітництві, 

обміні інформацією з 

вашим безпосередніми 

конкурентами, так і без 

них 

Інформація конкурентів 

надійно «закрита»  

Спільний (асоціативний) бенчмаркінг 

Проводиться 

підприємствами, які 

об'єднані у вузькому 

бенчмаркінговому 

альянсі з метою обміну 

інформацією щодо 

власної діяльності з 

метою подальшого 

успішного розвитку 

За умови, що ймовірні 

(попередньо відібрані) 

партнери мають 

достатньо високий 

рівень розвитку 

Одержання інформації від 

членів групи, які не 

обов'язково 

використовують «кращу» 

практику 
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Продовження табл. 2.20 

1 2 3 

Процесний бенчмаркінг 

Вивчення практики 

побудови бізнес-

процесів, як правило, в 

на підприємствах, що не 

є вашими прямими 

конкурентами, але 

мають подібні основні 

бізнес- процеси. 

Для впровадження в 

діяльність 

промислового 

підприємства процесу 

постійного 

відстежування і 

впровадження кращих 

практик ведення 

бізнесу. Використання 

методології 

бенчмаркінгу в 

проектах із покращення 

бізнес- процесів, що 

буде мати найкращий 

результат 

Потребує творчого 

підходу 

Стратегічний бенчмаркінг 

Систематичний процес, 

спрямований на оцінку 

альтернатив, реалізацію 

стратегій і 

вдосконалення 

характеристик 

продуктивності на 

основі успішних 

стратегій підприємств-

партнерів 

Для впровадження в 

діяльність підприємства 

процесу постійного 

відстежування та 

впровадження кращих 

практик ведення бізнесу 

- 

 

На практиці можуть застосовуватися різні види бенчмаркінгу, які 

класифіковано в залежності від того, з ким проводиться порівняння і що 

порівнюється. 

Інформативна база щодо використання бенчмаркінгу на промислових 

підприємствах: не копіюйте, а створюйте (не треба копіювати підходи, які 

використовують інші підприємства, тому що вони можуть не відповідати 

умовам в яких функціонує промислове підприємство); антикризові 

управлінські рішення і підходи мають бути спрямовані на майбутнє; об'єктом 



136 

для еталонного порівняння мають бути показники, що корелюють з 

ключовими чинниками успіху в конкурентній боротьбі [25, 43, 97]. 

Бенчмаркінг - це процес, що приносить користь, але він вимагає 

правильного коректного застосування. 

Слід зазначити, що позитивною рисою бенчмаркінгу є забезпечення 

конкурентних переваг, а до недоліків слід відносити закритість промислових 

підприємств і власний комплекс «засекреченості, а також те, що наявні 

системи фінансового обліку промислового підприємства і оподаткування не 

завжди дозволяють отримати реальні дані за тими чи іншими показниками. 

Очікуваний результат від впровадження бенчмаркінгу – це виявлення 

найбільш важливих складових даної проблеми з виділенням їх ознак для 

підготовки можливих варіантів вирішення. 

В Україні до поняття бенчмаркінг відносяться насторожено, 

побоюючись, що цим поняттям прикривається промислова розвідка. 

Насправді різниця між двома цими явищами принципова. Бенчмаркінг - 

метод вивчення чужого досвіду, який не є таємницею. 

В Україні з'являються промислові підприємства, які використовують 

бенчмаркінг, але кількість їх поки що незначна. 

У ході дослідження проведено аналіз роботи промислових підприємств 

за допомогою одного з методів контролінгу - «квадрат потенціалу». 

Графоаналітичний метод «Квадрат потенціалу» дозволяє системно 

встановити кількісні та якісні зв’язки між окремими елементами потенціалу, 

рівень його розвитку та конкурентоспроможності та на цій підставі своєчасно 

обґрунтувати та реалізувати управлінські рішення щодо підвищення рівня 

конкурентоспроможності промислового підприємства та є підґрунтям для 

формування антикризових заходів. Даний метод має декілька теоретичних 

аспектів, які необхідно враховувати при обґрунтуванні антикризових 

управлінських рішень. 

Алгоритм графоаналітичного методу оцінки конкурентоспроможності 

промислового підприємства «Квадрат потенціалу»: 
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1. Вихідні дані подаються у вигляді матриці (аij), тобто таблиці, де в 

рядках записані номери показників (i = 1,2,3,..., n), а у стовпцях — назви 

промислових підприємств, що розглядаються (j = 1,2,3,..., m). 

2. За кожним показником закріплюється оптимальне значення при 

урахуванні коефіцієнта чутливості kч і здійснюється ранжування 

промислових підприємств з визначенням зайнятого місця. 

3. Для кожного промислового підприємства знаходимо суму місць (Рj), 

отриманих у ході ранжування, за формулою 2.11: 

 

                                       


n

i
ijj kaP

1
ч                                              (2.11) 

 

4. Трансформуємо отриману в ході ранжування суму місць (Рj) у 

довжину вектора, що створює квадрат потенціалу промислового 

підприємства (рис. 2.8).  

Квадрат потенціалу конкурентоспроможності промислових 

підприємств має чотири зони відповідно до розділів (k), які застосовані в 

розглянутій системі показників, та чотири вектори (В), що створюють його. 

 

 

Рис. 2.8 Квадрат потенціалу конкурентоспроможності промислових 

підприємств залізничного транспорту 
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Отже, довжину вектора, що створює квадрат потенціалу 

конкурентоспроможності промислових підприємств (Вk, де k = 1,2,3,4), 

знаходимо за допомогою формули 2.12: 

 

                 )1(

100
)(100

ч

ч






mnk

nkPjBk                         (2.12) 

 

5. Визначивши довжину всіх векторів, створюємо квадрат потенціалу 

конкурентоспроможності промислових підприємств і зробимо відповідні 

висновки: 

форма квадрата потенціалу конкурентоспроможності промислових 

підприємств може бути двох типів; 

перший тип має правильну форму квадрата. Якщо в результаті аналізу ми 

будемо мати фігуру, візуально близьку до квадрата, то розглянуте промислове 

підприємство має збалансований потенціал конкурентоспроможності, що є 

основою успіху його діяльності;  

другий тип має викривлену форму квадрата, причиною цього може бути 

те, що один вектор розвинутий більше за другий («проблемний» вектор) або всі 

вектори розвинуті по-різному (дисгармонія векторів). Якщо промислове 

підприємство має другий тип форми квадрата, то його потенціал 

конкурентоспроможності потребує негайних антикризових заходів, що 

дозволить покращити збалансованість елементів потенціалу 

конукрентоспроможності, в тому числи з використанням бенчмаркінгу. 

Перший вектор квадрату потенціалу конкурентоспроможності 

промислових підприємств характеризує  виробництво, розподіл і збут 

продукції, другий вектор характеризує організаційну структуру та 

менеджмент, третій вектор – маркетинг, четвертий вектор - фінанси»[110]. 

Вихідні дані для розрахунку та побудови квадратів потенціалу 

конкурентоспроможності промислових підприємств за 2017 рік, наведені в 

табл. 2.21 – 2.24. 



139 

Таблиця 2. 21 

Виробничий потенціал конкурентоспроможності підприємств 

№ 

п/п 
Показник 

К
о

еф
. 

ч
у

тл
и

в
. 

k ч
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 «

К
М

Р
З

»
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о
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о
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М
З

»
 

1 Фондовіддача, грн. 1,1 1,49 1,90 1,27 0,28 0,49 1,39 1,09 1,03 1,12 1,11 

   2 1 4 10 9 3 7 8 5 6 

2 
Витрати на 1 грн 

товарної продукції 
1,1 0,81 0,85 0,79 1,2 0,69 0,71 0,61 1,32 0,87 0,92 

   5 6 4 9 2 3 1 10 7 8 

3 
Реалізація продукції, 

тис. грн. 
1,05 6602 159419 198470 38499 6732 115058 25854 36227 27958 15463 

   10 2 1 4 9 3 7 5 6 8 

4 
Валовий прибуток, 

тис. грн 
1,15 1463 128018 66734 18151 278 15942 6054 1084 79665 3453 

   8 1 3 4 10 5 6 9 2 7 

5 
Чистий прибуток, 

тис. грн 
1,15 964 203061 5219 10254 -1326 -113895 783 -11929 2440 1784 

   6 1 3 2 8 10 7 9 4 5 

 

 Таблиця 2. 22 

Організаційний потенціал конкурентоспроможності підприємств 

№ 

п/п 
Показник 

К
о
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. 

ч
у

тл
и

в
. 
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П
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1 
Ділові якості менеджерів, 

балів  
1,2 254 184 193 103 230 241 252 167 243 205 

   1 8 7 10 5 4 2 9 3 6 

2 
Ефективність організаційної 

структури управління, балів 
1,1 21 18 19 12 17 20 21 18 20 20 

   1 4 3 6 5 2 1 4 2 2 

3 
Вік персоналу, % до 45 

років 
1,1 63 43 58 52 48 59 68 43 49 47 

   2 9 4 5 7 3 1 9 6 8 

4 
Рівень освіти, % з вищою 

освітою 
1,05 62 56 43 48 38 31 48 39 41 38 

   1 2 4 3 7 8 3 6 5 7 

5 
Витрати на оплату праці, 

грн. грн. 
1,15 3169 91787 24052 8722 5110 18889 2888 13498 14372 3334 

   9 1 2 6 7 3 10 5 4 8 
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Таблиця 2.23 

Маркетинговий потенціал конкурентоспроможності підприємств 

№ 

п/п 
Показник 

К
о
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П
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1 

Обсяги постачань на 

внутрішній ринок, тис. 

грн. 

1,2 3961,2 95651,4 119082 23099,4 4039,2 69034,8 15512,4 21736,2 16774,8 9277,8 

   10 2 1 5 9 4 8 6 7 2 

2 Місце в експорті, тис. грн. 1,15 2640,8 63767,6 79388 15399,6 2692,8 46023,2 10341,6 14490,8 11183,2 6185,2 

   10 2 1 4 9 3 7 5 6 8 

3 

Фінансування рекламної 

діяльності, % до 

загальних витрат 

підприємства 

1,15 9,5 7,1 6,5 1,05 3,2 7,6 8,4 2,3 4,8 2,9 

   1 3 5 10 7 3 2 9 6 8 

4 Фірмовий стиль  1,15 4 3 3 1 2 3 4 4 3 3 

   4 3 3 1 2 3 4 4 3 3 

5 

Витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження 

продукції, тис. грн./рік 

1,3 
66,02 1594,19 1984,7 384,99 67,32 1150,58 258,54 362,27 279,58 154,63 

   10 2 1 4 9 3 7 5 6 8 

 

Таблиця 2. 24 

Фінансовий потенціал конкурентоспроможності підприємств 

№
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1 Чистий дохід, тис.грн. 1,05 5650 713342 216623 50520 17150 128178 13901 30770 51978 15241 

   10 1 3 5 7 2 9 6 4 8 

2 
Поточні зобов’язання і 

забезпечення, тис.грн. 
1,05 847 1314939 21294 65416 11963 667653 3799 629963 33072 28160 

   10 3 7 4 8 1 9 2 5 6 

3 Власний капітал , тис.грн. 1,05 3893 -446358 25312 3944 4328 121882 4450 -8328 21375 21133 

   9 1 3 8 7 2 6 10 4 5 

4 Оборотні активи, тис.грн. 1,1 2245 148562 29156 74783 11980 1088366 4459 43644 205589 38273 

   10 2 7 4 8 3 9 5 1 6 

5 
Необоротні активи, 

тис.грн. 
1,1 2525 926517 17450 25034 4013 36203 3790 29903 34940 11020 

   10 1 6 5 8 3 9 4 2 7 
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Проведено розрахунки для побудови квадрата потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства ПрАТ «КМРЗ». 

Знайдено суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування для 

підприємства ПрАТ «КМРЗ». 

 

1jP  = 1,1 • 2+1,1 • 5+1,05 • 10+1,15 • 8+1,15 • 6= 34,3 

 

2j
P = 1,2 • 1+1,1 • 1+1,1 • 2+1,15 • 1 +1,15 • 9  = 15,9 

 

3j
P = 1,2 • 10 +1,15 • 10+1,15 • 1+1,15 • 4+1,3 • 10 = 42,25 

 

4j
P = 1,05 • 10+1,05 • 10+1,05 • 9+1,1 • 10+1,1 • 10= 52,45 

 

Довжина вектора, що створює квадрат потенціалу 

конкурентоспроможності  промислового підприємства ПрАТ «КМРЗ» 

(рис.2.12) становить: 
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Виробничий 

потенціал

Організаційний 

потенціал

Маркетинговий 

потенціал

Фінансовий 

потенціал

 

Рис.2.9 Квадрат потенціалу конкурентоспроможності промислового  

підприємства ПрАТ «КМРЗ» 

 

Квадрат потенціалу конкурентоспроможності промислового 

підприємства  ПрАТ «КМРЗ» має форму далеку від квадрата через невисокі 

показники виробничого потенціалу. Тому, що промислове підприємство має 

низький обсяг реалізованої продукції в порівняння з конкурентами, валовий 

та чистий прибуток теж менший товарної продукції.  

Необхідно також покращити показники організаційного потенціалу 

конкурентоспроможності за рахунок підвищення рівня оплати праці. 

Показники маркетингового потенціалу конкурентоспроможності 

промислового підприємства свідчать про те, що промислове підприємство 

маже дуже низький рівень обсягів постачань на внутрішній та на зовнішній 

ринки, витрати на підготовку інформації щодо розповсюдження продукції 
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теж мають низький рівень.  

Проведено розрахунки для побудови квадрату потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства ПрАТ «ХТЗ». 

Знайдено суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування для  

промислового підприємства ПрАТ «ХТЗ». 

 

1jP  = 1,1 • 1+1,1 • 6+1,05 • 2+1,15 • 1+1,15 • 1= 12,1 

 

2j
P = 1,2 • 8+1,1 • 4+1,1 • 9+1,15 • 2 +1,15 • 1 = 7,75 

 

3j
P = 1,2 • 2 +1,15 • 2+1,15 • 3+1,15 • 3+1,3 • 2 = 14,2 

 

4j
P = 1,05 • 1+1,05 • 3+1,05 • 1+1,1 • 2+1,1 • 1= 8,55 

 

Довжина вектора, що створює квадрат потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства  для ПрАТ «ХТЗ» (рис. 

2.20) становить: 
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Рис.2.10 Квадрат потенціалу конкурентоспроможності промислового 

підприємства ПрАТ «ХТЗ» 

 

Квадрат потенціалу конкурентоспроможності промислового 

підприємства ПрАТ «ХТЗ» та розрахункові показники свідчать про 

високий рівень функціонування промислового підприємства за 2017 р., 

що не можна підтвердити за попередні роки. 

 До моменту зміни власника завод перебував у стані затяжної кризи. 

Однак завдяки активності та інвестиціям О. Ярославського підприємство 

змогло відновити роботу, усунути заборгованість по зарплатах, відновити 

прибуткову діяльність та презентувати сучасний модельний ряд 

модернізованої техніки. 

Для підвищення рівня діяльності промислового підприємства 

необхідно підвищувати виробничий потенціал конкурентоспроможності 

за рахунок  збільшення випуску продукції, зниження витрат на 1 грн. 
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товарної продукції, що в свою чергу призведе до збільшення прибутку, 

зменшення кількості штрафів та підвищення рентабельності виробництва; 

організаційний потенціал конкурентоспроможності промислового 

підприємства за рахунок підвищення ділових якостей менеджерів, 

підвищення ефективності організаційної структури управління,  

залучення нових молодих фахівців та підвищення кваліфікації робітників, 

підвищення продуктивності праці за рахунок збільшення оплати праці; 

маркетинговий потенціал конкурентоспроможності промислового 

підприємства можна покращити за рахунок збільшення поставок на 

внутрішній та зовнішні ринки, зниження ціни за одиницю продукції та 

ефективній маркетинговій діяльності та ін.  

Проведено розрахунки для побудови квадрата потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства залізничного 

транспорту ПАТ «Електромашина». 

 Знайдено суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування для 

промислового підприємства ПАТ «Електромашина». 

 

1jP  = 1,1 • 4+1,1 • 4+1,05 • 1+1,15 • 3+1,15 • 3= 34,3 

 

2j
P = 1,2 • 7+1,1 • 3+1,1 • 4+1,15 • 4 +1,15 •  = 22,85 

 

3j
P = 1,2 • 1 +1,15 • 1+1,15 • +1,15 • 3+1,3 • 1 = 12,85 

 

4j
P = 1,05 • 3+1,05 • 7+1,05 • 3+1,1 • 7+1,1 • 6= 27,95 

 

Довжина вектора, що створює квадрат потенціалу 

конкурентоспроможності  для підприємства ПАТ «Електромашина», 

(рис. 2.21) становить: 
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Промисловому підприємству ПАТ «Електромашина» необхідно 

підвищувати потенціал конкурентоспроможності.  

Виробничий потенціал конкурентоспроможності промислове 

підприємство може підвищити за рахунок збільшення обсягу випуску 

продукції та прибутку, фондовіддачі та рентабельності виробництва, 

зниження витрат на 1 грн. товарної продукції. 

Виробничий 

потенціал

Організаційний 

потенціал

Маркетинговий 

потенціал

Фінансовий 
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Рис. 2.11. Квадрат потенціалу конкурентоспроможності промислового 

підприємства ПАТ «Електромашина» 
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Організаційний потенціал конкурентоспроможності промислового 

підприємства можна підвищити за рахунок покращення ділових якостей 

менеджерів, ефективності організаційної структури, за рахунок залучення 

нових фахівців та підвищення кваліфікації робітників, підвищення 

продуктивності праці за рахунок ефективної мотивації. 

Маркетинговий потенціал конкурентоспроможності промислове 

підприємство  в  змозі  покращити  за  рахунок  збільшення  поставок 

продукції  на  внутрішній  ринок та збільшення експорту,  

Фінансовий потенціал конкурентоспроможності промислове 

підприємство зможе підвищити за рахунок покращення таких показників 

як  коефіцієнт  швидкої  ліквідності,  

Проведено  розрахунки  для  побудови  квадрата  потенціалу 

конкурентоспроможності  промислового  підприємства  

ПрАТ «ХарВерст». 

Знайдено суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування для 

промислового підприємства ПрАТ «ХарВерст». 

 

1jP  = 1,1 • 10+1,1 • 9+1,05 • 4+1,15 • 4+1,15 • 2= 32 

 

2j
P = 1,2 • 10+1,1 • 6+1,1 • 5+1,15+ 3 1,15 • 6 = 34,31 

 

3j
P = 1,2 • 5 +1,15 • 4+1,15 • 10+1,15 • 1+1,3 •  = 28,45 

 

4j
P = 1,05 • 5+1,05 • 4+1,05 • 8+1,1 • 4+1,1 • 5= 27,75 

 

Довжина вектора, що створює квадрат потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства ПрАТ «ХарВерст», 

(рис. 2.22) становить: 
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ПрАТ «ХарВерст» має ситуацію близьку до критичної. Квадрат 

потенціалу демонструє слабкий розвиток потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства. 

Виробничий 

потенціал

Організаційний 

потенціал

Маркетинговий 

потенціал

Фінансовий 

потенціал

 
 

Рис. 2.12. Квадрат потенціалу конкурентоспроможності промислового 

підприємства ПрАТ «ХарВерст» 
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Виробничий потенціал конкурентоспроможності промислове 

підприємство може підвищити за рахунок збільшення обсягу випуску 

продукції, зниження витрат на 1 грн. товарної продукції, збільшення 

прибутку, фондовіддачі та рентабельності виробництва. 

Організаційний потенціал конкурентоспроможності промислового 

підприємства можна підвищити за рахунок покращення таких показників як 

ділові якості менеджерів, ефективність організаційної структури 

управління, збільшення чисельності молодих фахівців та працівників з 

вищою освітою, збільшення продуктивності праці за рахунок ефективної 

мотивації працівників. 

Маркетинговий потенціал конкурентоспроможності промислового 

підприємства можна покращити, якщо збільшити обсяги поставок на ринки, 

знизити ціну за одиницю продукції, покращити фірмовий стиль та 

проводити ефективну рекламу. 

Фінансовий потенціал конкурентоспроможності промислового 

підприємства потрібно підвищувати за рахунок покращення таких 

показників: коефіцієнт швидкої ліквідності; рентабельність продажів; 

активів; власного капіталу; зменшення терміну погашення дебіторської 

заборгованості; збільшення оборотності активів; виторгу на одного 

працюючого; підвищення коефіцієнта платоспроможності. 

Проведено розрахунки для побудови квадрата потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства ПАТ «КМЗ 

Коростень». 

Знайдено суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування для 

промислового підприємства ПАТ «КМЗ Коростень». 

 

1jP  = 1,1 • 9+1,1 • 2+1,05 • 9+1,15 • 10+1,15 • 8= 42,25 

 

2j
P = 1,2 • 5+1,1 • 5+1,1 • 7+1,15 • 7 +1,15 • 7 = 34,31 
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3j
P = 1,2 • 9 +1,15 • 9+1,15 • 7+1,15 • 2+1,3 • 9 = 43,2 

 

4j
P = 1,05 • 7+1,05 • 8+1,05 • 7+1,1 • 8+1,1 • 8= 40,7 

 

Довжина вектора, що створює квадрат потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства ПАТ «КМЗ 

Коростень» (рис. 2.23) становить: 
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Рис.2.13. Квадрат потенціалу конкурентоспроможності промислового 

підприємства ПАТ «КМЗ Коростень» 
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Квадрат потенціалу конкурентоспроможності промислового 

підприємства ПАТ «КМЗ Коростень» свідчить про низький рівень 

розвитку потенціалу конкурентоспроможності промислового 

підприємства, отже, підприємству необхідно підвищувати його. 

Організаційний потенціал конкурентоспроможності промислового 

підприємства можна підвищити за рахунок показників: залучення  

менеджерів вищої кваліфікації, які мають успішний досвід роботи, 

ефективність організаційної структури управління, залучення молодих 

фахівців та працівників з вищою освітою, підвищення кваліфікації 

робітників,  збільшення продуктивність праці за рахунок ефективної 

мотивації працівників, підвищення рівня заробітної плати.  

Маркетинговий потенціал конкурентоспроможності промислового 

підприємства можна покращити, якщо збільшити обсяги поставок на 

вітчизняні ринки та підвищити експорт, знизити ціну за одиницю продукції, 

покращити фірмовий стиль та проводити ефективну рекламну політику. 

Фінансовий потенціал конкурентоспроможності промислового 

підприємства потрібно підвищувати за рахунок покращення таких показників 

як коефіцієнт швидкої ліквідності, рентабельність продажів, активів, 

власного капіталу, зменшення терміну погашення дебіторської 

заборгованості, збільшення оборотності активів, виторгу на одного 

працюючого, підвищення коефіцієнта платоспроможності. 

Проведено розрахунки для побудови квадрата потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства  ПрАТ «ТКШЗ». 

Знайдено суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування для 

підприємства ПрАТ «ТКШЗ». 

 

1jP  = 1,1 • 3+1,1 • 3+1,05 • 3+1,15 • 5+1,15 • 10= 27,0 

 

2j
P = 1,2 • 4+1,1 • 2+1,1 • 3+1,15 • 8 +1,15 • 3 = 34,98 
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3j
P = 1,2 • 4 +1,15 • 3+1,15 • 3+1,15 • 3+1,3 • 3 = 19,05 

 

4j
P = 1,05 • 2+1,05 • 1+1,05 • 2+1,1 • 3+1,1 • 3= 11,85 

 

Довжина вектора, що створює квадрат потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства ПрАТ «ТКШЗ», 

(рис. 2.24) становить: 
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Квадрат потенціалу конкурентоспроможності промислового 

підприємства ПрАТ «ТКШЗ» має форму подібну до квадрату, але потенціал 

конкурентоспроможності  промислового підприємства розвинутий не 

повністю. 

Промисловому підприємству потрібно підвищувати свій виробничий 

потенціал конкурентоспроможності за рахунок збільшення обсягу випуску 

продукції, зниження витрат на 1 грн. товарної продукції, збільшення 

фондовіддачі та рентабельності продукції. 

Організаційний потенціал конкурентоспроможності промислового 

підприємства можна покращити за рахунок підвищення ділових якостей 
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менеджерів, ефективності організаційної структури управління, залучення 

молодих кваліфікованих кадрів, підвищення кваліфікації працівників та 

надання можливості робітникам отримувати вищу освіту, підвищення 

продуктивності праці шляхом ефективної мотивації. 

 

Виробничий 
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Організаційний 
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Маркетинговий 

потенціал

Фінансовий 

потенціал

 

Рис.2.14. Квадрат потенціалу конкурентоспроможності промислового 

підприємства ПрАТ «ТКШЗ» 

 

Маркетинговий потенціал конкурентоспроможності промислового 

підприємства можна покращити, якщо збільшити обсяги поставок на 

вітчизняні ринки, знизити ціну за одиницю продукції, покращити фірмовий 

стиль та проводити ефективну рекламу.  

Фінансовий потенціал конкурентоспроможності промислового 

підприємства можна підвищити за рахунок  покращення таких показників як 
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коефіцієнт швидкої ліквідності, рентабельність продажів, активів, власного 

капіталу, зменшення терміну погашення дебіторської заборгованості, 

збільшення виторгу на одного працюючого, підвищення коефіцієнта 

платоспроможності. 

Проведено розрахунки для побудови квадрату потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства ПрАТ «Агромаш». 

Знайдено суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування для 

промислового підприємства ПрАТ «Агромаш». 

 

1jP  = 1,1 • 7+1,1 • 1+1,05 • 7+1,15 • 6+1,15 • 7= 31,1 

 

2j
P = 1,2 • 2+1,1 • 1+1,1 • 1+1,15 • 3 +1,15 • 10 = 19,41 

 

3j
P = 1,2 • 8 +1,15 • 7+1,15 • 2+1,15 • 4+1,3 • 7 = 33,65 

 

4j
P = 1,05 • 9+1,05 • 9+1,05 • 6+1,1 • 9+1,1 • 9= 45,0 

 

Довжина вектора, що створює квадрат потенціалу 

конкурентоспроможності  промислового підприємства ПрАТ «Агромаш», 

(рис. 2.25) становить: 
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Рис. 2.15. Квадрат потенціалу конкурентоспроможності підприємства  

ПрАТ «Агромаш» 

 

ПрАТ «Агромаш» має низькі показники потенціалу 

конкурентоспроможності, необхідно підвищити: виробничий потенціал 

конкурентоспроможності промислового підприємства, за рахунок 

підвищення фондовіддачі; організаційний потенціал 

конкурентоспроможності підприємства за рахунок підвищення ділових 

якостей менеджерів, підвищити кваліфікацію робітників та збільшити 

залучення молодих фахівців, а також підвищувати продуктивність праці; 

підвищити маркетинговий потенціал конкурентоспроможності збільшити 

за рахунок проведення ефективної рекламної діяльності та розширення 
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експорту; фінансовий потенціал конкурентоспроможності, за рахунок 

зменшення терміну погашення дебіторської заборгованості, покращення 

показників використання власного капіталу, оборотності активів, виторгу 

на одного працюючого, коефіцієнта платоспроможності.  

Проведено розрахунки для побудови квадрату потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства ПрАТ «ОдМЗ». 

Знайдено суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування для 

промислового підприємства ПрАТ «ОдМЗ». 

 

1jP  = 1,1 • 8+1,1 • 10+1,05 • 5+1,15 • 9+1,15 • 9= 45,75 

 

2j
P = 1,2 • 9+1,1 • 4+1,1 • 9+1,15 • 6+1,15 • 5  = 37,48 

 

3j
P = 1,2 • 6 +1,15 • 5+1,15 • 9+1,15 • 4+1,3 • 5 = 34,4 

 

4j
P = 1,05 • 6+1,05 • 2+1,05 • 10+1,1 • 5+1,1 • 4= 28,8 

 

Довжина вектора, що створює квадрат потенціалу 

конкурентоспроможності  для  ПрАТ «ОдМЗ», (рис. 2.25) становить: 
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Рис. 2.16. Квадрат потенціалу конкурентоспроможності підприємства  

ПрАТ «ОдМЗ» 

 

ПрАТ «ОдМЗ» має низькі показники потенціалу 

конкурентоспроможності, керівництву промислового підприємства 

необхідно приймати ефективні антикризові заходи для підвищення: 

виробничий потенціал конкурентоспроможності промислового 

підприємства, за рахунок підвищення фондовіддачі; організаційний 

потенціал конкурентоспроможності підприємства за рахунок підвищення 

ділових якостей менеджерів, підвищити кваліфікацію робітників та 

збільшити залучення молодих фахівців, а також підвищувати 

продуктивність праці; підвищити маркетинговий потенціал 

конкурентоспроможності збільшити за рахунок проведення ефективної 

рекламної діяльності та розширення експорту; фінансовий потенціал 

конкурентоспроможності, за рахунок зменшення терміну погашення 
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дебіторської заборгованості, покращення показників використання 

власного капіталу, оборотності активів, виторгу на одного працюючого, 

коефіцієнта платоспроможності.  

Проведено розрахунки для побудови квадрату потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства ПрАТ «ПТМЗ». 

Знайдено суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування для 

промислового підприємства ПрАТ «ПТМЗ». 

 

1jP  = 1,1 • 5+1,1 • 7+1,05 • 6+1,15 • 2+1,15 • 4 = 26,4 

 

2j
P = 1,2 • 3+1,1 • 2+1,1 • 6+1,15 • 5+1,15 • 4  = 22,52 

 

3j
P = 1,2 • 7 +1,15 • 6+1,15 • 6+1,15 • 3+1,3 • 6 = 33,45 

 

4j
P = 1,05 • 4+1,05 • 5+1,05 • 4+1,1 • 1+1,1 • 2= 16,95 

 

Довжина вектора, що створює квадрат потенціалу 

конкурентоспроможності  ПрАТ «ПТМЗ», (рис. 2.25) становить: 
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Рис. 2.17. Квадрат потенціалу конкурентоспроможності підприємства  

ПрАТ «ПТМЗ» 

 

ПрАТ «ПТМЗ» має середні показники потенціалу 

конкурентоспроможності, але необхідно впроваджувати антикризові 

заходи для підвищення його рівня розвитку: виробничий потенціал 

конкурентоспроможності промислового підприємства, за рахунок 

підвищення фондовіддачі; організаційний потенціал 

конкурентоспроможності підприємства за рахунок підвищення ділових 

якостей менеджерів, підвищити кваліфікацію робітників та збільшити 

залучення молодих фахівців, а також підвищувати продуктивність праці; 

підвищити маркетинговий потенціал конкурентоспроможності збільшити 

за рахунок проведення ефективної рекламної діяльності та розширення 

експорту; фінансовий потенціал конкурентоспроможності, за рахунок 
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зменшення терміну погашення дебіторської заборгованості, покращення 

показників використання власного капіталу, оборотності активів, виторгу 

на одного працюючого, коефіцієнта платоспроможності.  

Проведено розрахунки для побудови квадрату потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства 

ПАТ «Дрогобицький МЗ». 

Знайдено суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування для 

промислового підприємства ПАТ «Дрогобицький МЗ». 

 

1jP  = 1,1 • 6+1,1 • 8+1,05 • 8+1,15 • 7+1,15 • 5= 37,6 

 

2j
P = 1,2 • 6+1,1 • 2+1,1 • 8+1,15 • 7 +1,15 • 8 = 35,13 

 

3j
P = 1,2 • 2 +1,15 • 8+1,15 • 8+1,15 • 3+1,3 • 8 = 34,65 

 

4j
P = 1,05 • 8+1,05 • 6+1,05 • 5+1,1 • 6+1,1 • 7= 34,25 

 

Довжина вектора, що створює квадрат потенціалу 

конкурентоспроможності  ПАТ «Дрогобицький МЗ», (рис. 2.25) становить: 
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Рис. 2.18. Квадрат потенціалу конкурентоспроможності підприємства  

ПАТ «Дрогобицький МЗ» 

 

ПАТ «Дрогобицький МЗ» має низькі показники потенціалу 

конкурентоспроможності, необхідно підвищити напрями діяльності 

промислового підприємства за рахунок впровадження ефективних 

антикризових заходів: виробничий потенціал конкурентоспроможності 

промислового підприємства, за рахунок підвищення фондовіддачі; 

організаційний потенціал конкурентоспроможності підприємства за 

рахунок підвищення ділових якостей менеджерів, підвищити 

кваліфікацію робітників та збільшити залучення молодих фахівців, а 

також підвищувати продуктивність праці; підвищити маркетинговий 
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потенціал конкурентоспроможності збільшити за рахунок проведення 

ефективної рекламної діяльності та розширення експорту; фінансовий 

потенціал конкурентоспроможності, за рахунок зменшення терміну. 

Проаналізувавши результати розрахунків та квадрати потенціалу 

конкурентоспроможності промислових підприємств за допомогою 

бенчмаркінгового механізму, можна зробити висновки, що розглянуті 

промислові підприємства мають різний рівень використання потенціалу 

конкурентоспроможності: за рахунок проведення ефективної 

інноваційно-інвестиційної політика промислове підприємство 

ПраТ «ХТЗ» має найкращі показники в порівнянні зі своїми 

конкурентами.  

Кризовий стан промислових підприємств свідчить про недостатність 

власного капіталу покрити боргові зобов’язання, неспроможністю управлінців 

підприємства продукувати, щоб вийти з цього стану та підвищити свій 

потенціал необхідно впроваджувати ефективні антикризові рішення для 

нейтралізації негативних явищ шляхом проведення оцінки коливання ринкової 

кон’юнктури, оптимізації витрати виробництва тощо. 

Для підвищення рівня використання потенціалу 

конкурентоспроможності промислового підприємства необхідно 

розробити концепцію антикризового управління промисловими 

підприємствами, яка надасть можливість розширити виробництво, 

покращити фінансовий стан, маркетингову стратегію та організаційну 

структуру. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ІI РОЗДІЛУ 

 

 

Основними шляхами розвитку вітчизняних промислових підприємств є 

забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції за рахунок: 

формування антикризового управління; проведення ефективної інноваційної 
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діяльності; орієнтації на потреби споживачів; диверсифікація виробництва; 

впровадження ефективної системи мотиваційного управління; постійного 

підвищення кваліфікації працівників; залучення інвестицій та ін. 

Розглянуті фактори є причинами виникнення кризових явищ на 

вітчизняних промислових підприємствах, що підтверджує доцільність розробки 

системи антикризового управління з використанням стратегічного контролінгу. 

Це надасть можливість вітчизняним промисловим підприємствам бути 

основним флагманом у підвищенні економічного розвитку країни. Для 

досягнення ефективних результатів необхідно впровадити якісні зміни у 

структурі економіки шляхом проведення модернізації (зношеність основних 

засобів складає 80%) та впровадженні інновацій (виробництво 

конкурентоспроможної продукції). 

Можна відзначити, що за роки трансформації економіки промислові 

підприємства переживають тривалу руйнівну кризу, яка супроводжується 

значними втратами виробничого і кадрового потенціалу, більш ніж дворазовим 

скороченням частки продукції в промисловому виробництві України, 

зниженням активності в інноваційно-інвестиційній діяльності.  

Як переживуть кризи вітчизняні промислові підприємства економіка 

залежить від зваженої і рішучої антикризової політики управління. 

Незалежно від масштабів кризи, подальший розвиток промислових 

підприємств неможливий без залучених інвестицій. Знос обладнання, за 

попередніми оцінками, становить близько 70%. Через нестачу фінансових 

ресурсів дуже повільно вирішуються проблеми відновлення виробничого 

потенціалу промислових підприємств на основі використання інноваційних 

технологій і реалізації наукових розробок, подальшої зміни структури 

товарного виробництва і розвитку наукоємного виробництва, забезпечення 

конкурентоспроможності продукції. 

Без допомоги уряду України, який має докласти максимальних зусиль для 

стимулювання інвестиційної діяльності промислових підприємств, не буде 

отримано бажаних результатів. Необхідно надати промисловим підприємствам 
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податкові пільги для впровадження масштабних проектів з модернізації 

виробничих потужностей. 

Результати розрахунків та квадрати потенціалу 

конкурентоспроможності промислових підприємств за допомогою 

бенчмаркінгового механізму, можна зробити висновки, що розглянуті 

промислові підприємства мають різний рівень використання потенціалу 

конкурентоспроможності: за рахунок проведення ефективної 

інноваційно-інвестиційної політика промислове підприємство 

ПраТ «ХТЗ» має найкращі показники в порівнянні зі своїми 

конкурентами.  

Для стимулювання розвитку виробництва необхідно забезпечити 

вітчизняних виробників державними замовленнями, у тому числі і на 

інноваційну продукцію. Крім того, необхідно істотно збільшити фінансування 

вітчизняної науки. 

Система антикризового управління промисловими підприємствами має 

відмінні риси від загального менеджменту, тому, що вводиться в дію тоді, коли 

промислове підприємство знаходиться в передкризовому або кризовому 

становищі.  

Кризовий стан промислового підприємства характеризується 

недостатністю власного капіталу покрити боргові зобов’язання, 

неспроможністю управлінців підприємства продукувати та впроваджувати 

ефективні антикризові рішення для нейтралізації негативних явищ шляхом 

проведення оцінки коливання ринкової кон’юнктури, оптимізації витрати 

виробництва тощо. 

Для розробки програми антикризових заходів на промислових 

підприємствах з використанням інструментів стратегічного контролінгу 

необхідно визначитися з потенційними можливостями їх проведення, а саме 

оцінити стан діяльності підприємства, виявити приховані резерви та на їх основі 

формувати ефективну систему антикризового управління, з обов’язковим 

урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. 
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Необхідним напрямом формування системи антикризового управління є 

активна робота з персоналом промислового підприємства, це має свої 

об’єктивні та суб’єктивні причини, для розробки ефективних антикризових 

заходів необхідно залучати персонал, використовуючи його професійну 

підготовку та ініціативність. 

Формування ефективної системи антикризового управління з 

використанням інструментів стратегічного контролінгу є запорукою  

підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств та підвищення 

рівня розвитку на внутрішніх та зовнішніх ринках. 

Запронований методичний підхід до формування інформаційно-

аналітичного забезпечення антикризового управління промисловими 

підприємствами  складається з трьох етапів: підготовчий (формування 

складових та показників діяльності промислових підприємств); основний 

(вибір промислових підприємств, проведення аналізу та визначення 

інтегральних показників їх діяльності); заключний (проведення кореляційно-

регресійного і кластерного аналізу діяльності промислових підприємств, 

розроблення управлінських рішень щодо формування антикризового 

управління промисловими підприємствами на засадах стратегічного 

контролінгу). 

Результати аналізу свідчать про те, що розглянуті промислові 

підприємства мають задовільний та низький рівень ефективності діяльності. Це 

свідчить про те, що необхідно розробляти та впроваджувати заходи з 

антикризового управління промисловими підприємствами, використовуючи 

стратегічні контролінгові механізми для виходу з кризи та підвищення рівня 

конкурентоспроможності. 

Впровадження стратегічного контролінгу відіграє дуже важливу роль в 

системі управління промисловими підприємствами, яка є однією із 

найсучасніших і ефективних систем. Вона є відособленою системою, 

економічна сутність якої, полягає в динамічному процесі перетворення та 

інтеграції існуючих методів обліку, аналізу, планування, контролю і 
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координації в єдину систему отримання, обробки інформації для прийняття 

на його основі ефективних управлінських рішень, орієнтованих на 

досягнення результатів. 

Таким чином, впровадження стратегічного контролінгу на підприємстві 

дуже важливо для ефективної роботи, а також це дозволяє раціонально 

використовувати його ресурси. 

Основні наукові результати дисертаційної роботи викладені в 

даному розділі, опубліковані в працях автора за списком літератури 

[111, 112, 182]. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ  

ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ 

 

 

3.1. Передумови та проблеми практичного використання стратегічного 

контролінгу як ефективного інструменту антикризового управління 

промисловими підприємствами 

 

 

В сучасних мінливих умовах для виходу на нові ринки та задоволення 

попиту споживачів необхідно керівникам вітчизняних промислових 

підприємств продукувати управлінські рішення щодо впровадження 

стратегічного контролінгу як ефективного інструменту антикризового 

управління промисловими підприємствами. 

На діяльність вітчизняних промислових підприємств впливає велика 

кількість кризових явищ, які формуються під впливом зовнішніх та 

внутрішніх факторів. 

Впровадження стратегічного контролінгу на вітчизняних промислових 

підприємствах має здійснюватись системно, шляхом впровадження та  

використання в системі антикризового управління. 

Питанням використання стратегічного контролінгу на вітчизняних 

промислових підприємствах шляхом впровадження та  використання в 

системі антикризового управління  присвячено праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених, серед яких: О. Ареф’єва [1],  В. Дикань  [3], Е. Майэр [4] , 

Р. Манн [3], В. Прохорова [7,8], В. Проценко [7] , В. Чобіток [7,8], 

К. Таньков [5], О. Терещенко [9] та ін.  

Незважаючи на значний внесок в розвиток напряму впровадження 

стратегічного контролінгу на вітчизняних промислових підприємствах у 
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науковців, залишаються питання щодо формування підходу його 

впровадження та отримання позитивного ефекту. 

Вітчизняні промислові підприємства мають тривалий  виробничий цикл, 

при цьому потрібні значні фінансові ресурси. У кризових проявах 

вітчизняної економіки відбувається різке падіння попиту на переважній 

більшості ринків і в переважній більшості галузей, і, як наслідок, зростання 

конкуренції функціонування вітчизняних промислових підприємств. При 

цьому конкуренція проявляється як на етапі збуту готової продукції, так і на 

етапі залучення інвестиційних ресурсів. Виживання і 

конкурентоспроможність промислового підприємства на даному етапі може 

бути забезпечена шляхом розробки ефективних управлінських рішень щодо 

впровадження стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління. 

Оцінка конкурентних позицій і ключових факторів успіху промислового 

підприємства здійснюється шляхом аналізу сильних і слабких сторін самого 

підприємства і визначення його конкурентів в галузі. 

Фактори, які забезпечують промисловому підприємству високі 

досягнення, повинні бути пов'язані зі стратегічними цілями підприємства. 

Завдяки таким факторам промислове підприємство може утримувати свої 

позиції на ринку більш тривалий час, ніж конкуренти.  

Таким чином, ключові конкурентні переваги можна визначити як 

характерний для певної галузі перелік чинників, які дають їй переваги перед 

іншими галузями, а також одним підприємством галузі перед іншими. Ці 

фактори можуть бути непостійними, вони змінюються в залежності від 

особливостей галузі, що обслуговуються сегментів ринку, а також від часу і 

етапу «життєвого циклу» галузі та підприємства. 

Результати ділової активності промислового підприємства 

перетворюються в конкурентні переваги в тому випадку, коли їх рівень 

виявиться вищим, ніж у прямих конкурентів. Тому конкурентні переваги 

доцільно виділяти шляхом зіставлення результатів ділової активності 
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досліджуваного промислового підприємства з результатами прямих 

конкурентів. 

Для виокремлення цих переваг та недоліків необхідно провести SWOT-

аналіз діяльності вітчизняних промислових підприємств (табл.3.1). 

 

Таблиця 3.1 

SWOT-аналіз діяльності вітчизняних промислових підприємств 

Внутрішнє середовище 

Складові Сильні сторони Слабкі сторони 

1 2 3 

Виробнича - орієнтація на 

інноваційність процесу 

виробництва; 

- наявність вільних 

виробничих потужностей; 

- використання Інтернет-

ресурсів; 

- уніфікація сервісних 

послуг; 

 

 

 

- Орієнтація більшості 

промислових підприємств на 

виробництво проміжної 

продукції, а не кінцевого 

продукту, що спричиняє 

залежність від інших 

підприємств; 

- великий ступінь зносу 

основних засобів 

виробництва; 

- низький рівень 

автоматизації виробництва; 

- низький рівень 

завантаження виробництва; 

- низькі темпи росту 

виробництва вітчизняних 

промислових підприємств; 

- велика кредиторська 

заборгованість; 

- відсутність адаптивності та 

гнучкості організаційної 

системи; 

- проблеми з поставкою 

сировини та напівфабрикатів; 

- висока матеріалоємність; 

- недостатня якість продукції; 

- агресивна цінова політика; 

- зростання цін на 

енергоносії; 

- скорочення обсягів 

виробництва. 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 

Управлінська - кваліфікований 

управлінський персонал; 

-  продукування ефективних 

управлінських рішень щодо 

впровадження стратегічного 

контролінгу в системі 

антикризового управління. 

- недостатній рівень 

організації управлінського 

аналізу; 

- низький рівень 

державної підтримки 

промислових підприємств; 

- недосконалість 

податкового законодавства; 

- відсутність ефективної 

контролюючої функції; 

-  низький рівень 

капіталізації. 

Інноваційно-

інвестиційна 

- наявність матеріальної бази 

для проведення досліджень; 

- можливість розробки 

інноваційних видів 

продукції; 

- наявність потенційних 

інвесторів; 

- розробка інноваційних 

технологій виробництва 

продукції. 

-  низька рентабельність 

виробництва; 

- низька привабливість 

промислового підприємства; 

- відсутність ефективної 

науково-дослідної роботи; 

- недостатня кількість 

«вільних» фінансів; 

- низькі ліквідність 

балансу. 

Маркетингова - можливість 

просування продукції на нові 

ринки; 

- вигідне географічне 

розміщення (між західними 

та східними риками); 

- створення локального 

логістичного центру 

- відсутність рекламної 

політика; 

- відсутність просування 

бренду; 

- відсутність бази 

споживачів продукції; 

- низький рівень імпорту 

продукції; 

- відсутність регулярного 

відновлення баз 

постачальників; 

- низький рівень 

маркетингових досліджень 

внутрішнього та зовнішнього 

ринків. 

Кадрова - співпраця з навчальними 

закладами; 

- створення центрів 

підготовки та 

перепідготовки кадрів; 

- старіння кадрів 

- попит на кваліфіковані 

інженерно-технічні кадри; 

- низька мотивація 

персоналу; 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 

 - стимулювання 

працівників; 

-  зростання розміру 

заробітної плати; 

можливість залучення 

молодих кадрів з 

навчальних закладів. 

- низький рівень умов праці; 

недостатній рівень 

соціально-економічного 

забезпечення (житло, дитячі 

садки, санаторії та ін.). 

Зовнішнє середовище 

Складові Можливості Загрози 

Споживачі - наявність договорів зі 

споживачами продукції; 

- поява на внутрішніх 

ринках міжнародних 

компаній споживачів 

продукції; 

- вступ України до ВТО 

- підвищення вимог до  

екологізації виробництва; 

- зниження 

платоспроможності 

Постачальники - розширення обсягу 

постачальників 

- зростання цін на 

сировину та матеріали. 

Конкуренти - великий розмір витрат 

на енергоносії 

 

- високий рівень 

конкуренції з виробництвом 

продукції у Китаї; 

- впровадження 

прогресивних технологій; 

- оновлення технологій 

виробництва. 

Держава - можливість 

формування 

держзамовлень; 

- допомога 

промисловим 

підприємствам (податкові 

канікули та ін.) 

- нестабільна економічна 

та політична обстановка; 

- відсутність ефективного 

контролю з боку державних 

органів; 

-  постійне коливання 

курсу іноземних валют; 

- нестабільність 

зовнішньоекономічних 

відносин; 

- високий  рівень інфляції; 

- висока ступінь 

корумпованості на всіх 

рівнях управління. 
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Початковим етапом оцінки ключових факторів 

конкурентоспроможності промислового підприємства є оцінка впливу 

зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Загальний вплив макроекономічного середовища на діяльність 

промислового підприємства є негативним, причому найбільше негативно 

впливають економічні чинники.  

Високий рівень інфляції, зниження доходів і платоспроможність 

споживачів, скорочення обсягів виробництва в умовах розвитку фінансової 

кризи і кризи перевиробництва впливають на рівень продажів 

промислового підприємства і, відповідно, на його доходи.  

Споживчі переваги зміщуються до дешевих аналогів вироблених 

промисловими підприємствами Китаю та Індонезії. 

Другою групою за ступенем значущості є політичні чинники. Вони в 

цілому  негативно впливають на діяльність вітчизняних промислових 

підприємств, що в свою чергу вимагають проведення антикризового 

управління. 

Позитивним впливом на діяльність підприємства можна вважати 

вплив науково-технічного прогресу. Широке впровадження 

автоматизованих систем спрощує і покращує якість обліку, ведення і 

контролю виробничих процесів, що веде до зниження витрат промислового 

підприємства. Поява нових технологій виробництва і транспортування 

продукції дає можливість розширення асортименту, стимулює інтерес 

споживача і його купівельну активність. 

Погрозами розвитку промислових підприємств є: проблеми в 

економічній ситуації країни; постійні зміни в законодавстві та 

оподаткуванні; посилення вимог стандартизації та сертифікації до 

продукції; високий рівень інфляції і вартості кредитних ресурсів; низька 

купівельна спроможність і платоспроможність споживачів; поява більш 

дешевих аналогів продукції, що випускається іноземними виробниками.  
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Результати проведеного SWOT-аналізу діяльності вітчизняних 

промислових підприємств свідчать про те, що вітчизняні промислові 

підприємства знаходяться в кризовому стані, для того щоб вийти з цього 

стану керівництву підприємств необхідно використовуючи інструменти 

стратегічного контролінгу продукувати ефективні управлінські рішення в 

системі антикризового управління. 

З метою обґрунтування доцільності проведення антикризових 

заходів з використанням стратегічного контролінгу на промислових 

підприємствах розраховано показники діяльності за їх результатами 

можна оцінити рівень функціонування промислового підприємства та 

визначити які саме антикризові заходи потребуєте чи інше підприємство.  

Отже, за результатами аналізу можна сформувати рекомендації щодо 

оцінки доцільності проведення антикризового управління з використанням 

інструментів стратегічного контролінгу з метою покращення стану 

діяльності підприємства та підвищення його конкурентоспроможності. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні 

актуальним питанням виступає впровадження стратегічного контролінгу в 

систему антикризового управління промисловими  підприємствами з 

метою покращення їх стану та формування конкурентних переваг.  

Для прийняття рішення про необхідність впровадження 

стратегічного контролінгу в систему антикризового управління 

промисловими  підприємствами необхідно розробити методичні 

рекомендації з оцінки доцільності проведення комплексних антикризових 

заходів на підприємствах.  

Конкурентне середовище формується в процесах інтеграції наукових, 

інноваційних і виробничих підприємств в науково-технологічний розвиток 

та забезпечується об’єднаннями, групами промислових підприємств, а 

саме за кластерами. На основі кластерних угрупувань промислових 

підприємств можливо продукування антикризових управлінських рішень 

щодо підвищення їх конкурентоспроможності. 
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Дієвим механізмом епохи глобалізації є гнучкі об’єднання суб’єктів 

господарської діяльності для досягнення і посилення конкретного 

господарського ефекту, такими об’єднаннями є кластери. 

Найважливішим показником діяльності кластерів є забезпечення 

високої конкурентоспроможності їх продукції на ринку, тому, кластерний 

розвиток країни є однією з характерних ознак сучасної інноваційної 

економіки. Крім того, кластери являють собою комбінацію конкуренції та 

кооперації таким чином, що об’єднання в одних сферах допомагають 

успішно вести конкурентну боротьбу в інших. Кластерний підхід пропонує 

ефективні інструменти для стимулювання розвитку промислових 

підприємств.  

У роботах М. Портера виділено три основні групи вищезазначених 

характеристик, представлених на рис. 3.1, які пропонується адаптувати для 

промислових підприємств. [148]. 

Кластери підвищують продуктивність промислових підприємств у 

тій місцевості, де їх створено, збільшують темпи інновацій і визначають їх 

напрямок, тому створюють фундамент для майбутнього економічного 

зростання, стимулюють створення нових промислових підприємств, а ця 

обставина сприяє збільшенню та посиленню кластеру.  

Учасники кластеру здійснюють інвестиції в спеціалізовані, але 

споріднені технології, інфраструктуру, людські ресурси, що веде до 

масового виникнення нових промислових підприємств. Таким чином, 

кластери є причиною капіталовкладень. Формування кластерів 

промислових підприємств часто підвищує і міжнародну 

конкурентоспроможність країни в цілому. 

За результатами розрахунків загального інтегрального показника 

діяльності промислових підприємств за 2010 – 2017 р.р. та за допомогою 

програми Statistica версії 6.0 завдяки модулю Cluster Analysis було 

отримано ієрархічну дендрограму об’єднання  промислових підприємств 

(рис. 3.2.). 
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Групи кластерів промислових підприємств 

Кластери  

промислових 

підприємств  які 

збільшують темпи 

інновацій і 

визначають їх напрям

Кластери 

промислових 

підприємств  які 

стимулюють 

створення нових 

підприємств

Краще розуміння ринку  

промисловими 

підприємствами 

Здатність впроваджувати 

швидкі зміни та достатня 

гнучкість на  промислових 

підприємствах

Зниження ціни 

експерименту на  

промислових 

машинобудівних 

підприємствах

Тиск конкурентів та інших 

виробників кластера 

промислових підприємств 

Поява сегментів для 

нових  промислових 

підприємств  

Наявні необхідні сировина, 

комплектуючі частини та 

робоча сила для  промислових 

підприємств 

Створення нового бізнесу є 

частиною позитивного 

ланцюжка зворотного зв’язку 

промислових підприємств 

Кластери 

промислових 

підприємств  які 

підвищують 

продуктивність 

підприємств у тій 

місцевості, де їх 

створено

Кращий доступ 

до робочої сили 

та 

постачальників 

промислових 

підприємств

Доступ до 

спеціалізованої 

інформації 

промислових 

підприємств 

Доповнюваність 

продуктів  

промислових 

підприємств, які 

внаслідок цього 

стають 

привабливішими 

для споживачів  

Доступ до 

інституцій та 

суспільних 

товарів 

промислових 

підприємств 

Мотивація 

керівників, які 

прагнуть здобути 

повагу на 

промислових 

підприємствах 

 

 

Рис. 3.1. Характеристика груп кластерів промислових підприємств 
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Дендрограмма  для  10   п еремен .
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Рис. 3.2. Ієрархічна дендрограма об’єднання промислових підприємств за інтегральними показниками складових 

комплексної діагностики промислових підприємств 
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Розшифровка ієрархічної дендрограми об’єднання промислових 

підприємств за інтегральними показниками діяльності полягає у наступних 

значеннях:  

ПрАТ «КМРЗ» - Var1;  

«ОдМЗ»  - Var2;   

ПрАТ «Агромаш»- Var3;  

ПрАТ «ХТЗ»- Var4;  

ПрАТ «ПТМЗ» - Var5;  

ПрАТ «ТКШЗ» - Var6;  

ПАТ «Електромашина»- Var7; 

ПрАТ «ХарВерст» - ПрАТ - Var8;  

ПАТ «КМЗ Коростень» - Var9;  

ПАТ «Дрогобицький МЗ» - Var10. 

За результатами побудови ієрархічної дендрограми об’єднання 

промислових підприємств за інтегральними показниками складових 

комплексної діагностики промислових підприємств, визначено, що 

промислові підприємства можуть бути згруповані у три кластери. 

На підставі графіка середніх кластерів та їх описової статистики, 

можна зробити наступні висновки:  

перший кластер сформували промислові підприємства із найвищими 

інтегральними показниками складових комплексної діагностики 

промислових підприємств - ПрАТ «КМРЗ» - Var1, «ОдМЗ»  - Var2; 

другий кластер сформували підприємства сформували промислові 

підприємства із середніми інтегральними показниками складових 

комплексної діагностики промислових підприємств - ПрАТ «Агромаш»- 

Var3, ПрАТ «ХТЗ»- Var4, ПрАТ «ПТМЗ» - Var5;  

третій кластер склали підприємства сформували промислові 

підприємства із найнижчим інтегральними показниками складових 

комплексної діагностики промислових підприємств у - ПрАТ «ТКШЗ» - 



178 

Var6, ПАТ «Електромашина»- Var7, ПрАТ «ХарВерст» - ПрАТ - Var8, 

ПАТ «КМЗ Коростень» - Var9;  ПАТ «Дрогобицький МЗ» - Var10. 

Евклідові відстані між кластерами промислових підприємств, наведено 

на рис. 3.3. Результати побудови кореляційно-регресійної моделі для 

промислових підприємств наведено в табл. 3.2. 

Евклідові відстані між кластерами. Відстань під діагоналлю.  Квадрати відстаней 

над діагоналлю  

 Но. 1 Но. 2 Но. 3 

Но. 1 0,000000 0,039039 0,014767 

Но. 2 0,197583 0,000000 0,067557 

Но. 3 0,121518 0,259917 0,000000 

 

Рис. 3.3. Матриця евклідових відстаней між кластерами промислових 

підприємств  

Таблиця 3.2 

Результати побудови кореляційно-регресійної моделі для 

промислових підприємств 

Рівняння регресії 
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1 кластер 

ПрАТ «КМРЗ» - Var1, «ОдМЗ»  - Var2 

Y = 0,3461 +0,1521 V2 + 0,4542 FU2 + 0,2173 I2 + 0,3471∙M5 + 0,4762 K5 0,868 0,881 0,723 10,11 0,0134 

2 кластер 

ПрАТ «Агромаш»- Var3, ПрАТ «ХТЗ»- Var4, ПрАТ «ПТМЗ» - Var5 

Y = 0,3915 - 0,2505 U3+ 0,5364 I3 + 0,5728 M3 + 0,2801 K2 + 0,4382 K3 0,920 0,747 0,851 10,15 0,0171 

3 кластер 

ПрАТ «ТКШЗ» - Var6, ПАТ «Електромашина»- Var7, ПрАТ «ХарВерст» - ПрАТ - 

Var8, ПАТ «КМЗ Коростень» - Var9;  ПАТ «Дрогобицький МЗ» - Var10. 

Y = 0,35041 - 0,2238 V3 + 0,3781 U2+ 0,5314 I2 + 0,4781 M3+0,1205 K2 0,781 0,831 0,721 11,21 0,0173 

Опис показників кореляційно-регресійної моделі наведено в табл. 3.3 
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Таблиця 3.3 

Опис показників кореляційно-регресійної моделі 

для промислових підприємств 

 

Назва складової Показники складової 
Індекс 

показника 

Складова 

виробничої 

діяльності 

Коефіцієнт оновлення основних 

засобів 
V1 

Валовий прибуток V2 

Чистий прибуток V3 

Рентабельність продукції V4 

Рентабельність матеріальних витрат V5 

Складова 

управлінської 

діяльності 

Оцінка організаційної структури U1 

Витрати на систему управління U2 

Чисельність керівного складу U3 

Складова 

інноваційно-

інвестиційної 

діяльності 

Рентабельність фінансових 

інвестицій 

I1 

Питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування 

I2 

Коефіцієнт реальної вартості майна I3 

Коефіцієнт маневреності I4 

Коефіцієнт забезпеченості 

необоротних активів власним 

капіталом 

I5 

Складова 

маркетингової 

діяльності 

Рентабельність продажу М1 

Витрати на рекламу М2 

Витрати на підвищення іміджу 

підприємства 

М3 

Витрати на підготовку інформації 

щодо розповсюдження продукції 

М4 

Витрати на дослідження ринку 

конкурентів 

М5 

Кадрова складова 

діяльності 

Чисельність ПВП  К1 

Коефіцієнт плинності персоналу К2 

Число робітників з вищою освітою К3 

Середньомісячний заробіток К4 

Кількість робітників які підвищили 

кваліфікацію 

К5 
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Рівняння регресії, що отримано для промислових підприємств дають 

змогу керівництву простежити вплив показників на їх діяльність.  

Збільшення показників питомої ваги валового прибутку, витрат на 

систему управління, питомої ваги власних коштів у фінансовому 

інвестуванні, витрат на дослідження ринку конкурентів свідчать про те, що 

підприємства першого кластеру мають високий рівень розвитку. 

Підприємствам необхідні незначні стратегічні антикризові управлінські 

рішення для підвищення рівня їх розвитку. 

Зменшення  чисельності керівного складу та збільшення коефіцієнту 

реальної вартості майна, витрат на підвищення іміджу підприємства, 

коефіцієнту плинності персоналу та чисельності робітників з вищою освітою 

свідчать про те, що підприємства другого кластеру мають середній рівень 

розвитку. Підприємствам необхідні значні стратегічні антикризові 

управлінські рішення для підвищення рівня їх конкурентоспроможності. 

Зменшення рентабельності продукції та збільшення витрат на систему 

управління, питомої ваги власних коштів у фінансовому інвестуванні, витрат 

на підвищення іміджу підприємства та коефіцієнту плинності персоналу 

свідчать про те, що підприємства третього кластеру мають низький рівень 

розвитку. Підприємствам необхідні глобальні стратегічні антикризові 

управлінські рішення для підвищення рівня їх діяльності та виходу з 

кризового стану. 

 

 

3.2. Комплексна міжфункціональна концепція антикризового 

управління 

 

 

В сучасних трансформаційних умовах кожне підприємство потребує 

формування досконалої системи антикризового управління для 

забезпечення свого зростання, завоювання нових ринків, диверсифікації 
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виробництва та інше, все це можливе за умови впровадження контролінгу 

в діяльність промислових підприємств. Контролінг представляє підсистему 

антикризового управління промисловими підприємствами, сутність якого 

полягає у комплексній міжфункціональній концепції антикризового 

управління, метою якого є узгодження систем планування, контролю та 

інформаційного забезпечення, інтегрує зусилля різних служб і підрозділів 

промислових підприємств для досягнення оперативних і стратегічних 

цілей. 

Контролінг, як і іншу підсистему антикризового управління 

промисловими підприємствами, науковці розділяють за певними 

критеріями. За часовим критерієм виділяють стратегічний та оперативний 

контролінг. 

Основне завдання стратегічного контролінгу полягає у досягненні 

довгострокових цілей та сталого розвитку промислового підприємства.  

Оперативний контролінг охоплює вузький часовий простір і 

спрямований на досягнення поточної мети, яка впливає на отримання 

ефективних результатів діяльності промислового підприємства. 

Основне призначення стратегічного та оперативного контролінгу 

полягає у попереджені виникнення кризових ситуацій в різні проміжки 

часу. 

Стратегічний контролінг спрямований на забезпечення ділової 

активності промислового підприємства, охоплює довгострокове 

спостереження за ринком конкурентів та систематичне порівняння 

планованих і фактичних показників. Стратегічний контролінг забезпечує 

промислові підприємства економічною інформацією та виконує основне 

завдання з дотримання стратегічного курсу розвитку для досягнення 

стратегічних цілей і програм шляхом проведення антикризової політики.  

Зміст оперативного контролінгу полягає у формуванні засобів і 

методів ефективного антикризового управління для досягнення поточної 

мети підприємства, а також формування та прийняття ефективних 
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управлінських рішень щодо оптимізації співвідношення «витрати – 

прибуток».  

На практиці завжди існує тісний взаємозв'язок між оперативним і 

стратегічним контролінгом, цей взаємозв'язок завжди фундаментальний. 

Контролінг являє собою в широкому значенні систему забезпечення 

виживання підприємства у двох аспектах: короткостроковому - 

оптимізація прибутку і в довгостроковому - збереження і підтримка 

гармонічних відносин і взаємозв’язків підприємства з оточуючими його 

сферами: природною, соціальною, господарською. 

Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного 

контролінгу представлена в табл. 3.4 їх зміст відрізняється за масштабами, 

метою і завданнями.  

 

Таблиця 3.4 

Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного 

контролінгу 

Напрямки 
Види контролінгу 

Оперативний Стратегічний 

Масштаби 
внутрішнє середовище 

промислового підприємства 

зовнішнє та внутрішнє 

середовище підприємства 

Цілі 

забезпечення прибутковості 

та ліквідності промислового 

підприємства 

забезпечення виживання 

Завдання 

визначення «вузьких» та 

пошук «слабких» місць для 

тактичного планування 

визначення критеріїв 

зовнішніх та внутрішніх 

умов 

 

Контролінг забезпечує синтетичний, цілісний погляд на діяльність 

промислового підприємства та є комплексним підходом до виявлення і 

вирішення проблем, що встають перед підприємством за допомогою 

антикризового управління. 
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Нові глобальні зміни вимагають від керівництва промислових 

підприємств створення інноваційних антикризових управлінських 

інструментів для підвищення конкурентоспроможності та виходити на нові 

ринки.  

При цьому акцент уваги у процесі створення інноваційних 

антикризових управлінських інструментів має бути спрямований не тільки 

у сторону правильного вибору та використання конкретного інструменту, а 

й на дослідження можливостей комбінування інструментів контролінгу, 

створення за їх допомогою предметних технологій вирішення 

управлінських завдань, а також отримання нових управлінських 

закономірностей, можливостей і ефектів. Саме таке комбінування 

інструментів контролінгу надасть можливість досягнення конкретної 

оперативної чи стратегічної цілі за найменший період часу й 

оптимальними зусиллями.  

Інструментальна база інноваційного антикризового управління 

повинна мати базову властивість до вирішення проблем, підтримуючи 

постійний процес накопичення капіталу знань.  

Система контролінгу - це один з інноваційних інструментів 

антикризового управління, який дозволить промисловому підприємству 

зайняти стійкі позиції на ринку та бути адаптивним, релевантним та 

емерджентним. 

Концепція контролінгу є постійно змінною системою, що на 

теперішній час остаточно не сформувалася і знаходиться у стадії 

формування та пошуку. Особливість системи контролінгу полягає в тому, 

що він адаптується до підприємства, до його структури, місії, системи 

обліку, управління, потенційно упроваджуючись в них з метою їх 

удосконалення. Концепція контролінгу забезпечує ефективність прийняття 

антикризових управлінських рішень і сприяє оптимізації для досягнення 

цілей стратегії розвитку промислового підприємства (рис. 3.3). 
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Формулювання і корегування місії промислового 

підприємства

Оперативні цілі промислового підприємства

Формулювання реальних цілей і кінцевих кількісних та 

якісних показників

Розробка системи контролінгу

Формування системи обліку, контролю і аналізу, 

створення єдиної інформаційної системи антикризового 

управління

Створення системи антикризового реагування на 

відхилення у параметрах діяльності промислового 

підприємства

Створення антикризової системи координаційного, 

комплексного аналізу діяльності, моделювання та 

коригування стратегії промислового підприємства

Стратегічні цілі промислового підприємства
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Рис.3.3. Загальна схема модернізованої концепції контролінгу 

промислового підприємства  

 

Під концепцією контролінгу слід розуміти сукупність понять та знань, 

про його функціональну базу, межі поширення дії системи, інституційне 

оформлення, інноваційний інструментальний набір, взаємодію у всіх 
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аспектах зі всіма підсистемами промислового підприємства, інформативність 

у контексті цілей та мети його діяльності. 

Зосередимо увагу на розгляді концепції контролінгу, орієнтованої на 

функції антикризового управління промислових підприємств та створення 

предметної інноваційної технології вирішення управлінських завдань. 

Основна ідея цієї концепції контролінгу полягає у підвищенні 

ефективності оперативного і стратегічного управління підприємством 

шляхом створення методичної та інформаційно-аналітичної системи, яка 

являє собою синтез елементів планування і планування, обліку, контролю, 

аналізу. Концепція контролінгу орієнтована на повний спектр функцій 

антикризового управління промисловими підприємствами. 

Контролінг представляє систему забезпечення виживання і адаптації 

промислового підприємства на усіх етапах оперативного і стратегічного 

антикризового управління, при цьому право реалізації того чи іншого 

варіанту концепції контролінгу залишається за системою антикризового 

управління промисловими підприємствами (рис.3.4). 

Сутність функцій служби контролінгу залежить від прийнятої 

концепції антикризового управління промисловими підприємствами і 

обраної моделі контролінгу. Тобто концепція контролінгу, орієнтована на 

систему антикризового управління промисловими підприємствами, 

забезпечує організаційно-методичну базу підтримки елементів у циклі 

антикризового управління у всіх актуальних ракурсах менеджменту 

підприємства шляхом регламентації використання відповідних функцій.  

У сучасних умовах господарювання відбувається об'єктивний процес 

зростання ролі і значення таких функцій антикризового управління, як облік, 

планування, аналіз і контроль, з одночасним переосмисленням їх завдань, 

наповненням інноваційним змістом.  

Керівники більшості вітчизняних промислових підприємств не 

використовують систему контролінгу у власній діяльності, у зв'язку з 

недостатньою проінформованістю. 
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Підприємство як відкрита адаптивна соціально – економічна система

Функції антикризового 

управління
Контролінг

Зони і механізми взаємодії функціональних підсистем 

Розробка і втілення стратегії діяльності, 

розвитку підприємства відповідно до

обраної мети 

Формулювання місії і постановка цілей

Розробка і втілення механізмів 

антикризового управління процесами 

планування та

прогнозування діяльності промислового 

підприємства

Управління процесами у системі обліку 

Управління процесами у системі 

контролю діяльності промислового 

підприємства

Управління процесами аналізу діяльності 

у системі аналізу

Управління інформаційно-

комунікативними процесами діяльності 

промислового підприємства

Процес прийняття і виконання 

антикризових управлінських рішень

Створення альтернативних варіантів стратегій 

розвитку, аналіз можливостей підприємства, мети 

функціонування, всебічний стратегічний аналіз

Аналіз доцільності, процедура ранжування цілей щодо 

місії діяльності та можливості її повного виконання

Втілення прогнозів і планів діяльності, визначення і 

аналіз необхідної інноваційної інструментальної та 

технологічної, ресурсної, інформаційної бази  

Створення і коригування методик

використання інноваційного інструментарію облікової 

системи промислового підприємства

Моніторинг та коригування методик

здійснення контрольних операцій

Створення нових аналітичних інструментів та методик 

проведення аналізу,  аналіз відхилень тощо

Створення методик формування

антикризових управлінських знань і компетенцій

Розробка методик вироблення варіантів

оптимальних антикризових управлінських рішень, їх 

альтернативних варіантів та

рекомендацій щодо процесу їх втілення

механізм прямого зв'язку

Формування механізмів впровадження контролінгу орієнтованого на функції 

антикризового управління промисловими підприємствами

механізм зворотного зв'язку

механізм координації механізм моніторінгу 

 

Рис.3.4. Модернізована концепція контролінгу, орієнтованого на 

функції антикризового управління промисловими підприємствами 
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А це істотно погіршує результати функціонування промислових 

підприємств, впливає на зниження рівня їх конкурентоспроможності та 

сприяє поширенню явищ неплатоспроможності, неліквідності і збитковості. 

Впровадження контролінгу впливає на підвищення якості та 

результативність антикризового управління за рахунок розстановки 

пріоритетів. Сутність системи контролінгу полягає в інтеграції окремих 

елементів функцій антикризового управління.  

Отже, система антикризового управління промисловими 

підприємствами в ринкових умовах відіграє важливу роль у системі 

внутрішнього економічного механізму діяльності підприємства, має значний 

вплив на ефективність діяльності промислового підприємства, виражається 

через показники ефективності. 

Таким чином, слід зазначити, що контролінг дає можливість уникнути 

неузгодженості при прийнятті антикризових управлінських рішень і дозволяє 

своєчасно виявити прихований потенціал у системі управління. В умовах 

низького рівня ліквідності, платоспроможності та рентабельності 

використання системи контролінгу дозволяє промисловим підприємствам 

координувати плани в залежності від змін зовнішнього середовища, 

аналізувати причини відхилень, розробляти рекомендації щодо забезпечення 

застосування в умовах конкуренції. 

Однією із найважливіших функцій управління є прогнозування, яке в 

системі антикризового управління промисловими підприємствами виконує 

такі завдання: визначення можливих цілей і напрямів розвитку об’єкта 

прогнозування; оцінка соціальних, економічних, наукових, технічних та 

екологічних наслідків реалізації кожного з можливих варіантів розвитку 

об’єктів прогнозу; визначення змісту заходів щодо забезпечення реалізації 

можливостей та послаблення загроз кожного з можливих варіантів розвитку 

прогнозованих подій; оцінка необхідних витрат і ресурсів для впровадження 

розроблених заходів і наслідків обмежень у системі «час - гроші». 
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Проблему недосконалих методів прогнозування можна вирішити 

постійним удосконаленням і поповненням, розробкою обґрунтованої 

класифікації методів прогнозування з метою забезпечення вивчення та аналізу 

цих методів, а також для полегшення вибору відповідного методу під час 

розробки прогнозів (рис. 3.5) [201].  

Якщо промислове підприємство має декілька співвласників, які не 

можуть порозумітися і прийти до єдиного рішення у розв’язанні  проблеми, 

можна звернутися до підлеглих та попросити висловити свою думку на 

проблему. Проблема може вирішуватися за допомогою оцінювання, тестів та 

інших методів опитування, завдяки яким можна визначити дійсний вплив 

управління в цілому або окремої програми на вирішення проблем, на які вони 

були спрямовані.  

Підготовка визначеного рішення вимагає забезпечення всебічної його 

поінформованості, обґрунтованості. Робота припускає ознайомлення і 

з'ясування керівниками характеру і наслідків застосованого раніше рішення, 

що передує даному. Ознайомлення з діючими інструкціями, одержання 

додаткової інформації від осіб і підрозділів компетентних в галузі даної 

проблеми. Поряд з цим необхідно враховувати, що прийняте рішення не 

повинне суперечити існуючим актам і директиві.  

Керівник має бути обізнаним в останніх досягненнях галузі, йому варто 

постійно працювати над підвищенням своєї фахової компетенції, створювати 

умови для відвідування конференції, семінарів, прослухувати спеціальні лекції 

й інші заняття. При цьому керівниками необхідно уміти мислити економічно 

грамотно та застосовувати розробки науково-технічного прогресу. 

Аналіз та порівняння досягнутих результатів з прогнозними на основі 

якісних та кількісних показників надає можливість удосконалювати наявні 

методи прогнозування та використовувати найбільш прийнятні з них для 

кожної конкретної ситуації. 
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Рис. 3.5. Схема процесу прийняття рішень щодо впровадження 

стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

промисловими  підприємствами  
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Таким чином, на взаємозв'язок умов здійснення прогнозу і його цілей 

впливає взаємозв'язок прогнозування і прийняття антикризових управлінських 

рішень. Рішення, як правило, приймаються на підставі даних прогнозування. У 

свою чергу, прийняті рішення впливають на результати здійснення прогнозів. 

Тому, щоб уникнути розбіжностей між прогнозуванням і прийняттям 

антикризових управлінських рішень, необхідно систематично коригувати 

прогноз, в тому числі шляхом його порівняння з цілями розвитку об'єкта 

прогнозування та їх здійсненням. 

Удосконалення процесу прийняття антикризових управлінських рішень і, 

відповідно, підвищення якості прийнятих рішень досягається за рахунок 

використання наукового підходу і методів прийняття рішень. 

Досвід передових промислових підприємств свідчить про обмеженість 

екстраполяційних та інтуїтивних прогнозів. Тенденції, виявлені на основі 

аналізу інформації про події, що відбулися в інтервалі ретроспективного 

аналізу, можуть бути ненадійними індикаторами майбутніх тенденцій. 

Визначено прогноз рівня інтегральні показники ефективності 

діяльності промислових підприємств та якісний їх стан за 2010-2017 рр.  за 

допомогою методу експоненціального згладжування для промислового 

підприємства ПрАТ «КМРЗ» за допомогою програми STATISTICA 6.0. 

Отримано наступні результати, які наведено в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Прогноз рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «КМРЗ» за допомогою методу 

експоненціального згладжування  

Роки Періоди Заявки Прогноз Залишки 

1 2 3 4 5 

2010 1 0,684 #Н/Д - 

2011 2 0,676 0,676 0,000 

2012 3 0,671 0,672 0,001 

2013 4 0,687 0,684 -0,003 

2014 5 0,664 0,668 0,004 

2015 6 0,698 0,692 -0,006 

2016 7 0,589 0,610 0,021 
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Продовження табл. 3.5 

1 2 3 4 5 

2017 8 0,571 0,685 0,114 

2018 9 - 0,662 - 

2019 10 - 0,640 - 

2020 11 - 0,617 - 

2021 12 - 0,582 - 

2022 13 - 0,560 - 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «КМРЗ»  наведено на рис. 3.6. 

 

 

 

Рис. 3.6. Динаміка зміни інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства ПрАТ «КМРЗ»  за 2010 – 2017 р.р. та 

прогноз на 2018-2022 р.р.  
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Отже, результати прогнозування за допомогою методу 

експоненціального згладжування рівня інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства ПрАТ «КМРЗ» на 2018 - 

2022 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства, які свідчать про його зниження. 

Аналіз графіка динаміки зміни рівня інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства за 2010 – 2017 р.р. та прогнозу на 

2018-2022 р.р. ПрАТ «КМРЗ» дає зробити висновок, про те що розрахункові 

прогнозні показники дуже близькі до заявлених, що підтверджує 

достовірність методу експоненціального згладжування. 

Визначено прогноз рівня інтегральні показники ефективності 

діяльності промислових підприємств та якісний їх стан за 2010-2017 рр.  за 

допомогою методу експоненціального згладжування для промислового 

підприємства ПрАТ «ХТЗ» за допомогою програми STATISTICA 6.0. 

Отримано наступні результати, які наведено в табл. 3.6. 

 

Таблиця 3.6 

Прогноз рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «ХТЗ» за допомогою методу 

експоненціального згладжування  

Роки Періоди Заявки Прогноз Залишки 

1 2 3 4 5 

2010 1 0,288 #Н/Д - 

2011 2 0,270 0,270 0,000 

2012 3 0,223 0,232 0,009 

2013 4 0,308 0,293 -0,015 

2014 5 0,397 0,376 -0,021 

2015 6 0,415 0,407 -0,008 

2016 7 0,471 0,458 -0,013 

2017 8 0,436 0,523 0,087 

2018 9 - 0,506 - 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 5 

2019 10 - 0,488 - 

2020 11 - 0,471 - 

2021 12 - 0,445 - 

2022 13 - 0,427 - 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «ХТЗ»  наведено на рис. 3.7. 

 

 

 

Рис. 3.7. Динаміка зміни інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства ПрАТ «ХТЗ»  за 2010 – 2017 р.р. та 

прогноз на 2018-2022 р.р.  

 

Отже, результати прогнозування за допомогою методу 

експоненціального згладжування рівня інтегрального показника 
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ефективності діяльності промислового підприємства ПрАТ «ХТЗ»  на 2018 - 

2022 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства, які свідчать про його підвищення. 

Аналіз графіка динаміки зміни рівня інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства за 2010 – 2017 р.р. та прогнозу на 

2018-2022 р.р. ПрАТ «ХТЗ» дає зробити висновок, про те що розрахункові 

прогнозні показники дуже близькі до заявлених, що підтверджує 

достовірність методу експоненціального згладжування. 

Визначено прогноз рівня інтегральні показники ефективності 

діяльності промислових підприємств та якісний їх стан за 2010-2017 рр.  за 

допомогою методу експоненціального згладжування для промислового 

підприємства ПАТ «Електромашина» за допомогою програми 

STATISTICA 6.0. 

Отримано наступні результати, які наведено в табл. 3.7. 

 

Таблиця 3.7 

Прогноз рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПАТ «Електромашина» за допомогою 

методу експоненціального згладжування  

Роки Періоди Заявки Прогноз Залишки 

1 2 3 4 5 

2010 1 0,374 #Н/Д - 

2011 2 0,473 0,676 0,000 

2012 3 0,350 0,672 0,001 

2013 4 0,277 0,684 -0,003 

2014 5 0,320 0,668 0,004 

2015 6 0,281 0,692 -0,006 

2016 7 0,298 0,610 0,021 

2017 8 0,274 0,685 0,114 

2018 9 - 0,662 - 

2019 10 - 0,640 - 
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Продовження табл. 3.7 

1 2 3 4 5 

2020 11 - 0,617 - 

2021 12 - 0,582 - 

2022 13 - 0,560 - 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПАТ «Електромашина» наведено на рис. 3.8. 

 

 

 

Рис. 3.8. Динаміка зміни інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства ПАТ «Електромашина» за 2010 – 2017 

р.р. та прогноз на 2018-2022 р.р.  
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Отже, результати прогнозування за допомогою методу 

експоненціального згладжування рівня інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства ПАТ «Електромашина» 

на 2018 - 2022 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства, які свідчать про його 

зниження, що свідчить про те, що для розвитку промислового підприємства 

необхідні антикризові управлінські заходи. Аналіз графіка динаміки зміни 

рівня інтегрального показника ефективності діяльності промислового 

підприємства за 2010 – 2017 р.р. та прогнозу на 2018-2022 р.р. 

ПАТ «Електромашина» дає зробити висновок, про те що розрахункові 

прогнозні показники дуже близькі до заявлених, що підтверджує 

достовірність методу експоненціального згладжування. 

Визначено прогноз рівня інтегральні показники ефективності 

діяльності промислових підприємств та якісний їх стан за 2010-2017 рр.  за 

допомогою методу експоненціального згладжування для промислового 

підприємства ПрАТ «ХарВерст» за допомогою програми STATISTICA 6.0. 

Отримано наступні результати, які наведено в табл. 3.8. 

 

Таблиця 3.8 

Прогноз рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «ХарВерст» за допомогою методу 

експоненціального згладжування  

Роки Періоди Заявки Прогноз Залишки 

1 2 3 4 5 

2010 1 0,348 #Н/Д - 

2011 2 0,358 0,676 0,000 

2012 3 0,328 0,672 0,001 

2013 4 0,396 0,684 -0,003 

2014 5 0,331 0,668 0,004 

2015 6 0,298 0,692 -0,006 

2016 7 0,276 0,610 0,021 
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Продовження табл. 3.8 

1 2 3 4 5 

2017 8 0,251 0,685 0,114 

2018 9 - 0,662 - 

2019 10 - 0,640 - 

2020 11 - 0,617 - 

2021 12 - 0,582 - 

2022 13 - 0,560 - 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «ХарВерст»  наведено на рис. 3.9. 

 

 

 

Рис. 3.9. Динаміка зміни інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства ПрАТ «ХарВерст»  за 2010 – 2017 р.р. 

та прогноз на 2018-2022 р.р.  
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Отже, результати прогнозування за допомогою методу 

експоненціального згладжування рівня інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства ПрАТ «ХарВерст» на 

2018 - 2022 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства, які свідчать про його 

зниження та підтверджують необхідність впровадження ефективних 

антикризових заходів. Аналіз графіка динаміки зміни рівня інтегрального 

показника ефективності діяльності промислового підприємства за 2010 – 

2017 р.р. та прогнозу на 2018-2022 р.р. ПрАТ «ХарВерст» дає зробити 

висновок, про те що розрахункові прогнозні показники дуже близькі до 

заявлених, що підтверджує достовірність методу експоненціального 

згладжування. 

Визначено прогноз рівня інтегральні показники ефективності 

діяльності промислових підприємств та якісний їх стан за 2010-2017 рр.  за 

допомогою методу експоненціального згладжування для промислового 

підприємства ПАТ «КМЗ Коростень» за допомогою програми 

STATISTICA 6.0. 

Отримано наступні результати, які наведено в табл. 3.9. 

 

Таблиця 3.9 

Прогноз рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПАТ «КМЗ Коростень» за допомогою 

методу експоненціального згладжування  

Роки Періоди Заявки Прогноз Залишки 

1 2 3 4 5 

2010 1 0,334 #Н/Д - 

2011 2 0,384 0,384 0,000 

2012 3 0,221 0,254 0,033 

2013 4 0,222 0,228 0,006 

2014 5 0,225 0,226 0,001 

2015 6 0,187 0,195 0,008 
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Продовження табл. 3.9 

1 2 3 4 5 

2016 7 0,201 0,200 -0,001 

2017 8 0,243 0,292 0,049 

2018 9 - 0,282 - 

2019 10 - 0,272 - 

2020 11 - 0,262 - 

2021 12 - 0,248 - 

2022 13 - 0,238 - 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПАТ «КМЗ Коростень» наведено на рис. 3.10. 

 

 

 

Рис. 3.10. Динаміка зміни інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства ПАТ «КМЗ Коростень»за 2010 – 2017 

р.р. та прогноз на 2018-2022 р.р.  
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Отже, результати прогнозування за допомогою методу 

експоненціального згладжування рівня інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства ПАТ «КМЗ Коростень» 

на 2018 - 2022 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства, які свідчать про його 

зниження. Менеджерам промислового підприємства необхідно продукувати 

та впроваджувати в діяльність ефективні антикризові управлінські рішення. 

Аналіз графіка динаміки зміни рівня інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства за 2010 – 2017 р.р. та прогнозу на 

2018-2022 р.р. ПАТ «КМЗ Коростень» дає зробити висновок, про те що 

розрахункові прогнозні показники дуже близькі до заявлених, що 

підтверджує достовірність методу експоненціального згладжування. 

Визначено прогноз рівня інтегральні показники ефективності 

діяльності промислових підприємств та якісний їх стан за 2010-2017 рр.  за 

допомогою методу експоненціального згладжування для промислового 

підприємства ПрАТ «ТКШЗ» за допомогою програми STATISTICA 6.0. 

Отримано наступні результати, які наведено в табл. 3.10. 

 

Таблиця 3.10 

Прогноз рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «ТКШЗ» за допомогою методу 

експоненціального згладжування  

Роки Періоди Заявки Прогноз Залишки 

1 2 3 4 5 

2010 1 0,223 #Н/Д - 

2011 2 0,360 0,676 0,000 

2012 3 0,326 0,672 0,001 

2013 4 0,316 0,684 -0,003 

2014 5 0,313 0,668 0,004 

2015 6 0,287 0,692 -0,006 

2016 7 0,294 0,610 0,021 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 5 

2017 8 0,314 0,685 0,114 

2018 9 - 0,662 - 

2019 10 - 0,640 - 

2020 11 - 0,617 - 

2021 12 - 0,582 - 

2022 13 - 0,560 - 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «ТКШЗ» наведено на рис. 3.11. 

 

 

 

Рис. 3.11. Динаміка зміни інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства ПрАТ «ТКШЗ»  за 2010 – 2017 р.р. та 

прогноз на 2018-2022 р.р.  
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Отже, результати прогнозування за допомогою методу 

експоненціального згладжування рівня інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства ПрАТ «ТКШЗ» на 2018 

- 2022 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства, які свідчать про його 

зниження та формування ефективної системи антикризових заходів. Аналіз 

графіка динаміки зміни рівня інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства за 2010 – 2017 р.р. та прогнозу на 

2018-2022 р.р. ПрАТ «ТКШЗ» дає зробити висновок, про те що розрахункові 

прогнозні показники дуже близькі до заявлених, що підтверджує 

достовірність методу експоненціального згладжування. 

Визначено прогноз рівня інтегральні показники ефективності 

діяльності промислових підприємств та якісний їх стан за 2010-2017 рр.  за 

допомогою методу експоненціального згладжування для промислового 

підприємства ПрАТ «Агромаш» за допомогою програми STATISTICA 6.0. 

Отримано наступні результати, які наведено в табл. 3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Прогноз рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «Агромаш» за допомогою методу 

експоненціального згладжування  

Роки Періоди Заявки Прогноз Залишки 

1 2 3 4 5 

2010 1 0,482 #Н/Д - 

2011 2 0,468 0,468 0,000 

2012 3 0,405 0,418 0,013 

2013 4 0,410 0,412 0,002 

2014 5 0,296 0,319 0,023 

2015 6 0,302 0,305 0,003 

2016 7 0,437 0,411 -0,026 

2017 8 0,457 0,503 0,046 
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Продовження табл. 3.11 

1 2 3 4 5 

2018 9 - 0,530 - 

2019 10 - 0,512 - 

2020 11 - 0,494 - 

2021 12 - 0,466 - 

2022 13 - 0,448 - 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «Агромаш»наведено на рис. 3.12. 

 

 

 

Рис. 3.12. Динаміка зміни інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства ПрАТ «Агромаш»  за 2010 – 2017 р.р. 

та прогноз на 2018-2022 р.р.  
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Отже, результати прогнозування за допомогою методу 

експоненціального згладжування рівня інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства ПрАТ «Агромаш» на 

2018 - 2022 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства, які свідчать про його 

зниження. Аналіз графіка динаміки зміни рівня інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства за 2010 – 2017 р.р. та 

прогнозу на 2018-2022 р.р. ПрАТ «Агромаш» дає зробити висновок, про те 

що розрахункові прогнозні показники дуже близькі до заявлених, що 

підтверджує достовірність методу експоненціального згладжування. 

Визначено прогноз рівня інтегральні показники ефективності 

діяльності промислових підприємств та якісний їх стан за 2010-2017 рр.  за 

допомогою методу експоненціального згладжування для промислового 

підприємства ПрАТ «ОдМЗ» за допомогою програми STATISTICA 6.0. 

Отримано наступні результати, які наведено в табл. 3.12. 

 

Таблиця 3.12 

Прогноз рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «ОдМЗ»  за допомогою методу 

експоненціального згладжування  

Роки Періоди Заявки Прогноз Залишки 

1 2 3 4 5 

2010 1 0,537 #Н/Д - 

2011 2 0,540 0,540 0,000 

2012 3 0,554 0,551 -0,003 

2013 4 0,536 0,539 0,003 

2014 5 0,522 0,525 0,003 

2015 6 0,612 0,595 -0,017 

2016 7 0,631 0,624 -0,007 

2017 8 0,588 0,647 0,059 

2018 9 - 0,682 - 
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Продовження табл. 3.12 

1 2 3 4 5 

2019 10 - 0,659 - 

2020 11 - 0,635 - 

2021 12 - 0,600 - 

2022 13 - 0,576 - 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «ОдМЗ»   наведено на рис. 3.13. 

 

 

 

Рис. 3.13. Динаміка зміни інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства ПрАТ «ОдМЗ»   за 2010 – 2017 р.р. та 

прогноз на 2018-2022 р.р.  
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Отже, результати прогнозування за допомогою методу 

експоненціального згладжування рівня інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства ПрАТ «ОдМЗ»  на 2018 

- 2022 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства, які свідчать про його 

зниження. Аналіз графіка динаміки зміни рівня інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства за 2010 – 2017 р.р. та 

прогнозу на 2018-2022 р.р. ПрАТ «ОдМЗ» дає зробити висновок, про те що 

розрахункові прогнозні показники дуже близькі до заявлених, що 

підтверджує достовірність методу експоненціального згладжування. 

Визначено прогноз рівня інтегральні показники ефективності 

діяльності промислових підприємств та якісний їх стан за 2010-2017 рр.  за 

допомогою методу експоненціального згладжування для промислового 

підприємства ПрАТ «ПТМЗ» за допомогою програми STATISTICA 6.0. 

Отримано наступні результати, які наведено в табл. 3.13. 

 

Таблиця 3.13 

Прогноз рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «ПТМЗ»  за допомогою методу 

експоненціального згладжування  

Роки Періоди Заявки Прогноз Залишки 

1 2 3 4 5 

2010 1 0,432 #Н/Д - 

2011 2 0,452 0,452 0,000 

2012 3 0,436 0,439 0,003 

2013 4 0,485 0,476 -0,009 

2014 5 0,463 0,466 0,003 

2015 6 0,415 0,425 0,010 

2016 7 0,467 0,459 -0,008 

2017 8 0,417 0,459 0,042 

2018 9 - 0,484 - 
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Продовження табл. 3.13 

1 2 3 4 5 

2019 10 - 0,467 - 

2020 11 - 0,450 - 

2021 12 - 0,425 - 

2022 13 - 0,409 - 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПрАТ «ПТМЗ»   наведено на рис. 3.14. 

 

 

 

Рис. 3.14. Динаміка зміни інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства ПрАТ «ПТМЗ»   за 2010 – 2017 р.р. та 

прогноз на 2018-2022 р.р.  
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Отже, результати прогнозування за допомогою методу 

експоненціального згладжування рівня інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства ПрАТ «ПТМЗ» на 2018 

- 2022 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства, які свідчать про його 

зниження. Аналіз графіка динаміки зміни рівня інтегрального показника 

ефективності діяльності промислового підприємства за 2010 – 2017 р.р. та 

прогнозу на 2018-2022 р.р. ПрАТ «ПТМЗ»  дає зробити висновок, про те що 

розрахункові прогнозні показники дуже близькі до заявлених, що 

підтверджує достовірність методу експоненціального згладжування. 

Визначено прогноз рівня інтегральні показники ефективності 

діяльності промислових підприємств та якісний їх стан за 2010-2017 рр.  за 

допомогою методу експоненціального згладжування для промислового 

підприємства ПАТ «Дрогобицький МЗ» за допомогою програми 

STATISTICA 6.0. 

Отримано наступні результати, які наведено в табл. 3.14. 

 

Таблиця 3.14 

Прогноз рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПАТ «Дрогобицький МЗ»  за допомогою 

методу експоненціального згладжування  

Роки Періоди Заявки Прогноз Залишки 

1 2 3 4 5 

2010 1 0,329 #Н/Д - 

2011 2 0,347 0,347 0,000 

2012 3 0,341 0,342 0,001 

2013 4 0,336 0,337 0,001 

2014 5 0,346 0,344 -0,002 

2015 6 0,289 0,300 0,011 

2016 7 0,297 0,298 0,001 

2017 8 0,317 0,349 0,032 

2018 9 - 0,368 - 
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Продовження табл. 3.14 

1 2 3 4 5 

2019 10 - 0,355 - 

2020 11 - 0,342 - 

2021 12 - 0,323 - 

2022 13 - 0,311 - 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника ефективності діяльності 

промислового підприємства ПАТ «Дрогобицький МЗ»  наведено на рис. 3.15. 

 

 

 

Рис. 3.15. Динаміка зміни інтегрального показника ефективності 

діяльності промислового підприємства ПАТ «Дрогобицький МЗ»   за 2010 – 

2017 р.р. та прогноз на 2018-2022 р.р.  

 

Отже, результати прогнозування за допомогою методу 

експоненціального згладжування рівня інтегрального показника 
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ефективності діяльності промислового підприємства ПАТ «Дрогобицький 

МЗ»  на 2018 - 2022 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального 

показника ефективності діяльності промислового підприємства, які свідчать 

про його зниження. Аналіз графіка динаміки зміни рівня інтегрального 

показника ефективності діяльності промислового підприємства за 2010 – 

2017 р.р. та прогнозу на 2018-2022 р.р. ПАТ «Дрогобицький МЗ»  дає 

зробити висновок, про те що розрахункові прогнозні показники дуже близькі 

до заявлених, що підтверджує достовірність методу експоненціального 

згладжування. 

Прогнозування інтегрального показника ефективності діяльності 

промислових підприємств методом експоненціального згладжування 

показало свою достовірність, майже всі прогнозні показники близькі, а в 

деяких випадках співпадали із заявками, тому цей метод може 

використовуватись промисловими підприємствами для прогнозування 

своєї діяльності. 

Отже, прогнозування поширюється на такі процеси антикризового 

управління, що в момент розробки прогнозу вимагають урахування дій 

таких факторів, вплив яких не може бути повністю або однозначно 

визначено.  

На основі проведеного прогнозування запропоновано науково-

практичний підхід до впровадження стратегічного контролінгу як 

ефективного інструменту антикризового управління промисловими 

підприємствами (рис.3.17), що передбачає систематизацію, 

підпорядкованість та ідентифікацію конкурентних позицій підприємства на 

ринку, структурує загальну оцінку за основними параметрами діяльності і 

технологіями управління, є основою для реалізації внутрішньо 

корпоративних соціально-економічних цілей  та дозволяє формувати 

відповідні управлінські компетенції на основі стратегічного аналізу, 

прогнозування,  оцінки ефективності, розроблення сценаріїв та виявленні 

загроз. 
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Причини виникнення криз, що впливають на діяльність вітчизняних промислових 

підприємств
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Рис. 3.17. Науково-практичний підхід до впровадження стратегічного 

контролінгу як ефективного інструменту антикризового управління 

промисловими підприємствами  
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Потреба у прийнятті антикризових рішеннь виникає в процесі  

впливу зовнішніх та внутрішніх обставин. Антикризові управлінські 

рішення – це відповідна реакція на внутрішні та зовнішні впливи, які 

спрямовані на розв’язання проблем і максимальне наближення до заданої 

мети. Реалізація цілей будь-якого промислового підприємства 

забезпечується шляхом прийняття і виконання багатьох антикризових 

рішень.  

При розробці антикризового управлінського рішення щодо розвитку 

промислових підприємств необхідно включати положення як загальної 

теорії прийняття рішень, так і окремі аспекти організаційного, 

соціального і психологічного характеру. 

Саме впровадження стратегічного контролінгу в систему 

антикризового управління промисловими підприємствами надасть змогу 

подолати кризові явища, які впливають на діяльність та розвиток 

промислових підприємств. 

Таким чином, керівництво промислових підприємств повинно 

розробити напрямки щодо нівелювання негативних факторів впливу на 

діяльність підприємств. 

Основними ключовими факторами успіху, що характеризують 

внутрішню середу промислового підприємства, є: асортимент продукції, що 

випускається, ціна на окремі види продукції, якість продукції і 

післяпродажний сервіс, технологічні процеси, просування продукту 

(реклама, система збуту), взаємини з покупцями і торговими посередниками, 

персонал і фахівці, фінансове становище і репутація промислового 

підприємства та ін. 

Тому, в сучасних умовах господарювання необхідно впроваджувати 

стратегічний контролінг, який є ефективним інструментом антикризового 

управління промисловими підприємствами. 
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3.3. Механізм стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління промисловими підприємствами 

 

 

Основним сучасним інструментом подолання кризових явищ в 

діяльності вітчизняних підприємств є стратегічний контролінг, сутність якого 

полягає у формуванні ефективної системи управління на основі інформації 

про можливі пріоритетні напрямки розвитку підприємства шляхом виявлення 

причинно-наслідкових зв'язків, з метою регулювання відхилень і оптимізації 

використання потенціальних ресурсів підприємства в довгостроковому 

періоді з урахуванням виникнення кризових явищ.  

Стратегічний контролінг виконує функції управління в довготривалій 

перспективі і є синтезом цілого кола управлінських завдань: планування, 

обліку, контролю, організації та ін.  

Але велика кількість вітчизняних підприємств, знаходячись у важкому 

фінансовому стані, ігнорують використання стратегічного контролінгу як 

інструментарію антикризового управління підприємством. 

В більшій мірі це зумовлено недостатнім обґрунтуванням 

використання стратегічного контролінгу на підприємствах, а саме.  

орієнтація на «вузьке коло питань», що не охоплюють усі вектори 

системи розвитку підприємства; 

однобічна направленість розвитку підприємств без резервних стратегій; 

недостатнє врахування впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на 

діяльність підприємства; 

використання необґрунтованих гіпотез; 

 використання недостовірної інформації; 

відсутність навичок стратегічної діяльності; 

недостатність досвіду антикризового управління. 

У загальному вигляді стратегічний контролінг як інструмент 

антикризового управління підприємством – це сформований за допомогою 
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ряду домінуючих принципів, традицій і намагань підприємства комплекс, що 

включає:  

врахування пріоритетних цілей розвитку підприємства;  

відповідні очікування позитивних результатів, з урахуванням наявних 

можливостей; 

конкретні методи і засоби (інструменти) вирішення наявних проблем; 

заходи із втілення вибраних варіантів антикризового управління 

підприємством. 

Стратегічний контролінг - це інструмент антикризового управління 

підприємством направлений на довгострокове визначення напрямів 

розвитку підприємства, що стосується сфери, засобів і форми його 

діяльності, а також його позиції на ринку, що допомагає підприємству 

досягти визначених цілей.  

Стратегічний контролінг як інструментарій антикризового управління 

підприємством спрямований на досягнення кардинально нової 

конкурентоспроможної стратегічної позиції з урахуванням: контролю над 

ризиками; зниження показників ефективності діяльності; можливості втрат 

через погіршення якості активів; надлишкового інвестування; неадекватності 

структури виробничої системи потенційним масштабам діяльності; зниження 

керованості тощо.  

Стратегічний контролінг в системі антикризового управління 

підприємством повинен забезпечити виживаність підприємства, відстеження 

намічених цілей розвитку й досягнення довгострокової стійкої переваги 

перед конкурентами.  

Основні види аналізу стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління підприємством наведено на рис.3.18. 

Отже, стратегічний контролінг в системі антикризового управління 

підприємством полягає в забезпеченні відповідності між вимогами ринку та 

діяльністю підприємства у довгостроковій перспективі.  
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Основні види аналізу стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління підприємством 

аналіз зовнішнього й внутрішнього середовища діяльності підприємства

аналіз конкурентного середовища підприємства

аналіз ключових факторів успіху підприємства

формування портфеля стратегій підприємства з урахуванням 

антикризового управління

аналіз стратегічних планів і підконтрольних показників діяльності 

підприємства

аналіз ланцюжка цінностей діяльності підприємства при антикризовому 

управлінні

аналіз стратегічного позиціювання підприємства

аналіз витратоутворюючих факторів діяльності підприємства

 

 

Рис. 3.18. Основні види аналізу стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління підприємством 

 

В сучасних умовах, що характеризуються невизначеністю, 

непередбачуваністю розвитку ситуації як на мікро- так і макрорівні, 

особливого значення набуває своєчасність, точність і далекоглядність 

управлінських рішень, оперативне реагування на економічні, соціальні та 

політичні виклики. Промислові підприємства змушені здійснювати свою 

діяльність в умовах зростання інфляції, скорочення і переорієнтації попиту, 

збільшення конкуренції на ринку з боку зарубіжних і вітчизняних 

виробників, недостатньо гнучкою роботи фінансово-економічних інститутів, 
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що сприяє значному зростанню кількості неплатоспроможних промислових 

підприємств. 

У зв'язку з кризовими явищами в економіці, багато вітчизняних 

промислових підприємств відчувають труднощі. Сукупний вплив 

несприятливих зовнішніх і внутрішніх факторів викликає необхідність в 

діагностиці кризового стану і розробці захисних механізмів антикризового 

управління. Дослідники даної проблематики виділяють ряд особливостей 

такого управління: його метою виступає зміцнення фінансово-економічного 

становища;  використовуються найбільш ефективні управлінські інструменти 

(контролінг) для усунення тимчасових фінансових труднощів; антикризове 

управління характеризує прискорена і ефективна реакція на існуючі виклики; 

в основі антикризового управління закладено інноваційне оновлення; 

антикризове управління орієнтоване на застосування таких управлінських і 

фінансових механізмів, які мінімізують втрати для промислового 

підприємства і дозволять швидше відновитися. 

Криза являє собою важливий структурний елемент економічного 

циклу. Розвиток економічної системи, як і будь-який інший системи 

(фізичної, біологічної, соціальної), носить циклічний характер і 

супроводжується економічними підйомами, спадами, періодами стабілізації. 

Один цикл змінюється іншим, а сполучною елементом між ними є криза. 

Недарма слово «криза» в перекладі з грецької мови означає «перелом, 

поворот». Дійсно, під час кризи відбувається перелом негативної тенденції 

розвитку економічної системи, вона отримує потужний поштовх до 

оновлення і подальшого розвитку. Однак криза може і знищити економічну 

систему, якщо в ній відсутні резерви зростання. 

Родоначальник кризисологіі (вчення про кризи) Микола Кондрат’єв 

відмічав, що економічна криза є явище закономірне, інакше кажучи, 

об'єктивно неминуче, а також періодично повторюється тому, що криза за 

своєю суттю є відправною точкою початку нового економічного циклу. Якщо 

провести аналогію з біологічною системою, то криза являє собою хвороба 
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економіки, після якої відбувається її оздоровлення, коли спостерігається 

сплеск економічної активності, пов'язаний з оновленням застарілих 

технологій, технічним переозброєнням виробництва, виходом компаній на 

нові ринки збуту, перебудовою фінансових інститутів. Н. Кондрат’єв дуже 

влучно назвав кризу «творчим руйнуванням», підкреслюючи тим самим його 

позитивну роль у розвитку економічної системи. 

Н. Кондрат’єв та інші вчені, які розробляють теорію кризи (К.Джаглер, 

С. Кузнець, Д.Кейнс), по-різному оцінювали тривалість економічних циклів. 

Н. Кондрат’єв виділяв найдовші сорока-, шістдесятирічні макроекономічні 

цикли, що закінчуються, як правило, потужним системною кризою, що 

виводить національну економіку на новий якісний рівень. Саймон Кузнець 

виділяв двадцятирічні цикли, що призводять до суттєвих інфраструктурним 

змінам економіки. Клемент Джаглер виділяв семи-, одинадцятилітні цикли, 

перериваються кризами, викликаними взаємодією різноманітних грошово-

кредитних чинників. 

У числі численних наукових робіт з антикризового управління 

підприємствами автори сконцентрували увагу на антикризовому 

стратегічному плануванні і виборі методів усунення кризових проявів 

[25; 83]. Для безсумнівно важливого виду антикризової управлінської 

діяльності, має передувати системне діагностування діяльності промислового 

підприємства. Покладатися тільки на талант керівника «передбачити» 

можливій кризі неприпустимо. Настільки ж небезпечно для промислового 

підприємства зводити антикризове управління до активної діяльності в 

період, коли криза вже відбувається, коли вона стала очевидною.  

Наукове обґрунтування механізму стратегічного контролінгу, 

орієнтованого на функції антикризового управління промисловими 

підприємствами необхідно здійснювати на точному знанні походження 

кризових загроз, їх ймовірної потужності і ступеня впливу на результати 

діяльності промислового підприємства. Такі знання здатні забезпечити тільки 

системне діагностування за всіма основними видами діяльності 
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промислового підприємства: виробничої, управлінської, кадрової, 

фінансової, маркетингової, технологічної. Антикризова управлінська 

діяльність повинна проводитися на випередження кризи при точному знанні 

його причин і форм прояву. 

Стратегічний контролінг, орієнтований на функції антикризового 

управління промисловими підприємствами як тип управління 

характеризується системою відносин і зв'язків різних рівнів, взаємодія яких 

дає синергетичний ефект. При цьому важливо, щоб всі рівні управління 

перебували в єдиному правовому полі, що забезпечить можливість для 

безлічі взаємодіючих суб'єктів однакового виконання управлінських рішень 

за загальноприйнятими схемами виведення промислового підприємства з 

кризи. У рішенні проблем промислового підприємства беруть участь 

виконавчі органи держави, контрагенти організації (його постачальники, 

покупці та ін.), суб'єкти інфраструктури (фінансові, страхові, консалтингові, 

аудиторські, інвестиційні компанії), фізичні особи, некомерційні організації. 

Причини криз можна групувати і класифікувати за різними 

принципами. Важливо відзначити, що головною причиною кризи системи є 

порушення пропорційності її елементів, пропорційності кількісної та 

збалансованості якісного стану. М.І.Туган-Барановський підкреслював: 

«Протиріччя між виробництвом як засобом задоволення потреб людини і 

виробництвом як технічним масштабом створення капіталу ... є основне 

протиріччя капіталістичного ладу» [4, 8, 9]. Порушення пропорцій 

виробництва і споживання, споживання і накопичення, ринкового попиту і 

пропозиції, пропорційності елементів виробничого процесу неухильно 

ведуть до загострення протиріч і породжують умови для кризового стану 

соціально-економічної системи. 

Фактори виникнення кризових явищ на промисловому підприємстві 

наведено на рис.3.19. 

До групи зовнішніх кризових факторів можна віднести наступні 

фактори: міжнародні; національні; ринкові. 
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 Рис. 3.19. Фактори виникнення кризових явищ на промисловому підприємстві 
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До внутрішніх кризових факторів кризи можна віднести наступні 

фактори: конкурентоспроможність; політику промислового підприємства; 

ресурсообеспеченность; фінансове управління. 

У випадках надзвичайної складності проблеми, її новизни, 

недостатності наявної інформації, неможливості математичної формалізації 

процесу рішення доводиться звертатися до рекомендацій компетентних 

фахівців, що прекрасно знають проблему, - до експертів. Їх розв’язання 

задачі, аргументація, формування кількісних оцінок, обробка останніх 

формальними методами отримали назву методу експертних оцінок. 

Метод експертних оцінок включає три складові. 

1. Інтуїтивно-логічний аналіз завдання.  

2. Рішення і видача кількісних або якісних оцінок.  

3. Обробка результатів рішення.  

В умовах неповної і недостовірної інформації методи експертних 

оцінок дають цілком ефективні результати, застосування методу 

розширюється, що характеризується прискоренням науково-технічного 

прогресу, появою нових проблем організаційного, технічного, економічного, 

соціально-психологічного плану та інше. 

Метод експертних оцінок використовується при вирішенні таких 

завдань: вибір варіантів технічного і соціально-економічного розвитку 

промислового підприємства; відбір проектів при проведенні тендерів; відбір 

заявок на отримання грантів і розробку наукових тем; формування тематики 

НДР і ДКР; визначення стратегічних цілей фірми тощо. 

Однією з найбільш перспективних форм проведення експертного 

оцінювання вважається метод Делфі [19]. 

Якість отримуваних експертних оцінок значною мірою визначається 

підготовкою експертизи, а також використаними методами обробки 
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інформації, що отримується від експертів. Єдиних правил підготовки і 

проведення експертизи немає. 

Проте можна виділити основні етапи її підготовки і проведення. До них 

належать: формулювання мети експертного аналізу; формування групи 

організаторів експертизи; розробка процедур проведення експертної оцінки; 

додатковий набір експертів; отримання експертних оцінок; обробка 

результатів і аналіз отриманих даних; визначення ступеня досягнення мети. 

Для оцінки ступеня впливу складових комплексної діагностики 

промислових підприємств на рівень їх структурних перетворень використано 

метод ранжування, що дозволило автору вибрати з досліджуваної сукупності 

чинників як найбільш суттєвий (табл. 3.15).  

 

Таблиця 3.15 

Оцінка ступеня впливу складових комплексної діагностики 

промислових підприємств на рівень впровадження антикризових 

управлінських заходів 

Назва інтегрального 
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о
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1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 

Інтегральний 

показник складової 

виробничої 

діяльності 

Іv 10 9 10 9 8 46 10,4 108,16 9,2 0,26 

Інтегральний 

показник  складової 

управлінської 

діяльності 

ІU 8 8 7 8 9 40 4,4 19,36 8 0,22 
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Продовження табл. 3.15 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 

Інтегральний 

показник  складової 

інноваційно-

інвестиційної 

діяльності 

ІI 6 7 6 7 7 33 -2,6 6,76 6,6 0,19 

Інтегральний 

показник  складової 

маркетингової 

діяльності 

ІM 5 6 5 6 5 27 -8,6 73,96 5,4 0,15 

Інтегральний 

показник  кадрової 

складової діяльності 

ІK 7 5 6 7 7 32 -3,6 12,96 6,4 0,18 

  
     

178 - 221,2 35,6 1 

 
 

Група експертів оцінила складові комплексної діагностики 

промислових підприємств, приймаємо  xj – оцінка j-го експерту, mj ,1=  , 

де m– число експертів. 

Для формування загальної оцінки групи експертів найчастіше всього 

використовуються середні величини.  

Використовуючи точкову оцінку для групи експертів, розраховуємо 

середнє арифметичне: 

                                     m

m

j
j

Х

ех

∑
1=

=
                                 (3.1)

 
 

 

Коли необхідно визначити узгодженість у ранжуваннях більшої (більш 

двох) кількості експертів, розраховується так званий коефіцієнт 

конкордації – загальний коефіцієнт рангової кореляції для групи, який 

складається з m експертів: 
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де n  - кількість показників 

m -  число експертів 

 

Розраховане в дужках представляє собою середню суму рангів, 

отриманих i складовими від експертів. 

Коефіцієнт W змінюється в діапазоні від 0 до 1. Його рівність одиниці 

означає, що всі експерти присвоїли об’єктам однакові ранги. Чим ближче 

значення коефіцієнту до нуля, тим менш узгодженими є оцінки експертів. 

 

W = 
 555

2,22112
32 


= 0,885 

 

Результати розрахунків свідчать про те, що метод експертної оцінки є 

адекватним, оскільки експерти присвоїли приблизно однакові ранги 

складовим  комплексної діагностики промислових підприємств. 

 

Таблиця 3.16 

Рівень впливу складових комплексної діагностики промислових 

підприємств на ступінь впровадження антикризових управлінських 

заходів 

Назва складової Показники складової 
Коефіцієнт 

вагомості 

1 2 3 

Складова 

виробничої 

діяльності 

Коефіцієнт оновлення основних 

засобів 0,26 

Валовий прибуток 
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Продовження табл. 3.16 

1 2 3 

 

Чистий прибуток 

 Рентабельність продукції 

Рентабельність матеріальних витрат 

Складова 

управлінської 

діяльності 

Оцінка організаційної структури 

0,22 Витрати на систему управління 

Чисельність керівного складу 

Складова 

інноваційно-

інвестиційної 

діяльності 

Рентабельність фінансових 

інвестицій 

0,19 

Питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування 

Коефіцієнт реальної вартості майна 

Коефіцієнт маневреності 

Коефіцієнт забезпеченості 

необоротних активів власним 

капіталом 

Складова 

маркетингової 

діяльності 

Рентабельність продажу 

0,15 

Витрати на рекламу 

Витрати на підвищення іміджу 

підприємства 

Витрати на підготовку інформації 

щодо розповсюдження продукції 

Витрати на дослідження ринку 

конкурентів 

Кадрова складова 

діяльності 

Чисельність ПВП  

0,18 

Коефіцієнт плинності персоналу 

Число робітників з вищою освітою 

Середньомісячний заробіток 

Кількість робітників які підвищили 

кваліфікацію 

 

Отже, проаналізувавши визначення рівня впливу складових 

комплексної діагностики промислових підприємств на ступінь впровадження 
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антикризових управлінських заходів, як результату застосування методу 

експертної оцінки, можна зробити висновок, що за рівнем значущості 

показників і складових ресурсів найважливішим фактором є показник 

виробничої діяльності. Але, не зважаючи на це, можна стверджувати, що 

кожна зі складових  комплексної діагностики промислових підприємств є 

важливим фактором у визначенні рівня впровадження антикризових 

управлінських рішень з використанням стратегічного контролінгу. 

Відповідно, на кожному з етапів функціонування промислового підприємства 

виникають проблеми, які потребують ефективних антикризових 

управлінських рішень та визначення рівня проведення.  

Аналіз поточної ситуації дозволяє менеджерам з безлічі факторів 

виділити потенційні загрози як зовнішні, так і внутрішні, наприклад, поява на 

ринку конкурентів з більш низькими витратами виробництва або більш 

якісною продукцією, зміна потреби і смаків покупців. Це дозволяє розробити 

механізм стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

промисловими підприємствами (рис. 3.20). 

Сутність стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління промисловими підприємствами полягає в прийнятті необхідних 

запобіжних заходів задовго до потрапляння в кризу. Наступ кризи не можна 

абсолютно точно передбачити, але можна попередити, враховуючи ризики. І 

як тільки намітилися перші симптоми кризи необхідно скорегувати ринкову 

стратегію промислового підприємства з урахуванням можливих наслідків 

кризи, та які інструменти стратегічного контролінгу необхідно залучити з 

метою запобігання банкрутства та ліквідації. 

Успіх антикризового управління залежить не тільки від того, вдалося 

чи не вдалося запобігти кризі, але також від того, наскільки керівництво 

промислового підприємства виявилося до нього готове. 

Практика показує, що перша реакція керівництва промислового 

підприємства на кризу - це шоковий стан. У даній ситуації потрібно прояв 

лідерських якостей керівника.  
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Елементи управління ефективністю діяльності промислового підприємства в результаті застосування 

стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 
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Рис. 3.20. Механізм стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління промисловими підприємствами 
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Він повинен не піддаватися паніці, своєчасно приймати виважені 

рішення із застосуванням ефективних інструментів стратегічного 

контролінгу. 

В цій ситуації керівництво зобов'язано детально вивчити стан 

промислового підприємства, мобілізувати всі наявні в її розпорядженні 

ресурси для того, щоб пом'якшити кризу, що призведе до скорочення її 

тривалості. 

Адже найнебезпечнішими для промислового підприємства є глибокі 

кризи, після яких ресурсів для підйому вже не залишається. Також 

надзвичайно важлива правильна оцінка ситуації керівником промислового 

підприємства. Неглибока криза може стати (і найчастіше стає) підґрунтям 

до іншої ще глибшої кризи. 

Таким чином, сутність стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління промисловими підприємствами полягає у 

сукупності зовнішніх і внутрішніх впливів на фінансово-господарську 

діяльність промислового підприємства, що забезпечує відновлення і 

стабілізацію його роботи (за умови, якщо воно знаходиться в кризовому 

стані) або запобігання падіння виробництва за умови, якщо криза 

підприємству тільки загрожує) шляхом застосування ефективних 

інструментів контролінгу. 

Виділяють превентивне (або випереджаюче) і посткризове 

управління промисловими підприємствами. Превентивне управління 

дозволяє запобігти або відстрочити виникнення кризової ситуації, 

пом'якшити її наслідки для промислового підприємства. Посткризове 

управління дозволяє промисловому підприємству або успішно вирішити 

кризову ситуацію і увійти в стадію зростання, або ефективно вирішити 

питання накопиченої кредиторської заборгованості та увійти в стадію 

ліквідації. 

Інструментом превентивного управління кризою є стратегічний 

контролінг в системі антикризового управління промисловими 
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підприємствами, який передбачає прийняття ефективних управлінських 

рішень на ранніх стадіях, коли ще криза не стала неминучим. Вище 

керівництво промислового підприємства приймає антикризовий 

стратегічний план, який передбачає конкретні заходи, за допомогою яких 

підприємство зможе досягти зазначеної мети. Будь-яка зміна фінансово-

господарської діяльності промислового підприємства, відповідно, тягне за 

собою коригування діючої антикризової стратегії. 

Як було зазначено вище, успіх стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління промисловими підприємствами залежить від  

найбільш ранньої діагностики загрози кризи. Такий принцип управління 

називається управлінням за слабкими сигналами кризи. В першу чергу в 

якості слабких сигналів виступають дані про припинення росту виробничої 

діяльності. Безперервне відстеження, аналіз і оцінку стану  промислового 

підприємства в кожен момент часу здійснює підсистема контролінгу, що 

діє в рамках антикризової стратегії. 

Коригувальна підсистема виробляє контрзаходи щодо подолання 

негативних тенденцій в існуючій стратегії, своєчасно вносячи в неї 

необхідні зміни. 

Тактика контролінгу в системі антикризового управління 

промисловими підприємствами є елементом стратегії і застосовується в 

тому випадку, коли кризова ситуація вже проявилася. Це дуже важливий 

елемент антикризового управління, що пояснюється наступним 

обставиною.  

У разі стратегічного управління, рішення приймаються на ранніх 

стадіях, коли кризова ситуація ще не виникла. Але ці рішення базуються 

на дуже слабких і недостовірних сигналах про прояві несприятливих 

тенденцій. Тактичні ж рішення приймаються на основі більш повної і 

достовірної інформації. Єдиним недоліком тактики є те, що часу для 

докорінної перебудови діяльності промислового підприємства з метою 
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запобігання за суттю неминучої кризи або дуже мало, або взагалі не 

залишається. 

Тому тактичний підхід в системі антикризового управління 

промисловими підприємствами передбачає реалізацію надзвичайних 

заходів в короткостроковому періоді, спрямованих на зменшення наслідків 

кризи і швидке виведення підприємства з кризової ситуації з 

використанням інструментів контролінгу. Ці заходи можуть бути: 

захисними (захисна тактика): скорочення витрат, обсягів виробництва і 

збуту, закриття нерентабельних підрозділів, ліквідація збиткових видів 

діяльності; наступальними (наступальна тактика): максимальне 

використання внутрішніх резервів, корінна модернізація виробництва, 

вдосконалення структури управління, агресивна рекламна компанія і ін.  

Система антикризового управління промисловими підприємствами 

являє собою багаторівневе структурне утворення, метою організації якого 

стає підвищення ефективності управління кризовими ситуаціями на макро- 

і мікрорівні.  

Антикризове регулювання діяльності промислових підприємств 

здійснюється шляхом забезпечення відтворення основних фондів, 

підвищення якості продукції, активізації науково-технічної діяльності, 

підтримки фінансової стабільності та інших дій. 

Таким чином, слід виділяти зовнішню і внутрішню підсистеми 

антикризового управління, які вирішують цілий комплекс специфічних 

завдань. Зовнішня підсистема антикризового управління функціонує на 

рівні держави, внутрішня підсистема - на рівні підприємства. Зовнішня і 

внутрішня підсистеми антикризового управління знаходяться в тісному 

взаємозв'язку і взаємодії. Це взаємозв'язок обумовлена необхідністю 

вироблення єдиних регулюючих впливів на окреме підприємство, галузь, 

економіку в цілому для підтримки стабільності і сталого розвитку. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ  

 

 

На діяльність вітчизняних промислових підприємств впливає  велика 

кількість кризових явищ, які формуються під впливом зовнішніх та внутрішніх 

факторів. 

Впровадження стратегічного контролінгу на вітчизняних промислових 

підприємствах має здійснюватись системно, шляхом впровадження та  

використання в системі антикризового управління. 

Результати проведеного SWOT-аналізу діяльності вітчизняних 

промислових підприємств свідчать про те, що вітчизняні промислові 

підприємства знаходяться в кризовому стані, для того щоб вийти з цього стану 

керівництву підприємств необхідно використовуючи інструменти стратегічного 

контролінгу продукувати ефективні управлінські рішення в системі 

антикризового управління. 

За результатами побудови ієрархічної дендрограми об’єднання 

промислових підприємств за інтегральними показниками складових 

комплексної діагностики промислових підприємств, визначено, що промислові 

підприємства можуть бути згруповані у три кластери. 

На підставі графіка середніх кластерів та їх описової статистики, можна 

зробити наступні висновки:  

перший кластер сформували промислові підприємства із найвищими 

інтегральними показниками складових комплексної діагностики промислових 

підприємств - ПрАТ «КМРЗ» - Var1, «ОдМЗ»  - Var2; 

другий кластер сформували підприємства сформували промислові 

підприємства із середніми інтегральними показниками складових комплексної 

діагностики промислових підприємств - ПрАТ «Агромаш»- Var3, ПрАТ «ХТЗ»- 

Var4, ПрАТ «ПТМЗ» - Var5;  

третій кластер склали підприємства сформували промислові 

підприємства із найнижчим інтегральними показниками складових комплексної 
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діагностики промислових підприємств у - ПрАТ «ТКШЗ» - Var6, 

ПАТ «Електромашина»- Var7, ПрАТ «ХарВерст» - ПрАТ - Var8, ПАТ «КМЗ 

Коростень» - Var9;  ПАТ «Дрогобицький МЗ» - Var10. 

Збільшення показників питомої ваги валового прибутку, витрат на 

систему управління, питомої ваги власних коштів у фінансовому інвестуванні, 

витрат на дослідження ринку конкурентів свідчать про те, що підприємства 

першого кластеру мають високий рівень розвитку. Підприємствам необхідні 

незначні стратегічні антикризові управлінські рішення для підвищення рівня їх 

розвитку. 

Зменшення  чисельності керівного складу та збільшення коефіцієнту 

реальної вартості майна, витрат на підвищення іміджу підприємства, 

коефіцієнту плинності персоналу та чисельності робітників з вищою освітою 

свідчать про те, що підприємства другого кластеру мають середній рівень 

розвитку. Підприємствам необхідні значні стратегічні антикризові управлінські 

рішення для підвищення рівня їх конкурентоспроможності. 

Зменшення рентабельності продукції та збільшення витрат на систему 

управління, питомої ваги власних коштів у фінансовому інвестуванні, витрат на 

підвищення іміджу підприємства та коефіцієнту плинності персоналу свідчать 

про те, що підприємства третього кластеру мають низький рівень розвитку. 

Підприємствам необхідні глобальні стратегічні антикризові управлінські 

рішення для підвищення рівня їх діяльності та виходу з кризового стану. 

Нові глобальні зміни вимагають від керівництва промислових 

підприємств створення інноваційних антикризових управлінських інструментів 

для підвищення конкурентоспроможності та виходити на нові ринки.  

При цьому акцент уваги у процесі створення інноваційних антикризових 

управлінських інструментів має бути спрямований не тільки у сторону 

правильного вибору та використання конкретного інструменту, а й на 

дослідження можливостей комбінування інструментів контролінгу, створення 

за їх допомогою предметних технологій вирішення управлінських завдань, а 

також отримання нових управлінських закономірностей, можливостей і ефектів. 
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Саме таке комбінування інструментів контролінгу надасть можливість 

досягнення конкретної оперативної чи стратегічної цілі за найменший період 

часу й оптимальними зусиллями. 

Концепція контролінгу є постійно змінною системою, що на теперішній 

час остаточно не сформувалася і знаходиться у стадії формування та пошуку. 

Особливість системи контролінгу полягає в тому, що він адаптується до 

підприємства, до його структури, місії, системи обліку, управління, потенційно 

упроваджуючись в них з метою їх удосконалення. Концепція контролінгу 

забезпечує ефективність прийняття антикризових управлінських рішень і 

сприяє оптимізації для досягнення цілей стратегії розвитку промислового 

підприємства. 

Визначено, що контролінг дає можливість уникнути неузгодженості при 

прийнятті антикризових управлінських рішень і дозволяє своєчасно виявити 

прихований потенціал у системі управління. В умовах низького рівня 

ліквідності, платоспроможності та рентабельності використання системи 

контролінгу дозволяє промисловим підприємствам координувати плани в 

залежності від змін зовнішнього середовища, аналізувати причини відхилень, 

розробляти рекомендації щодо забезпечення застосування в умовах 

конкуренції. 

Проведене прогнозування інтегрального показника ефективності 

діяльності промислових підприємств методом експоненціального згладжування 

показало свою достовірність, майже всі прогнозні показники близькі, а в деяких 

випадках співпадали із заявками, тому цей метод може використовуватись 

промисловими підприємствами для прогнозування своєї діяльності. 

На основі проведеного прогнозування запропоновано науково-

практичний підхід до впровадження стратегічного контролінгу як ефективного 

інструменту антикризового управління промисловими підприємствами, що 

дозволяє формувати відповідні управлінські компетенції на основі 

стратегічного аналізу, прогнозування,  оцінки ефективності, розроблення 

сценаріїв та виявленні загроз. 
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У зв'язку з кризовими явищами в економіці, багато вітчизняних 

промислових підприємств відчувають труднощі. Сукупний вплив 

несприятливих зовнішніх і внутрішніх факторів викликає необхідність в 

діагностиці кризового стану і розробці захисних механізмів антикризового 

управління. Дослідники даної проблематики виділяють ряд особливостей 

такого управління: його метою виступає зміцнення фінансово-економічного 

становища;  використовуються найбільш ефективні управлінські інструменти 

(контролінг) для усунення тимчасових фінансових труднощів; антикризове 

управління характеризує прискорена і ефективна реакція на існуючі виклики; в 

основі антикризового управління закладено інноваційне оновлення; 

антикризове управління орієнтоване на застосування таких управлінських і 

фінансових механізмів, які мінімізують втрати для промислового підприємства і 

дозволять швидше відновитися. 

Проаналізувавши метод експертної оцінки визначення значущості 

показників і складових комплексної діагностики промислових підприємств, 

можна зробити висновок, що за рівнем значущості показників і складових 

ресурсів найважливішим фактором є показник виробничої діяльності. Але, не 

зважаючи на це, можна стверджувати, що кожна зі складових  комплексної 

діагностики промислових підприємств є важливим фактором у визначенні рівня 

впровадження антикризових управлінських рішень з використанням 

стратегічного контролінгу. Аналіз поточної ситуації дозволяє менеджерам з 

безлічі факторів виділити потенційні загрози як зовнішні, так і внутрішні, 

наприклад, поява на ринку конкурентів з більш низькими витратами 

виробництва або більш якісною продукцією, зміна потреби і смаків покупців. 

Це дозволяє розробити механізм стратегічного контролінгу в системі 

антикризового управління промисловими підприємствами. 

Основні наукові результати дисертаційної роботи викладені в 

даному розділі, опубліковані в працях автора за списком літератури 

[103, 104, 105, 106, 107]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У результаті наукового дослідження було одержано якісно нові 

науково обґрунтовані результати в галузі економіки та управління  

промисловими підприємствами, що в сукупності дозволили вирішити 

актуальне науково-прикладне завдання - впровадження стратегічного 

контролінгу в систему антикризового управління промисловими  

підприємствами в умовах мінливого зовнішнього середовища. Основні 

висновки дисертаційного дослідження полягають у такому. 

1. Автором обґрунтовано наукові підходи до визначення сутності 

поняття «стратегічний контролінг на підприємствах» та надано авторське 

визначення -  це інструмент управління підприємством, який формується на 

основі інформації про можливі пріоритетні напрями розвитку підприємства 

шляхом виявлення причинно-наслідкових зв'язків з метою регулювання 

відхилень і оптимізації використання потенціальних ресурсів підприємства в 

довгостроковому періоді з урахуванням виникнення кризових явищ. 

Визначено, що сутність системи стратегічного контролінгу як економічного 

процесу полягає у зосередженні на зовнішньому середовищі й адаптації 

промислового підприємства до сучасних вимог ринку, що відкриває 

можливості для стабільної роботи підприємства та визначає перспективи 

його розвитку. 

2. У ході дисертаційного дослідження проаналізовано теоретико-

методичні аспекти стратегічного контролінгу в системі антикризового 

управління підприємствами, що ґрунтується на використанні 

декомпозиційного аналізу та на ієрархічному сутнісному структуруванні 

базових взаємопов'язаних понять дослідження, це дозволило розглянути 

досліджуваний понятійний апарат як складну систему, що є основою 

теоретичного підґрунтя дослідження окремих взаємопов'язаних підсистем і є 
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підґрунтям формування теоретико-методичних основ для передбачення та 

локалізації кризових станів. 

3. У роботі систематизовано методи, що базуються на логічному 

співставленні систем знань та діяльності, дослідженні функціональної 

структури, логічної організації. Визначено змістовні функціональні 

характеристики кожного з методів в аспекті адаптації до практичного 

впровадження стратегічного контролінгу в систему антикризового 

управління промисловими  підприємствами. Доведено, що розглянуті методи 

оцінки стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

однонаправлені, тому для визначення рівня розвитку підприємства необхідно 

проводити комплексну оцінку за критеріями і напрямами його діяльності.  

4. Результати дослідження дозволили вдосконалити методичний підхід 

до формування інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового 

управління промисловими підприємствами, сутність якого полягає у 

сукупній системній  параметризації потенційних можливостей розвитку 

промислових підприємств, є основою досягнення як стратегічних, так і 

тактичних цілей їх розвитку та підвищує ефективність функціонування 

підприємств в умовах активізації і динамічного розвитку ринку інноваційних 

технологій за допомогою вчасного  продукування ефективних антикризових 

управлінських рішень. 

5. Автором проведено комплексну та рейтингову оцінку ефективності 

роботи промислових підприємств, розраховано інтегральний показник 

ефективності діяльності промислових підприємств та надано оцінку їх 

якісного стану за 2010-2017 рр. Результати аналізу свідчать про те, що 

досліджені промислові підприємства мають задовільний та низький рівень 

ефективності діяльності. Це об’єктивно підтверджує  необхідність 

розроблення та впровадження адаптивно-гнучких заходів антикризового 

управління промисловими підприємствами, використовуючи стратегічні 

контролінгові механізми для виходу з кризи та підвищення рівня їх 

конкурентоспроможності. 
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6. Запропоновано модернізовану концепцію контролінгу, орієнтовану 

на функції антикризового управління промисловими підприємствами, що має 

ознаки стратегічності, системності, адаптивності, гнучкості, уніфікованості 

на різних стадіях виникнення кризових явищ та застосування відповідних 

інструментів стратегічного контролінгу. Це дозволяє керівництву 

оптимізувати напрями розвитку господарської діяльності, забезпечити 

ефективні умови на конкурентному ринку, створити раціональну модель 

антикризового управління шляхом генерації креативних управлінських 

рішень з використанням інструментів стратегічного контролінгу. 

7. Автором сформовано науково-практичний підхід до впровадження 

стратегічного контролінгу як ефективного інструменту антикризового 

управління промисловими підприємствами, сутність якого полягає у 

передбаченні, систематизації, підпорядкованості та ідентифікації 

конкурентних позицій підприємства на ринку. Доведено, що саме 

впровадження стратегічного контролінгу в систему антикризового 

управління промисловими підприємствами дозволяє своєчасно діагностувати 

ймовірність виникнення та масштаби кризових явищ, передбачати загрози 

банкрутства, нівелювати та нейтралізувати їх вплив на діяльність 

підприємств. 

8. Запропоновано методичний підхід до формування механізму 

стратегічного контролінгу в системі антикризового управління 

промисловими підприємствами, який базується на стратегічно-емпіричній 

орієнтації підприємств з використанням різних за складом ідей і методів, 

структурованих у багаторівневі ієрархічні системи взаємозв’язків. Автором 

доведено, що ефективність антикризового управління залежить від того, 

наскільки керівництво промислового підприємства адаптивно-гнучке до 

застосування інноваційних управлінських технологій, своєчасно продукує 

ефективні рішення із застосуванням інструментів стратегічного контролінгу. 
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Додаток А 

Класифікація методів оцінки діяльності промислових підприємств 

Класифікаційна 

ознака 

Методи 

оцінки 

Особливості застосування 

За напрямом 

формування 

інформаційної бази 

Критеріальні Базуються на оцінці абсолютних 

значення показників 

Експертні Базуються на суб’єктивній оцінці 

досвідчених фахівців 

За способом 

відображення 

кінцевих 

результатів 

Графічні Інтерпретують кінцеві результати 

оцінки у графічні об’єкти (рисунки, 

графіки, діаграми та ін.) 

Математичні Виражають кінцевий результат в 

інтегральному показнику чи кількох 

значеннях показників, за якими 

формується оцінка фінансової безпеки 

Логістичні  Виражають кінцевий результат у 

логічних припущеннях 

За можливістю 

розробки 

управлінських 

рішень 

Тактичні, 

оперативні 

Надають фактичну оцінку рівня 

конкурентного стану 

Стратегічні Окрім надання оцінки рівня 

конкурентного стану уможливлюють 

розроблення стратегічних заходів його 

підвищення 

За способом оцінки Одиничні Базуються на використанні системи 

одиничних індикаторів, порівнянні їх 

значень з пороговими 

Матричні Оцінюється взаємозалежність 

показників та процесів 

За 

характеристиками 

особи, що приймає 

рішення 

Методи 

зовнішньої 

оцінки 

Здійснюється зовнішніми аналітиками, 

ґрунтується на публічній звітності, 

результати формалізовані та 

орієнтовані на велику кількість 

користувачів 

Методи 

внутрішньої 

оцінки 

Здійснюється аналітиками 

підприємства, ґрунтується на широкій 

інформаційній базі з використанням 

оперативних даних, має деталізований 

характер 
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Продовження додатку А 

Класифікаційна 

ознака 

Методи 

оцінки 

Особливості застосування 

За можливістю 

використання 

інформації 

Статистичні Застосовуються в умовах імовірнісної 

визначеності інформації про ситуацію 

прийняття рішення 

Математичні Застосовуються в умовах повної 

визначеності інформації про ситуацію 

прийняття рішення 

Теоретико–

ігрові 

Застосовуються в умовах 

невизначеності інформації про 

ситуацію прийняття рішення 

За можливістю 

надання кількісної 

оцінки показників 

Якісні Застосовують коли кількісні 

характеристики чинників та 

результатів не піддаються 

вимірюванню або невідомі 

Кількісні Застосовують в умовах, коли чинники, 

що впливають на вибір рішення, а 

також результат цього вибору можна 

кількісно визначити та оцінити 
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Додаток Б 

Опис промислових підприємств  

 

 

АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» 

Україна, 61016, г. Харьков, ул.Озерянская, 106 

Промислове підприємство «ЕЛЕКТРОМАШИНА» - одне з провідних 

машинобудівних підприємств України з більш ніж 145-річною історією. 

Основною продукцією підприємства понад 50 років є електричні машини 

постійного струму від 0,37 до 315 кВт будь-якого конструктивного і 

кліматичного виконання, краново-металургійні електродвигуни, 

електродвигуни для залізничного транспорту, електродвигуни для 

рудникових, тягових, контактних і акумуляторних електровозів, копальнева 

апаратура. 

1869 рік - створюються «Харківські головні залізничні паровозні і 

вагонні майстерні», які здійснюють капітальний ремонт паровозів марки 

«ОВ». 

1929 рік - майстерні перейменовують в Харківський 

паровозоремонтний завод - «ХПРЗ». Цехи технічно переоснащуються і 

починають здійснювати середній і капітальний ремонт великих 

магістральних паровозів. 

1957рік - центр інтересів зміщується від ремонту паровозів в сторону 

випуску електродвигунів рудничних електровозів. Підприємство 

перейменовують в Харківський електроапаратний завод і визнають єдиним в 

Україні, який мав достатню технічну базу для розвитку нової технології. 

1960 рік - Харківський електроапаратний завод перейменований в 

«Електромашина» та успішно розвиває лінійку машин постійного струму, 

електрообладнання для рудничних електровозів і автоматичних 

швидкодіючих вимикачів. 

1963 рік - на підприємстві вводяться нові виробничі цехи: 

електромашинний, інструментальний, а також цех нормалізованих деталей. 
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Крім того, проводиться реконструкція та перебазування відділу головного 

механіка, зварювального і штампувального цехів з метою впровадження 

комплексної автоматизації виробництва. 

1969 рік - за великий внесок у розвиток народного господарства, 

революційні заслуги і в зв'язку з 100-річчям від дня заснування Указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 8 серпня завод нагороджений орденом 

"Знак Пошани". 

 

1998 рік - підприємство перетворюється в Відкрите Акціонерне 

Товариство «Електромашина». 

2006 рік - у виробництво успішно впроваджена комплексна система 

управління якістю міжнародного стандарту серії ISO 9001: 2008 і 

підтверджена сертифікатом компанії «BUREAU VERITAS 

SERTIFICATION». 

2008 - 2012 рік - створюється широка мережа офіційних представництв 

- ТОВ «Торговий Дім« Електромашина »(Росія, Санкт-Петербург), який є 

ексклюзивним дилером ПАТ« Електромашина »з наданням монопольного 

права продажу продукції на території Російської Федерації. Також, 

«Електромашина» має офіційних представників в Казахстані ТОО "ЗВЕМ 

KZ" (Алмати) та ТОВ «Електричні машини» (г.Павлодар), а також в Білорусі 

ЗАТ «Фенек» (м Вітебськ). 

2012 рік -Зміцнення позицій підприємства на ринку. Більше тисячі 

одиниць електрообладнання з комплектацією «Електромашина» 

експлуатуються в Україні, Росії, Білорусі, країнах Балтії, Середньої Азії, 

Кавказу, на залізницях Німеччини, в вугільних шахтах Македонії, Болгарії, 

Ірану та В'єтнаму. Заводу присвоєно звання «Лідер галузі». 

 2018 рік - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЕЛЕКТРОМАШИНА» перейменовано на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОМАШИНА». 
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На сьогоднішній день, підприємство має в своєму розпорядженні 

сучасної експериментальної і дослідницькою базою, дослідним 

виробництвом. Розробка зразків нової продукції ведеться з використанням 

автоматизованих систем проектування. 

АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» - стабільно працююче підприємство, що має 

успіхи в освоєнні ринку, заслужене визнання і перспективні плани.
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КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД, ПАТ 

КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД, ПрАТ 

 

03067, г. Киев, ул. Гарматна, 6 

• Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості та 

будівництва 

Продукція, послуги 

Продукція: Навісне буросвайное устаткування типу БІС, КБУ. 

Шнеки діаметром 350-1000мм. 

Редуктор СО-2М. 

послуги: 

Виробництво навісних обладнання для буронабивних і буроін'єкційних 

паль, малі бурові установки в т.ч. і для буріння на воду, комплектуючі 

(шнеки, бури, ковшебури). Виготовлення металоконструкцій під замовлення. 

Публічне акціонерне товариство "Київський ремонтно-механічний 

завод" працює на ринку спеціального машинобудування і металообробки 

більше 40 років. 

Завод розташований в промисловій зоні, недалеко від центру міста, 

центрального залізничного вокзалу і має зручні під'їзні шляхи для 

автотранспорту. 

Підприємство займає територію понад 1,6 га, на якій розташовані 

адміністративні будівлі, виробничі цехи і складські приміщення. 

Основною продукцією нашого підприємства є виготовлення 

спеціального навісного обладнання для бурової будівельної техніки, що 

дозволяє виробляти буроін'єкційні і буронабивні палі по різним сучасним 

технологіям. 

Підприємство може виготовляти, як повні комплекти навісного 

обладнання, адаптовані під вітчизняні кранові установки, так і окремі 

компоненти, вузли та інструмент. 
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Другим основним напрямом виробничої діяльності підприємства є 

виробництво швидкозношуваних і втрачаються бурових елементів для різних 

типів бурової техніки, вітчизняної або імпортної, а також адаптація 

інструменту під основні бурові столи, представлені в Україні і країнах СНД 

(Bauer, Casagrande. Soilmac і інші) 

Крім цього підприємство розробило концепцію ряду малих бурових 

верстатів легкої серії. На сайті представлена мала бурова установка (МБУ), 

що дозволяє виробляти буронабивні палі діаметром до 250 мм і глибиною до 

20 м. В обмежених умовах. Її відмітні характеристики - простота і надійність 

в експлуатації і невеликі габаритні розміри. 

Новим напрямком нашого виробництва і надання послуг є ремонт і 

реставрація окремих вузлів сільськогосподарської техніки, виготовлення 

ряду комплектуючих і змінного інструменту для імпортної техніки 

Відмінними рисами нашої продукції є висока надійність в експлуатації, 

екологічна безпека і порівняно невисока вартість. 

Ми впевнені, що завжди зможемо запропонувати найкращі рішення для 

поставлених перед Вами завдань. 
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Публічне акціонерне товариство "Коростенський машинобудівний 

завод" 

 

 

Передовий виробничий досвід, сучасні розробки і поєднання якості 

продукції з помірною ціною - дозволили стати Публічному акціонерному 

товариству "Коростенський машинобудівний завод" одним з найбільш 

конкурентоспроможних машинобудівних підприємств. Завод має великий 

досвід виготовлення і поставок  ємнісного обладнання різної модифікації (в 

т.ч. ємностей призначених для накопичення і зберігання рідких і 

газоподібних продуктів), теплообмінного обладнання, повітрозбірників та 

ресиверів, секцій до апаратів АВО, апаратів з перемішуючим пристроєм, 

компенсаторів, шлюзових живильників, а також іншого обладнання для 

багатьох підприємств масложирової, харчової, аграрної, хімічної, газо- і 

нафтопереробної та інших галузей України. 

     Продукція підприємства відповідає державним стандартам якості 

(ДСТУ), закордонним стандартам та європейським нормам (DIN, ЕN). 

     Підприємство має Дозвіл ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ на право 

проведення робіт та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та 

Дозволи ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ на право застосування обладнання 

підвищеної небезпеки на території України. 

     Більш детальну інформацію про підприємство і продукцію, що 

випускається нами, Ви можете знайти, відвідавши наш сайт: www.korosten-

kmz.com.ua 

Контактна інформація: м. Коростень, вул. В. Сосновського, 65 

http://www.korosten-kmz.com.ua/
http://www.korosten-kmz.com.ua/
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Ха рківський верстатобудівни й заво д («Харверст») — 

верстатобудівне підприємство, яке входить до індустріальної 

групи «УПЕК». Відоме також, як Харківський верстатобудівний завод 

ім. С. В. Косіора
[1]

. 

Історія  

Першу продукцію (радіально-свердлильні і шліфувальні верстати) 

завод випустив в 1933 році, ще до закінчення будівництва. Будівництво 

заводу було завершено в 1935 році. 

29 січня 1936 Народний комісаріат важкої промисловості СРСР 

затвердив акт прийому заводу і ХВЗ був введений в експлуатацію. 

На повну виробничу потужність завод вийшов в 1936 році. 

Після закінчення Німецько-радянської війни (1941-1945) завод був 

реконструйований. 

У 1964 році завод отримав нове найменування - Харківський 

верстатобудівний завод імені С. В. Косіора. 

У 1975 році завод став головним підприємством Харківського 

верстатобудівного виробничого об'єднання. 

У 1983 році завод освоїв серійне виробництво модернізованих 

круглошліфувальних верстатів з числовим програмним управлінням
[2]

. 

До початок 1986 року завод освоїв виробництво роботизованих 

комплексів. До цього часу за досягнення у трудовій діяльності 150 

працівників заводу були нагороджені орденами і медалями, один робочий 

(токар-розточувальник П. І. Хухрянський) став Героєм Соціалістичної Праці. 

У 2001 році індустріальна група УПЕК купила 60,14% акцій ВАТ 

«Харверст», після чого завод увійшов до складу групи УПЕК. У 

березні 2004 року через компанію-посередника УПЕК купила останні 

державні 28,66% акцій ВАТ «Харверст». 

2003 рік завод закінчив зі збитками 0,73 млн. гривень, хоча чистий 

дохід підприємства в порівнянні з 2002 роком збільшився на 24,65% (до 15,36 

млн. гивень). 

У 2006 році на підприємстві була впроваджена система менеджменту 

якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001. 

У 2007 році завод вперше за кілька років вийшов на прибуткову 

роботу: чистий дохід від реалізації продукції зріс на 32,6% порівняно 

з 2006 роком, чистий прибуток склав 44 тис. гривень. 

У 2008 році завод отримав чистий прибуток у розмірі 18,7 млн. гривень 

(на 18% нижче відповідного показника 2007 року) і завершив 2008 рік з 

збитком у розмірі 8,966 млн. гривень. Чисельність працівників заводу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%95%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1933
https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1936
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1936
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/1975
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1986
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
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протягом 2008 року була скорочена на 78 чоловік (і до 1 січня 2009 року 

склала 477 осіб). 

Восени 2008 року керівництвом УПЕК було прийнято рішення про 

початок робіт з комплексної автоматизації процесів конструкторсько-

технологічної підготовки виробництва на підприємствах УПЕК. Надалі, 

в 2008-2010 роках на заводі була впроваджена комплексна система 

автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки і комп'ютерного 

супроводу машинобудівного виробництва "КСА-2008". Проект КСА 

реалізований на базі інтегрованих CAD / CAM / PLM-рішень і програмних 

продуктів платформи Pro / ENGINEER-Windchill компанії РТС (США). 

Також почав працювати унікальний комплекс технологічної підготовки 

виробництва на базі систем Windchill mpmlink і ВЕРТИКАЛЬ компанії 

АСКОН (Росія). 

Наприкінці грудня 2009 року завод ввів в експлуатацію 

високотехнологічне механообробне обладнання німецького виробництва 

вартістю близько 2 млн. євро (дві токарно-фрезерних верстата фірми 

Monforts, три вертикально-фрезерних оброблювальних центру Chiron і один 

плоскошліфувальний прецизійний верстат високої точності компанії Blohm). 

У 2011 році ВАТ було перетворено на ПАТ (публічне акціонерне 

товариство). 

2011 рік завод завершив зі збитком у розмірі 10,9 млн. гривень. 

2012 завод завершив з прибутком у розмірі 0,94 млн. гривень. 

До початку серпня 2015 заводом було випущено більше 90 000 

верстатів шестиста різних моделей, багато з яких були унікальні і 

випускалися тільки на Харківському верстатобудівному заводі. У їх числі 

верстати для шліфування особливо великих підшипників, верстати для 

шліфування спинок лопаток турбін великої потужності, верстати для 

шліфування валів папероробних машин, вальцешліфувальні верстати для 

шліфування валків прокатних станів та ін. Щороку завод освоював 

виробництво нових типів верстатів (до 10-15 нових моделей на рік). 

Спеціалізація  

Підприємство спеціалізується на випуску широкої гами 

круглошліфувальних верстатів: 

 вальцешліфувальні верстати; 

  важкі круглошліфувальні верстати; 

 спец. торце-круглошліфовальні і круглошліфувальні автомати і 

напівавтомати з ЧПУ; 

 напівавтомати з ЧПУ по обробці кулачків розподільних валів; 

 напівавтомати з ЧПУ по обробці шийок колінчастих валів; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
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  спеціальні напівавтомати з ЧПУ для обробки доріжок цапф лап 

бурових доліт; 

  спец. круглошліфувальні автомати для обробки кілець 

підшипників; 

  універсальні круглошліфувальні напівавтомати та інші 

спеціальні круглошліфувальні верстати. 

Унікальність заводу визначається широтою номенклатури і технічною 

складністю устаткування, що випускається. Верстати Харківського 

верстатобудівного заводу дозволяють виробляти шліфування деталей в 

найширшому діапазоні габаритних і вагових характеристик: від мініатюрних, 

масою в кілька грам, до гігантських, діаметром до двох метрів, довжиною до 

шістнадцяти і масою до 125 тонн з мікронною точністю. 

Продукція заводу використовується практично всіма підприємствами 

загального машинобудування, в суднобудуванні і автомобілебудуванні, в 

трубній та паперової промисловості, збройовому виробництві, 

двигнобудуванні, суднобудуванні, тракторобудуванні, підшипниковій 

промисловості. 

Одним з основних замовників шліфувального обладнання постійно 

виступає металургійна галузь. Харківськими вальцешліфувальними 

верстатами (для обробки валків листопрокатних станів) оснащені всі 

металургійні підприємства і заводи важкого машинобудування СНД. 

Виробництво  

Підприємство розпорядженні повний цикл виробництва деталей і 

вузлів для комплектації своєї продукції. Наявний парк унікального 

виробничого обладнання дозволяє виконувати литті складних верстатних 

корпусних деталей, виготовляти сталеві поковки вагою до 150 кг, вести 

термічну і гальванічну обробку для забезпечення вимог по механічної 

міцності і робочої довговічності деталей. 

Механообробка і подальша збірка вузлів і налагодження механізмів 

виготовляються верстатів проводиться висококваліфікованим персоналом 

робітничих та інженерних працівників заводу. 

Точність виготовлення деталей і проведеної збірки безперервно 

контролюється службою якості та сертифікації продукції. 

Є власний потужний підрозділ, який займається розробкою керуючих 

програм для верстатів з ЧПУ і технологічної підготовки виробництва. 

Системи ЧПУ, приводу, електроавтоматика і т.п. закуповуються у провідних 

світових постачальників: Siemens; Mitsubishi, Shmidt, Buluff, Marposs та ін. 

Розробкою і вдосконаленням продукції займається Інженерний центр 

"Дослідно-конструкторське бюро шліфувальних верстатів" (ОКЛ ШС) 
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Підприємство налагодило виробництво ряду верстатів нового 

покоління, заснованих на сучасних конструкторських розробках. 

«Харверст» планує поставляти продукцію таким підприємствам, 

як «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Запоріжсталь», Новолипецький 

металургійний комбінат, Магнітогорський металургійний 

комбінат, «Северсталь», Мінський моторний завод та іншим. 

2005 рік «Харверст» закінчив із збитком 2,411 млн гривень, 

збільшивши при цьому чистий дохід на 59,6%, або на 5,757 млн гривень в 

порівнянні з 2004 роком до 15,410 млн гривень. 

«Харверст» один з найбільших в СНД 

виробників вальцешліфовальних і круглошліфовальних верстатів. Так само 

підприємство виробляє кваліфікований ремонт і модернізацію 

вальцешліфовальних верстатів. 

Продукція підприємства експортується в 41 країну світу, в тому числі 

до США, Італії, Франції, Бельгії, Японії, Китаю, Індії, Великої Британії. За 

довгі роки роботи випущено більше 90 000 одиниць обладнання, більше 

шестисот різних моделей, багато з яких унікальні і виготовлялися тільки на 

Харківському верстатобудівному заводі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D1%88%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАРЬКОВСКИЙ 

ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" 

Адрес: 61007, г. Харьков, пр-т Московский, 275 

 

«Харківський тракторний завод» (ХТЗ) — найбільше в Україні та  

країнах СНД підприємство з виробництва уніфікованих гусеничних і 

колісних сільськогосподарських тракторів загального призначення. 

 

Пам'ятник Серго Орджонікідзе, що стояв біля адміністративного 

корпусу ХТЗ у 1956—2015 роках. 

 

 

Продукція ХТЗ[ред. | ред. код] 

На сьогодні
[коли?]

 продукція ХТЗ представлена широкою 

гамою тракторів потужністю від 35 до 250 к.с. Це колісні та гусеничні 

трактори загального призначення, орно-просапні, трактори малої потужності, 

які агрегуються (поєднуються) з більш ніж 250 найменуваннями 

сільгоспмашин та знарядь. Крім тракторів завод випускає дорожньо-

будівельну та спецтехніку (на базі тракторів), гусеничні тягачі, 

гарячоштамповані заготівлі, складноріжучий інструмент і технологічне 

оснащення, лиття, товари народного споживання, запасні частини. Вироблена 

заводом техніка використовується в сільському господарстві, 

житлокомунгоспі, будівництві, промисловому виробництві, для 

транспортування великих вантажів. Значна частина техніки йде на експорт (в 

основні ринки —

 Польща, Болгарія, Румунія, Литва, Грузія, Молдова, Казахстан, Вірменія та 

Нова Зеландія
[1]

) 

Історія ХТЗ[ред. | ред. код] 

1930-49рр.[ред. | ред. код] 

 

Перший серійний трактор України СХТЗ 15-30 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&veaction=edit&section=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&section=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96,_%D1%89%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&veaction=edit&section=2
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&section=2
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&veaction=edit&section=3
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&section=3
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Перші випробування трактора в Андріївській комуні «Надія»(1931) 

Протягом 1927—1928 років заводи СРСР дали 1272 трактори, в 

продовж 1928—1929 років видали «на гора» вже 3281. Цього було 

недостатньо, і потреби сільського господарства задовольнялись на ту пору, 

головним чином, за рахунок імпорту. Тому було переглянуто п'ятирічний 

план спорудження заводів сільськогосподарського машинобудування і 

прийнято рішення про негайний початок зведення трьох промислових 

гігантів, кожен з яких випускав би щороку по 50 тисяч тракторів. Восени 

1929 року Вища Рада Народного Господарства СРСР прийняла рішення про 

будівництво одного з тракторних заводів у Харкові. Для спорудження було 

визначено термін — п'ятнадцять місяців. 

В Наказі по ВРНГ СРСР № 455 від 23 грудня 1929 року відзначалося, 

що державному інституту з проектування металургійних заводів (Діпромезу) 

до 15 січня 1930 року треба закінчити роботи по складанню ескізного 

проекту Харківського тракторного заводу з випуску 50 тисяч тракторів на рік 

у дві зміни з урахуванням безперервного тижня. Модель трактору мала бути 

схожою з трактором «Катерпіллар», потужністю в 25-30 кінських сил. 

Всесоюзному автотракторному об'єднанню надавалося право вирішувати 

питання про доцільність залучення іноземної допомоги при виконанні 

будівельних операцій, а також про запрошення окремих зарубіжних спе-

ціалістів для участі в пуску та налагодженні майбутніх заводів (малося на 

увазі Харківського та Челябінського тракторних заводів, а Сталінградський 

завод вже було збудовано до того часу). Згодом початкове промислове 

завдання було змінено: ХТЗ випускатиме 50 тисяч тракторів СХТЗ 15-30. 

Цей трактор був розроблений на основі конструкції одного з найкращих 

тракторів того часу «Інтернаціонал 15/30» потужністю 15-30 кінських сил, 

який випускався американською компанією «International Harvester». 

11 січня 1930 року наказом по ВРНГ СРСР було призначено 

начальником управління «Південтракторобуду» М. Г. Мишкова. І в січні того 

же року делегація досвідчених інженерів виїхали до Німеччини та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A5%D0%A2%D0%97_15/30
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Сполучених Штатів за верстатами, пресами, молотами, за катувальними 

машинами, конвеєрами. 

Будівельний майданчик був відведений за 15 кілометрів від Харкова на 

магістралі Південних залізниць біля роз'їзду Лосеве. Територія будівництва 

займала загалом площу приблизно в 600 га, з яких на власне заводську 

територію (на північ від залізниці) припадало близько 150 га, а решта площі 

була зайнята тимчасовими поселеннями для робітників і техперсоналу — 180 

га (північно-західний и південно-східний кути майданчика), адміністративно-

управлінськими закладами, складами і базами будматеріалів та 

обладнанням — близько 140 га (центральна частина, в майбутньому зелена 

зона соціалістичного містечка), кварталами останнього — 130 га. 

Після вибору майданчика були зроблені тахеометричні та 

нівелірувальні зйомки, закладена достатня кількість бурильних свердловин, 

аби мати змогу судити про геологічну будову ґрунту, який на всій території 

майданчика оказався здебільшого однорідний: під чорноземом завтовшки 

один метр залягає потужна товща щільної глини, перетята на глибині близько 

семи метрів піщаним шаром в 1,2-1,5 метра. Ґрунтові води залягають дуже 

глибоко. Були зібрані й метеорологічні та кліматичні дані за ряд років, 

перевірені й зважені. Будівельні роботи вели спеціальні організації: 

будівництво — Індбуд; санітарно-технічні Укрсантехбуд і Промвентиляція, 

залізничні — Трансбуд, зовнішнє водопостачання і каналізацію — Водобуд; 

електротехнічні роботи — ВЕО; металеві конструкції — Монтажне бюро 

управління ХТЗ. 

У січні 1930 року, як тільки було розбито будівельний майданчик, 

почали завозити лісоматеріали для тимчасових споруд. Була потрібна велика 

кількість будівельників різних професій та кваліфікацій — орієнтовно до 12-

15 тисяч осіб. На таку кількість осіб і були розраховані тимчасові споруди. 

Всі тимчасові споруди ділилися на два селища: Північне — біля 

Промбуду, Південне — біля Житлобуду, центральна частина — 

адміністративно-громадські заклади, матеріальні бази і транспорт. Північне 

та Південне поселення були розраховані на дванадцять тисяч робітників з 

відповідним технічним персоналом. Селища складалися з бараків зі 
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службами їдалень, продуктових і промислових магазинів, мережі ларьків і 

кіосків, поліклініки, лазні, пральні, перукарні та клубу. Загалом було 

збудовано допоміжних споруд: житлових бараків — 95, контор і конторок — 

21, комунальних закладів — 65, адміністративно-громадських закладів — 14, 

магазинів та ларьків — 12, медичних закладів — 6, складів і комор — 34. 

Через наявність на будівництві кількох артілей для них були зведені 

селища з конюшнями, складами фуражу, водопроводом тощо. Також були 

підведені залізничні колії до складів і на дільниці. Частково були виконані 

роботи з викладенням шосе у селищах і на територіях Тракторобуду, 

спроектовано і майже завершене прокладання шосе для сполучення з 

Харковом. Було побудовано та обладнано кінний двір для гужового 

транспорту, авто гараж для грузовиків і тракторів. 

Ще на самому початку підготовчого періоду була передбачена 

необхідність у цегельному заводі, який згодом було споруджено. Його 

продуктивність становила п'ять мільйонів штук цегли на місяць. 

Вища Рада Народного Господарства країни в квітні 1930 року 

затвердила строки будівництва ХТЗ. Рішення про побудову у Харкові 

тракторного заводу і затвердження остаточного завдання на проектування 

датувалося 1930 роком, а пуск заводу і початок випуску продукції без-

перервним потоком — 1 жовтня 1931 року. 

Нестача часу і стислість підготовчого періоду не дали можливості 

управлінню будівництвом організувати роботи в загальноприйнятій для них 

послідовності. Виходом зі становища була організація всіх видів будівельних 

і монтажних робіт одночасно. Методом для цього стало максимальне 

ущільнення робіт на певному об'єкті за прискорених темпів проектування і 

виготовлення робочих креслень. 

Стосовно промислового будівництва, то в механоскладальному цеху 

зведення залізобетонного каркасу і зовнішніх стін було завершене до 

настання морозів, опалубку знято. Приступили до встановлення металевих 

ліхтарів і вкривання даху. Заготівля віконних хрестовин і дверей, 

здебільшого, теж була завершена. У грудні передбачалося забетонувати всю 
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залізобетонну підлогу цього корпусу поверхнею близько 50 тисяч квадратних 

метрів. 

Ливарний цех являв собою критичне місце будівництва. Бетонні роботи 

не були завершені до початку морозів, тому що пізно надійшли креслення. 

Каркас ковальського цеху був металевим. Встановлення його затяглося 

до березня. Закладали тільки фундаменти під молоти та інші механізми. 

Загалом було забетоновано близько 30 фундаментів. 

Спорудження ремонтно-механічного цеху, заводоуправління та 

навчального комбінату будівельники завершили в грудні 1930 року. 

13 грудня 1930 року директором Тракторобуду назначили 

Пантелеймона Івановича Свистуна, який 30 вересня 1931 року став першим 

директором ХТЗ. 

У січні 1931 року продовжувалося спорудження об'єктів виробничого 

призначення та житлового будівництва ХТЗ. Особлива увага приділялася 

ковальському та ливарному цехам. 

За великих морозів у січні-лютому знаменита на Тракторобуді бригада 

«залізного виконроба» Д. О. Мельникова показувала зразки трудового 

героїзму. Це значною мірою посприяло своєчасній здачі обладнання під 

монтаж. Тракторобуд став кузнею знаних на весь світ трудових рекордів, 

сподвижниками і авторами яких були бригади мулярів П. І. Кушнарьова, 

А. І. Мікуніса, бетонників Г. В. Марусіна, П. І. Мовлєва, І. Д. Сидоренко, 

В. І. Радкевича. 

Серед тих, хто, не покладаючи рук, не рахуючись з втомою і часом 

працював на будівництві — воїни Червонопрапорної дивізії під 

командуванням комдива М. Ф. Лукіна. За свою роботу на будівництві вона 

першою серед військових з'єднань була вшанована орденом Леніна. 

Треба віддати належне професійним знанням і чесному ставленню до 

справи на Тракторобуді іноземним спеціалістам, які здійснювали інженерний 

нагляд за перебігом будівництва і допомагали у розв'язанні невідкладних 

проблем. Очолював їх американський інженер, завідувач будівного відділу 

будівництва заводу Л. Сваджіан, якого нагородили орденом Леніна. 



281 

21 вересня 1931 року колектив ХТЗ рапортував про готовність до пуску 

заводу-велетня, який був збудований і змонтований за п'ятнадцять місяців. 

1 жовтня 1931 року відбувся мітинг з нагоди пуску заводу. Незважаючи 

на великий дощ, холодний вітер, трибуну біля корпусів заводу оточило 25 

тисяч робітників будови, делегації всіх харківських заводів, колгоспів, 

заводів інших міст. На трибуні були члени ЦК КП(б)У та уряду: Косіор, 

Петровський, Строганов, Терехов, Чернявський, Сухомлин, Сербиченко, 

Дубовий, Свистун, Потапенко, поети Дем'ян Бєдний та А. Безименський та 

інші. На окремий трибуні консули чужоземних держав. 

З літака у тисячах примірників над мітингом розкидані листівки з 

віршами Безименського. Директор заводу П. І. Свистун в своєму рапорті 

розповів про те, як зводився тракторний, як героїзм та самовідданість долали 

всі перешкоди. В 13 годин 5 хвилин червона стрічка була розрізана 

Г. І. Петровським, і під оркестрові звуки та бурхливі крики зійшов з конвеєра 

первісток українського тракторобудування СХТЗ 15-30. Трактор був яскраво-

червоного кольору, за кермом сиділа Маруся Бугайова, одна з ударниць 

Тракторобуду. Через 10 хвилин пішов другий трактор, потім третій і так 

перші десять тракторів. 

Перші випробування трактора пройшли в Андріївській комуні «Надія». 

В жовтні випустили 50 машин, листопаді — 381, в грудні — 863, 

всього за три місяці першого року існування заводу було здано 977 тракторів. 

Робота в ці місяці була періодом боротьби з «дитячими хворобами» пускової 

стадії. 

 

СХТЗ-НАТІ-ITA 

Наступним результатом роботи харківських тракторобудівників стала 

машина СХТЗ-НАТІ ІТА, яка випускалась з 1937 по 1949 рік. При розробці за 

основу була взята конструкція Сталінградського тракторного заводу і НАТІ. 

Про що говорять літери в назві. Потужність цього трактора становила 52 

кінських сили, тобто вдвічі більше, ніж у колісних, які 

мали двигун потужністю 30 к.с. Ця гусенична машина витрачала менше 

пального для обробітку одного гектара на 25 відсотків ніж її попередники. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A5%D0%A2%D0%97_15/30
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A5%D0%A2%D0%97-%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%98
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
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Безсумнівною перевагою нового гусеничного трактора була можливість 

використовувати його в найрізноманітніших природних умовах, у всіх місцях 

де потрібна була висока прохідність. Також ця машина випускалась під час 

евакуації в роки воєнного лихоліття в місті Рубцовську Алтайського краю, де 

завдяки харківським тракторобудівникам пізніше з'явився Алтайський 

тракторний завод. Тієї ж пори були 

створені експериментальнітракторні дизель-двигуни, які працювали на 

солярному маслі
[що це?]

. Випробування засвідчили: якщо трактор зі звичайним 

гасовим двигуном витрачав на одну кінську силу 315 — 320 грамів гасу, то 

дизель-двигун — тільки 210 грамів солярки — продукту більш дешевого, ніж 

гас. 28 грудня 1949 Харківський тракторний завод розпочав випуск нових 

малолітражних тракторів «ХТЗ-7». 

1949-67рр.[ред. | ред. код] 

 

ХТЗ-ДТ-54 

З 1949 року відроджений з руїн ХТЗ перейшов до випуску дизельного 

трактора ДТ-54, що здобув заслужену славу безвідмовного трудівника на 

хлібних ланах всіх регіонів СРСР. 29 вересня 1954-го року з 

головного конвеєра Харківського тракторного заводу зійшов 100-тисячний 

дизельний трактор ДТ-54. Відомі далеко за межами України та СРСР машини 

під маркою ХТЗ-ДТ-14, ДТ-20, Т-25 були широко затребувані на всіх п'яти 

континентах планети, через що завод здобув почесну міжнародну нагороду 

«Золотий Меркурій». Зокрема для випуску таких машин в Індії був 

спеціально збудований тракторний завод. В четвертому кварталі 1955 року 

ХТЗ перейшов на випуск дизельного трактора ДТ-14. Прообразом цієї 

машини служив ХТЗ-7, лише з тією різницею, що на нову машину 

встановлювався дизельний двигун потужністю 14 кінських сил. В той же час 

впродовж 1948 — 1950 років було створено легкий артилерійський тягач 

(АТЛ), а в 1953 — 1954 рр. ХТЗ випустив дослідну партію цих машин. 

Одночасно підприємство займалося створенням електротрактора ХТЗ-12. 

Усього таких машин було виготовлено 32. Вони працювали в 

різних господарствах країни, однак себе не виправдали. Згодом завод 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&veaction=edit&section=4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&section=4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2-54_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%94%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2-20
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2-14
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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припинив їх виробництво. Паралельно на заводі створювалась нова модель 

трактора на базі машини ДТ-54 під назвою Т-75. Її потужність зросла до 75 

кінських сил. Перші три трактори Т-75 зійшли з конвеєра для відправки на 

державні випробування в травні 1960 року. А 29 вересня 1960 року без 

зупинки виробництва Харківський тракторний завод перейшов на серійний 

випуск гусеничних тракторів Т-75 які замінили вже застарілі ДТ-54. В 1961 

році, виконуючи вказівку з центру ХТЗ розпочав підготовчі роботи з метою 

заміни виробництва Т-75 на новий трактор Т-74 з дизелем СМД-14, який мав 

виготовлятися на місцевому заводі «Серп і молот». Через рік завод перейшов 

на випуск Т-74, припинивши виробництво Т-75. 

ХТЗ-74 

Одночасно Харківському тракторному заводу доручили створити 

трактор потужністю 130 кінських сил. І вже наприкінці липня 1961 року на 

полях колгоспу імені Орджонікідзе Лозівського району з'явився новий 

колісний трактор, який виконував глибоку оранку п'яти-корпусним плугом зі 

швидкістю 9 кілометрів на годину, це був Т-125. 19 жовтня 1964 року «Вища 

рада народного господарства СРСР» прийняла постанову № 98, якою 

передбачалося створення потужностей з випуску Т-125 та уніфікованих з ним 

гусеничних тракторів. Цією постановою передбачалася реконструкція 

Харківського тракторного заводу зі спорудженням окремих нових об'єктів на 

території заводу. З 1966 року розпочалось виробництво трактора Т-125, а 

також його модифікацій: КТ-125 — тягача із землерийним обладнанням, яке 

виготовляв Київський завод «Буддормаш», Т-127 — трелювального трактора. 

Разом з тим в 1965 році було затверджене технічне завдання на проектування 

гусеничного трактора Т-150, яке передбачало створення модифікацій 

тракторів, у тому числі колісних. Технічний проект був схвалений науково-

технічними радами галузі та НАТІ в січні-лютому 1967 року. В той же час в 

1967 році з конвеєра ХТЗ зійшов мільйонний трактор — Т-74 модернізована 

модель ДТ-54. 

1967-94рр.[ред. | ред. код] 

 

ХТЗ-Т-150 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-75_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-74_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-74_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-125_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A0%D0%9D%D0%93
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A0%D0%9D%D0%93
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&veaction=edit&section=5
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&section=5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-150_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
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У 70-ті роки завод, провівши без зупинки виробництва 

корінну реконструкцію, успішно перейшов на випуск тракторів класу «3 

тонни» трактора Т-150 в гусеничному і колісному виконанні. Цікаво що у 

листопаді 1979 року відбулися випробування трактора Т-150К на випробній 

станції університету штату Небраска в США. Порівняння результатів 

випробувань тракторів Т-150К і тракторів-аналогів, проведених на цій станції 

за шести-бальною системою засвідчило, що Т-150К за своїм технічним 

рівнем переважає всі інші аналоги. З 1985 року в різних районах Харківщини 

проводилися випробування тракторів ХТЗ-200 та ХТЗ-180 На машинах були 

встановлені двигуни СМД потужністю 180 кінських сил. Продуктивність 

ХТЗ-200 виявилася на 50 відсотків більшою, ніж у Т-150, а зниження витрати 

пального — до 21 відсотка. Крім того, за рахунок зменшення динаміки 

повороту знизилася навантаженість елементів трансмісії. 

1994—2015 рр.[ред. | ред. код] 

У 1994 році завод перетворений у відкрите акціонерне 

товариство «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе». У 2000 році 

була створена нова «серія 160» потужних інтегральних орно-просапних 

тракторів, призначених для сільськогосподарських робіт із оброблення та 

збирання цукрового буряка, кукурудзи, соняшника, картоплі, гречки, сої та 

інших просапних культур. У порівнянні з тракторами МТЗ-80 і Т-70 

їхня продуктивність зросла в 2-2,5 рази. Міжнародним «Бюро Верітас» було 

сертифіковано систему якості виробництва згаданих тракторів згідно зі 

стандартами ISO 9001, до речі майже всі трактори ХТЗ 

мають сертифікат відповідності у системі сертифікації УкрСЕПРО та 

Росії ГОСТ. 

Для робіт у сільському та комунальному господарствах, для 

транспортування вантажів у промисловості та будівництві були створені 

трактори серій 30 та 50. За 75 років роботи в цехах підприємства 

було виготовлено близько трьох мільйонів тракторів. Серед усіх тракторних 

заводів колишнього СРСР ХТЗ — єдиний завод з воріт якого виходили 

моделі всіх існуючих класів — від маленьких садово-городніх потужністю 8 

кінських сил і до надпотужних 190 сильних гусеничних і колісних тягачів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-150%D0%9A_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&veaction=edit&section=6
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&section=6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%97-80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%A1%D0%95%D0%9F%D0%A0%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A2%D0%97-2511_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A2%D0%97-5020_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
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Нині досвідчений колектив робітників і фахівців ХТЗ розвиває й дбайливо 

підтримує в робочому стані потужну виробничу базу з випуску сучасних 

машин підвищеного технічного рівня. Серед них колісні трактори загального 

призначення: ХТЗ-17221 (з каркасною кабіною) і ХТЗ-17222 (з метало-

пластиковою обшивкою нового дизайну), Т-150-К-09 (машина, широко 

відома своєю універсальністю та економічністю). Трактори оснащені 

надійними дизелями Ярославського моторного заводу. Відповідають всім 

вимогам сільських трудівників (особливо на буряковій ниві), найуспішнішою 

стала модель орно-просапного трактора ХТЗ-16131 з двигуном Deutz. 

 

Популярним в сільському господарстві і в промисловості залишається 

маневрений колісний навантажувач ХТЗ-156. Завод продовжує випускати 

гусеничні трактори — найвідоміший і найбільш широко застосований з них 

ХТЗ-150-05-09, а також нову модернізовану машину ХТЗ-181. З 2007 р. 

продуктова лінійка «ХТЗ» була вперше розширена дорожньо-

будівельним бульдозером ТС-10. Перша партія машин цієї серії продана на 

підприємства Білорусі, Росії та України. На сьогоднішній день все більше 

значення набуває не тільки виробництво нових моделей тракторів, а й їхній 

подальший супровід — перед-продажне, гарантійне та сервісне 

обслуговування — у 2005 році в Україні заводом була 

створена дилерська мережа. У 2013 році згідно рейтингу провідних 

підприємств високотехнологічного машинобудування України за рівнем 

управлінських інновацій ХТЗ посів шістнадцяте місце. 
[2]

 Також слід 

зазначити, що підприємство зберігає за собою важливі об'єкти соціальної 

сфери. 

17 жовтня 2013 року стало відомо, що підприємство припиняє роботу з 

18 жовтня з відправкою співробітників у неоплачувану відпуску через 

припинення оформлення митних декларацій Харківською 

митницею Міністерства доходів і зборів України 7-ми російських 

підприємств, які поставляють Харківському тракторному заводу 

комплектуючі та матеріали для виробництва тракторів
[3]

. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Deutz
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-3


286 

У ніч з 10 на 11 квітня 2015 року був знесений пам'ятник члену 

Політбюро ЦК ВКП(б) Серго Орджонікідзе, що стояв перед будівлею 

головного заводоуправління. 11 квітня Харківський тракторний завод 

офіційно відреагував на це так: «…фашистські нелюди плюнули в історію 

України та в душі працівників Харківського тракторного заводу імені Серго 

Орджонікідзе. Вночі вандали та варвари в масках знесли пам'ятник Серго 

Орджонікідзе… Цим актом бандити, під покровом темряви не тільки завдали 

образи та зламали власність трьохтисячного колективу заводу, а й образили 

більше 25 тисяч ветеранів-заводчан…»
[4]

 

У липні 2015 року стало відомо, що Харківський тракторений завод на 

міжнародному форумі «Agroport-2015», який відбудеться у жовтні 2015 року, 

презентує новий гусеничний трактор «Квадротек», що має нову 

гідротрансмісію та на 70 % складається із деталей українського виброництва, 

а також робить мінімальний тиск на ґрунт і дає можливість замінити 

гусеничний хід на колесний. У розробці нового трактора брав 

участь Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут».
[5]

Крім того, ХТЗ уклало угоду із компанією «Volvo Penta» щодо 

комплектації її двигунами харківських тракторів, оскільки шведські двигуни 

екологічні, а трактори Volvoмають попит в Африці. Цими двигунами будуть 

комплексуватися трактори для українського та закордонного ринків, а 

для Росії трактори «ХТЗ» будуть оснащені двигунами «ЯМЗ».
[6]

 

У грудні 2015 року ХТЗ випустив партію з 10 

електротракторів.
[7]

 Трактор коштує 15 тис. дол. Його потужність 35 к.с., що 

дозволяє йому рухати причепи масою до 2 т зі швидкістю 40 км/год. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-5
https://uk.wikipedia.org/wiki/Volvo_Penta
https://uk.wikipedia.org/wiki/Volvo
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%817-7
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Додаток В 

Моделі банкрутства  

 

Практикою фінансового аналізу зарубіжних фахівців вироблено велику 

кількість методик прогнозування неспроможності організацій. Перші 

дослідження в цій області проводилися в США на початку 30-х рр. XX ст. 

Подальший розвиток пророкування банкрутства підприємств отримало 

в розвинених зарубіжних країнах відразу після закінчення Другої світової 

війни. Цьому сприяв, зокрема, зростання числа банкрутств внаслідок різкого 

скорочення військових замовлень. 

У західній практиці прогнозування банкрутства використовуються 

формалізовані і неформалізовані моделі. Формалізовані моделі базуються на 

фінансових даних і включають розрахунок певних коефіцієнтів. 

Найбільш відомими багатофакторними моделями прогнозування 

неспроможності організації є: 

1) двофакторна модель Е. Альтмана; 

2) пятифакторная модель Е. Альтмана; 

3) модель У. Бівера; 

4) модель Г. Спрінгейта; 

5) модель Ж. Лего та ін. 

1. Найбільш простою є двофакторна математична модель Едварда 

Альтмана (X), яка враховує всього два показники [1]:[1] 

• коефіцієнт поточної ліквідності (k тл); 

• питома вага позикових коштів у пасивах (коефіцієнт фінансової 

залежності (k фз)): 
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Додаток Г 

Методика проведення  кластерного аналізу 

 

Методи кластерного аналізу дозволяють розбити сукупність об’єктів, 

що вивчається, на групи однорідних в деякому розумінні об’єктів, що 

називають кластерами. При цьому, як правило, не зазначені чіткі межі кожної 

групи, а також невідомо заздалегідь, скільки груп доцільно виділити в  

сукупності, що досліджується. Для зручності запису формалізованих 

алгоритмів кластерного аналізу введемо наступні умовні позначення 

Х1, Х2, ..., Хn – сукупність об’єтів спостереження; 

Хi =(Xi1 ,Xi2, … Xim) – i-те багатовимірне спостереження в m-вимірному 

просторі ознак (i = 1, 2, ..., n); 

dij – відстань між i-м та j-м об’єктами; 

zij – нормовані значення вихідних змінних; 

D – матриця відстаней між об’єктами. 

Для проведення класифікації необхідно ввести поняття подібності 

об’єктів за змінними, що розглядаються. У кожен кластер повинні потрапити 

об’єкти, що мають однорідні характеристики. 

У кластерному аналізі для кількісної оцінки однорідності вводиться 

поняття метрики. Подібність або розходження між об’єктами встановлюється 

залежно від метричної відстані між ними. Якщо кожен об’єкт описується k 

ознаками, то він може бути представлений як точка в k-мірному просторі, і 

однорідність із іншими об’єктами буде визначатися як:  

відповідна відстань. У кластерному аналізі використовуються різні 

міри відстані між об’єктами :  

евклідова відстань: 



m

k

jkikij xxd
1

2)( ;    (В.1) 

зважена евклідова відстань: 



m

k

jkikkij xxwd
1

2)( ;  (В.2) 
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відстань city-blok: 



m

k

jkikij xxd
1

|| ;    (В.3) 

відстань Мінковського: 
p

m

k

p

jkikij xxd /1

1

)||(


 ;  (В.4) 

відстань Махаланобіса: dij = (Xi-Xj)
wk

S
-1 

(Xi-Xj), 

 де  dij – відстань між  i-м та j-м объектами; 

 xil, xjl – значення l-ї змінної відповідно у i-го та j-го об’єктів; 

 Хi Xj – вектори значень змінних у i-го та j-го об’єктів; 

 S – загальна коваріаційна матриця; 

 wk – вага, що приписани  k-й змінній. 

Існують наступні групи методів кластерного аналізу: ієрархічні методи; 

ітеративні методи; факторні методи; методи згущень; методи, що 

використовують теорію графів. 

До найпоширеніших  в економіці відносять ієрархічні та ітеративні. 

Сутність ієрархічних агломеративных методів полягає в тому, що на 

першому кроці кожен об’єкт вибірки розглядається як окремий кластер. 

Процес об’єднання кластерів відбувається послідовно: на підставі матриці 

відстаней або матриці подібності поєднуються найбільш близькі об’єкти. 

Якщо матриця подібності спочатку має розмірність nn , то повністю процес 

кластеризації завершується за n-1 кроків, у підсумку всі об’єкти будуть 

об’єднані в один кластер. Послідовність об’єднання легко піддається 

геометричній інтерпретації і може бути представлена у вигляді графа-дерева 

(дендрограми).  

Безліч методів ієрархічного кластерного аналізу розрізняється не тільки 

використовуваними мірами однорідності (розбіжності), але й алгоритмами 

класифікації. З них найпоширеніші  метод одиночного зв’язку, метод повних 

зв’язків, метод середнього зв’язку, метод Уорда. 
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Метод одиночного зв’язку. Алгоритм утворення кластерів наступний: 

на підставі матриці однорідності (розбіжності) визначаються два найбільш 

схожі або близьких об’єкти, вони й утворять перший кластер. На наступному 

кроці вибирається об’єкт, що буде включений у цей кластер. Таким об’єктом 

буде той, який має найбільшу однорідність хоча б з одним з об’єктів, що вже 

включені у кластер.  

При збігу даних на підставі однакових мір подібності (розходження) 

буде йти утворення відразу декількох кластерів. 

До переваг цього методу варто віднести нечутливість алгоритму до 

перетворень вихідних змінних і його простоту. Недоліками є необхідність 

постійного зберігання матриці подібності та неможливість визначення за 

результатами кластеризації, скільки ж кластерів можна утворити в  

сукупності, яка досліджується об’єктів. 

Метод повного зв’язку. Включення нового об’єкта в кластер 

відбувається тільки в тому випадку, якщо відстань між об’єктами не менше 

деякого заданого рівня.  

Метод середнього зв’язку. Для рішення питання про включення нового 

об’єкта у вже існуючий кластер обчислюється середнє значення міри 

подібності, що потім рівняється із заданим граничним рівнем. Якщо мова йде 

про об’єднання двох кластерів, то обчислюють відстань між їхніми центрами 

і порівнюють її з заданим граничним значенням. 

Метод Уорда. Даний метод припускає, що на першому кроці кожен 

кластер складається з одного об’єкта. Спочатку поєднуються два найближчих 

кластери. Для них визначаються середні значення кожної ознаки і 

розраховується сума квадратів відхилень Vk: 

 

2

1 1

)(
 


kn

i

p

j

ikijk xxV

    (В.5); 
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де k – номер кластеру; 

i – номер об’єкту; 

j – номер ознаки; 

р – кількість ознак, що характеризують кожен об’єкт; 

nk – кількість об’єктів в k-м кластері. 

На кожному кроці роботи алгоритму поєднуються ті об’єкти або 

кластери, які дають найменше збільшення величини Vk. Метод Уорда 

призводить до утворення кластерів приблизно рівних розмірів з мінімальною 

варіацією усередині кластеру. У підсумку всі об’єкти виявляються 

об’єднаними в один кластер. 

Міра однорідності для об’єднання двох кластерів визначається чотирма 

методами: Метод «найближчого сусіда» – ступінь однорідності оцінюється 

по ступеню однорідності між найбільш схожими (найближчими) об’єктами 

цих кластерів; Метод «далекого сусіда» – ступінь однорідності оцінюється за 

ступенем подібності між найбільш віддаленими (несхожими) об’єктами 

кластерів. 

Метод середнього зв’язку – ступінь однорідності оцінюється як середня 

величина ступенів однорідності між об’єктами кластерів.  

Метод медіанного зв’язку – відстань між будь-яким кластером і новим 

кластером, що вийшов у результаті об’єднання кластерів р і q, визначається 

як відстань від центра кластера S до середини відрізка, що з’єднує центри 

кластерів р і q. 

Використання різних алгоритмів об’єднання в ієрархічних 

агломеративных методах призводить до різних кластерних структур і сильно 

впливає на якість проведення кластеризації. Тому алгоритм повинен 

вибиратися з урахуванням наявних відомостей про існуючу структуру 

сукупності спостережуваних об’єктів або з урахуванням вимог оптимізації  
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математичних критеріїв. До ієрархічних моделей також відносяться моделі, 

що об’єднують елементи початкових даних в кластери, які є класами 

еквівалентності. Вони визначаються за пороговими значеннями метрик. 

Після отримання послідовності такого розбиття, аналітик визначає 

найцікавіші інтерпретації, що піддаються, модель. Таким чином, ієрархічні 

методи кластеризації розрізняються алгоритмами розбиття або об’єднання 

даних в кластери, тоді як вибір результуючої моделі з погляду кількості 

отриманих кластерів залишається за людиною. 

Крім розглянутих агломеративных методів ієрархічного кластерного 

аналізу існують методи, протилежні їм за логічною побудовою процедур 

класифікації. Вони називаються ієрархічними дивізимними методами. 

Основною вихідною посилкою дивизимных методів є те, що спочатку всі 

об’єкти належать одному кластеру (класу). У процесі класифікації за 

певними правилами поступово від цього кластера відокремлюються групи 

схожих між собою об’єктів.  

Поряд з ієрархічними методами класифікації існує численна група так 

званих ітеративних методів кластерного аналізу. Сутність їх полягає в тому, 

що процес класифікації починається із завдання деяких початкових умов 

(кількість утворених кластерів, поріг завершення процесу класифікації тощо).  

Ітеративні методи більшою мірою, чим ієрархічні, вимагають від 

користувача інтуїції при виборі типу класифікаційних процедур і завдання 

початкових умов розбивки, тому що більшість цих методів дуже чутливі до 

зміни параметрів, що задаються. Тому доцільно спочатку провести 

класифікацію по одному з ієрархічних методів або на підставі експертних 

оцінок, а потім уже підбирати початкову розбивку і статистичний критерій 

для роботи ітераційного алгоритму. Як і в ієрархічному кластерному аналізі, 

в ітераційних методах існує проблема визначення кількості кластерів.   
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Не всі ітеративні методи вимагають первісного задання кількості 

кластерів. Але для остаточного вирішення питання про структуру  

сукупності, що досліджується можна випробувати декілька алгоритмів, 

змінюючи або кількість створених кластерів, або встановлений поріг 

близькості для об’єднання об’єктів у кластери. Тоді з’являється можливість 

вибрати найкращу розбивку за введеним критерієм якості. 

Інтерпретація результатів. Звичайно, коли результати кластерного 

аналізу методом k-середніх отримані, можна розрахувати середні для 

кожного кластера за кожнім вимірюванням, щоб оцінити, наскільки кластери 

відрізняються один від одного. В ідеалі необхідно одержати середні, що 

значно відрізняються від більшості. Значення F-статистики, що отримані для 

кожного вимірювання є іншим індикатором того, наскільки добре 

вимірювання дискримінує кластери. 

У методах перерозподілу кількість кластерів задається спочатку. Потім, 

елементи початкових даних яким-небудь чином (наприклад, випадково) по 

можливості рівномірно приписуються до різних кластерів. Далі, ітеративно 

кожен елемент перерозподіляється в інший кластер, оптимізуючи певну 

функцію мети, що описує якість отриманої моделі.  

Алгоритм завершується, якщо не можна більше перерозподілити 

елементи із значним поліпшенням цільової функції . 

На відміну від ієрархічних процедур метод k-середніх не вимагає 

обчислення й зберігання матриці відстаней або подібностей між об’єктами. 

Алгоритм цього методу припускає використання тільки вихідних значень 

змінних. Для початку процедури класифікації повинні бути задані k 

випадково обраних об’єктів, які будуть слугувати еталонами, тобто центрами 

кластерів. Вважається, що алгоритми еталонного типу зручні й швидкодіючі. 

У цьому випадку важливу роль грає вибір початкових умов, які впливають на 

тривалість процесу класифікації та на його результати. 



294 

Продовження додатку Г 

 

Найбільш відомий метод перерозподілу – це метод k-середніх (k-

means). Ієрархічні і паралельні кластер-процедури практично 

реалізовуються лише в завданнях класифікації не більше декількох 

десятків спостережень. До рішення задач з великою кількістю 

спостережень застосовують послідовні кластер-процедури – ітераційні 

алгоритми, на кожному кроці яких використовується одне спостереження 

(або невелика частина початкових спостережень) і результати розбиття на 

попередньому кроці. Так, використання, наприклад, методу k-середніх (K-

Means Clustering) з наперед заданою кількістю кластерів передбачає:  

на нульовому кроці за центри кластерів приймаються випадково 

вибрані до спостереження точки x1, x2, xk; кожному кластеру 

привласнюють одиничну вагу; 

на першому кроці знаходять відстані від точки xk + 1 до центрів 

кластерів, що побудовані на попередньому кроці, і точку xk + 1 

відносяться до кластера, відстань до якого мінімальна, після чого 

розраховуються новий центр тяжіння цього кластера (як зважене середнє 

по кожному показнику) і вагу кластера збільшують на одиницю; решта 

всіх кластерів залишається незміненими (з колишніми центрами і вагами);  

на другому кроці аналогічну процедуру виконують для точки xk  + 2 і 

т.д. 

При чималій кількості n об’єктів, що класифікуються, або великій  

кількості ітерацій перерахунок центрів кластерів практично не приводить 

до їх зміни. Якщо в якійсь точці не вдається, розглянувши всі n досягти 

центрів тяжіння, то як початкове розбиття приймають різні комбінації 

точок з початкових n, а як остаточне беруть розбиття, що часто 

зустрічається.   
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Метод k-середніх заснований на мінімізації суми квадратів відстаней  між 

кожним елементом початкових даних і центром його кластера, тобто функції. 

 




N

i
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1
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де d – метрика; xi - i-й елемент даних, а  µj (xi) – центр кластера, якому 

на j-ой ітерації приписаний елемент  xi. 

З обчислювальної точки зору можна розглядати цей метод, як 

дисперсійний аналіз «навпаки». Програма починає з k випадково вибраних 

кластерів, а потім змінює приналежність об’єктів до них, щоб мінімізувати 

мінливість усередині кластерів та максимізувати мінливість між кластерами.  

Даний спосіб аналогічний методу «дисперсійний аналіз (ANOVA) 

навпаки» в тому сенсі, що критерій значущості в дисперсійному аналізі 

порівнює міжгрупову мінливість з внутрішньогруповою при перевірці 

гіпотези про те, що середні в групах відрізняються один від одного. 

При формуванні кластера промислові підприємства надають один одному 

підтримку. Таким чином, вигоду отримують усі учасники кластера, а саме, 

прискорюють розвиток, стимулюючи різні підходи до НДДКР і забезпечуючи 

необхідні засоби для впровадження нових стратегій, відбувається вільний обмін 

інформацією і швидке розповсюдження нововведень. 

Серед усіх переваг кластерного підходу, найважливішим є доступ до 

інновацій, знань та «ноу-хау». Кластерний підхід швидше дає промисловим 

підприємствам інформацію про переваги в технологіях та зміни у вигодах 

покупців та споживачів. Опосередкованими вигодами кластерного підходу є 

нематеріальні активи, які не переносяться прямо в баланс, а потенційно мають 

навіть більший вплив, ніж прямі вигоди. Переваги цих активів походять з 

мобільної робочої сили та обміну знаннями поміж промисловими  
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підприємствами через формальні та неформальні дискусії з учасниками, 

постачальниками та споживачами. 

Основною метою кластера промислових підприємств є підвищення 

конкурентоспроможності підприємств за рахунок комерційного і 

некомерційного співробітництва, наукових досліджень та інновацій, освіти, 

навчання і заходів політики підтримки. 

Проблеми розвитку кластерів промислові підприємства - це: недостатня 

якість і доступність транспортної та інженерної інфраструктури 

машинобудівних підприємств; недостатній рівень організаційного розвитку 

кластера, включаючи відсутність практики стратегічного планування розвитку 

кластера, відсутність системи ефективних інформаційних комунікацій між 

учасниками кластера промислові підприємства; обмежений доступ до 

іноземних ринків. 
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Еволюція формування  бенчмаркінга 

 

Аналіз дяльності промислових підприємств дозволив виявити 

розходження між конкурентами, але  не надає пояснень, як ці 

розходження перебороти і завоювати найкращі позиції в бізнесі. 

Бенчмаркінг покликаний подолати цю проблему. 

У ході дослідження проаналізовано процес еволюції бенчмаркінгу 

та виділено етапи його розвитку: 

перше покоління бенчмаркінгу інтерпретується як реінжинірінг чи 

ретроспективний аналіз продукту; 

друге покоління - бенчмаркінг конкурентоспроможності - 

розвивається як наука в 1976-1986 р. завдяки діяльності фірми Ксерокс; 

третє покоління бенчмаркінгу розвивається в період 1982-1986 р., 

коли підприємства-лідери якості визначають можливість навчання у 

підприємств поза їх сектором чи галуззю; 

четверте покоління бенчмаркінгу - це стратегічний бенчмаркінг, що 

розглядається як систематичний процес, спрямований на оцінку 

альтернатив, реалізацію стратегій і удосконалення характеристик 

продуктивності на основі вивчення успішних стратегій зовнішніх 

підприємств партнерів; 

п'яте покоління - глобальний бенчмаркінг розглядається як 

майбутній інструмент організації міжнародних обмінів з урахуванням 

культури і національних процесів організації виробництва . 

У сучасних економічних умовах формування національної економіки 

застосування прогресивних технологій та інструментів управління підвищує 

конкурентоспроможність й інвестиційну привабливість вітчизняних 

підприємств.  

 

 



298 

Продовженя дод. Д 

 

Концепція бенчмаркінгу з’явилась наприкінці 50 –х років ХХ 

сторіччя, коли японські спеціалісти відвідували підприємства США та 

Західної Європи з метою вивчення та використання передового досвіду.  

Бурхливий розвиток бенчмаркінгу відбувається із середини 80-х 

років. У цей період публікуються перші статті в "Харвард Бізнес Ревью". 

У 1989 р. Pіms проводить форум - Рада з бенчмаркінгу, на якому 

колективно розробляється методологія бенчмаркінгу та основи його 

застосування на підприємствах; у цьому ж році з'являється перша книга, 

написана одним з керівників Ксерокс. Фахівці починають описувати різні 

типи та розробляти моделі бенчмаркінгу . 

Для більшості компаній бенчмаркінг не є новим, тому що він 

здійснювався в рамках конкурентного аналізу, хоча бенчмаркінг є більш 

деталізованою, формалізованою й упорядкованою функцією, ніж метод 

чи підхід конкурентного аналізу, це необхідна функція успіху будь-якої 

організації.  
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Перешкоди використання бенчмаркінгу 

 

Перешкоди використання бенчмаркінгу в Україні

непрозорість середовища 

існування підприємств

відсутність державного 

фінансування  програм 

бенчмаркінгу

недоступність відкритої 

інформації для порівняння 

та обміну досвідом

нерозвиненість 

інфраструктури 

бенчмаркінгу в Україні

відсутність «клубів» для 

пошуку партнерів по 

бенчмаркінгу

 

 

 

Застосування бенчмаркінгу на промислових підприємствах  

 

Застосування бенчмаркінгу

Деталізація власних інтересів

Аналіз процесів інших підприємств

Порівняння результатів своїх процесів з результатами аналізованих 

компаній

Впровадження необхідних змін для скорочення розриву
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Методи управління складовими діяльності промислових підприємств 

 

Напрям діяльності Методи управління 

Виробнича діяльність 

Метод управління розташуванням виробничих 

послуг 

Метод управління якістю 

Метод управління вибором типу виробництва 

Метод управління інформаційними потоками 

Метод управління організацією праці 

Метод оперативного управління 

виробництвом 

Метод управління матеріально-технічним 

забезпеченням 

Управлінська діяльність 

Метод управління довгостроковими фінансовими 

інвестиціями 

Метод управління іншими фінансовими 

інвестиціями 

Метод управління поточними фінансовими 

інвестиціями 

Інноваційно-

інвестиційна діяльність 

Метод управління довгостроковими фінансовими 

інвестиціями 

Метод управління іншими фінансовими 

інвестиціями 

Метод управління поточними фінансовими 

інвестиціями 

Маркетингова діяльність 

Метод управління формуванням продукту 

Метод управління ціноутворенням 

Метод управління рекламуванням 

Метод управління поширенням продукту 

Кадрова діяльність  

Метод управління кількістю персоналу 

Метод управління підбором персоналу 

Метод управління розстановкою персоналу 

Метод управління адаптацією персоналу 

Метод управління мотивацією персоналу 

Метод управління оцінкою персоналу 

Метод управління звільненням персоналу 
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Характристика методів прогнозування  

 

 

Однак деякі підприємства для прийняття рішень про майбутнє або 

зовсім не застосовують прогнози, або застосовують їх недостатньо. Як 

правило, такі підприємства функціонують недовго, тому що навіть ті зміни 

у середовищі, які можна передбачити, стають несподіванкою: 

підприємство неготове для повної реалізації можливостей, що надаються 

зовнішнім середовищем, або терпить крах під впливом будь-якої, навіть 

незначної загрози. 

Прогноз (від гр. Prognosis - передбачення) означає спробу визначити 

стан якогось явища чи процесу в майбутньому. Це ймовірний опис 

можливого або бажаного. 

Прогнозування – це процес розробки науково - обгрунтованих 

рекомендацій стосовно можливих варіантів розвитку політичних, 

соціальних, економічних подій, альтернативних сроків їх здійснення та 

визначення конкретних рекомендацій для практичної діяльності. 

Термін «метод» походить від грецького «methodos», що в перекладі 

означає «шлях до чогось», тобто знання про те, якими способами, в якій 

послідовності потрібно вирішувати ті чи інші завдання. У 

прогнознозуванні метод – складний прийом, упорядкована сукупність 

простих прийомів, спрямованих на розробку прогнозу в цілому . 

У більш ширшому розумінні методи прогнозування можна визначити 

як упорядковану сукупність конкретних форм теоретичного або 

практичного підходу до розробки прогнозу, одну чи декілька 

математичних або логічних операцій, спрямованих на отримання 

конкретного результату в процесі розробки прогнозів. 

Методи прогнозування – методи, що забезпечують науково 

обґрунтовані прогнози майбутнього. 
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У науковій літературі поняття «методи прогнозування» визначаються 

по-різному, але в них є спільна риса, всі визначення трактуються як певні 

дії, що спрямовані на передбачення майбутнього. Методи прогнозування – 

це прийоми і способи, що виникли в результаті аналізу минулого і 

сучасного, при виявленні певних закономірностей за допомогою яких, 

проаналізувавши минуле, люди намагаються передбачити майбутнє. 

Отже, управлінське рішення можна розглядати як вид діяльності, яка 

відбувається в керованій підсистемі й пов'язана з підготовкою, вибором та 

прийняттям певних варіантів дій, тобто це вид роботи в самому апараті 

управління, певний етап процесу управління.  

В іншому розумінні управлінське рішення є описом передбачуваних 

дій керуючої системи щодо керованої. А методи за допомогою яких 

здійснюється передбачення, і є методами прогнозування. При пошуку 

оптимального рішення виходять із порівняння очікуваного результату на 

підставі прогнозних альтернатив.  

Слід враховувати вплив некерованих факторів на наслідки реалізації 

прийнятого рішення, а також ступінь можливого максимального ризику. 

Проблема оптимального вибору на стадії прийняття рішення потребує 

врахування корисності та витрат ресурсів. 

Проблеми виникають, коли на підприємстві складається така 

ситуація, яка відрізняється від запланованої. Кожна проблемна ситуація 

зумовлена внутрішніми і зовнішніми чинниками. 

До внутрішніх чинників належать цілі та стратегія організації, 

технологія та ресурси, структура виробництва, управління тощо. Вони 

формують підприємство як систему, тому зміна одного з них зумовлює 

необхідність прийняття заходів, які б зберегли цілісну систему.  
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Ці проблеми зумовлені недоліками самої системи управління, 

необхідно своєчасно виявляти, усувати та запобігати їх появі в 

майбутньому, завдяки удосконаленню системи управління. 

Зовнішні чинники - складові середовища, в якому працює 

промислове підприємство. Вони можуть бути прямими і 

опосередкованими, загрозливими і такими, що відкривають нові 

можливості.  

На сьогодні існує багато тренінгових, семінарських центрів, шкіл для 

підвищення кваліфікації управлінців (наприклад МВА, МSFO тощо). 

Відвідування цих центрів дасть можливість підвищити кваліфікацію 

управлінцям, поповними знання, а також перейняти досвід у більш 

досвідчених викладачів у цих питаннях, а іноді й у зарубіжних партнерів. 

Мета будь - якого прогнозу - виявити процеси та передбачити 

розвиток подій у майбутньому. Передбачене майбутнє дає змогу 

підготуватися як до позитивних, так і до негативних тенденцій, 

максимізувати результати та мінімізувати збитки.  

Основними методами прогнозування, що використовуються в 

системі антикризового управління, є методи екстраполяції, експертні 

методи, методи моделювання. 

Методи екстраполяції базуються на припущенні про незмінність або 

відносну стабільність наявних тенденцій розвитку.  

Методи екстраполяції використовують за відносно стабільного 

розвитку підприємства або за наявності сезонних чи циклічних коливань з 

чітко вираженим трендом.  

Під трендом (від англ. trend - напрям, тенденція) розуміють тривалу 

тенденцію зміни економічних показників у економічному прогнозуванні. 

Якщо ж розвиток показників фінансово-господарської діяльності 

підприємства у попередніх періодах характеризується значною  
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нестабільністю і суттєвим коливанням фінансових показників, то їх 

екстраполяція на майбутні періоди буде неможливою, а отже, недоцільним 

є використання відповідних методів. 

Можна виокремити три основні групи методів прогнозування за 

допомогою екстраполяції: методи визначення середніх величин; 

екстраполяція тренду; експоненціальне згладжування. 

Експоненціальне згладжування є одним з методів короткострокового 

фінансового прогнозування, який базується на аналізі ряду динаміки.  

Методом експоненціального згладжування проведено розрахунки 

пріоритетних підприємств з кожного кластеру. 
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Види методів прогнозування 

 

МЕТОДИ   ПРОГНОЗУВАННЯ

Фактографічні методи 

прогнозування

Експертні методи 

прогнозування

Екстраполяційні та 

інтерполяційні 

методи

Методи, які 

базуються на 

використанні 

аналогів

Статистичні методи

Експертні 

методи 

прямого 

оцінювання

Методи 

прогнозуванн

я зі зворотнім 

зв'язком 

Екстраполя

ція за 

огинаючою 

кривою

Екстраполя

ція 

динамічних 

рядів

Екстраполяц

ія та 

інтерполяція 

регресивних 

залежностей

Методи, що 

випереджа

ють: 

патентний, 

публікацій

ний

Регресивно

-

кореляційні 

моделі

Методи 

факторного і 

дисперсійно

го аналізу

Методи, що 

базуються на 

використанні 

міжоб'єктних 

аналогів

Методи, що 

базуються на 

використанні 

історичних 

аналогів

Методи на 

основі 

індивідуаль

них запитів 

експертів

Методи на 

основі 

колективни

х запитів 

експертів

Методи на 

основі 

морфологіч

ного 

аналізу

Методи на 

основі 

сінектики

Методи 

історичног

о аналізу

Методи 

формуванн

я сценаріїв 

розвитку

Метод 

Делфі та 

його 

модифікації

Метод  

колективно

ї генерації 

ідей 

Метод 

комісій

Ігрові 

методи 

експертног

о 

прогнозува

ння

Методи 

віднесеної 

оцінки
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