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Анотація. Мета статті полягає в формуванні механізму управління розвитком підприємства на заса-
дах контролінгу в умовах невизначеності. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети 
здійснено за допомогою таких методів дослідження: структурний метод; порівняльний аналіз емпіричних 
даних; абстрактно-логічне узагальнення. Результати. Для управління розвитком підприємства в умовах 
невизначеності пропонується використання системного підходу. У статті визначено основні елементи 
системного підходу управління розвитком підприємства. Запропоновано компонентний склад системи 
управління розвитком. В статті висвітлено основні принципи управління розвитком промислових підпри-
ємств та сформовано цілі розвитку промислових підприємств. Практична значущість результатів до-
слідження. Використання на практиці запропонованих розробок дозволить підприємству чітко визначити 
цілі, принципи, компоненти управління розвитком та за рахунок цього сформувати ефективний механізм 
управління розвитком в умовах невизначеності.
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Постановка проблеми в загальному вигляді 
та зв’язок із найважливішими науковими чи 
практичними завданнями. У сучасній важкій 
економічній ситуації промислові підприємства 
функціонують у динамічних умовах, що харак-
теризуються слабкою передбачуваністю через 
наявність загроз від різних джерел, а також висо-
кою конкуренцією. У такій ситуації лише швидка 
обґрунтована реакція на зміни середовища забез-
печує підприємству успішне існування. У свою 
чергу необхідність постійної адаптації вимагає 
від підприємства безперервного поліпшення своїх 
показників. Більшість дослідників сходяться на 
думці, що успішне функціонування підприєм-
ства, а іноді й існування, можливе лише за умови 
розвитку. Тому завдання економічних служб про-
мислового підприємства полягає у розробці сис-
теми сталого розвитку в умовах невизначеності з 
метою забезпечення виживання підприємства та 
покращення результатів його економічної діяль-
ності та підвищення конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання впровадження механізму спрямованого 
на керування факторами розвитку на промисло-
вому підприємстві виникло у західній економіч-
ній науці та з часом отримало свій подальший 
розвиток і в Україні. Дослідження цієї проблеми 
представлено у наукових працях наступних зару-
біжних учених, як: Р. Манн, Е. Майєр, П. Хор-
ват, Х. Дитгер, Х. Пік, Д. Хан, О. О. Ананькіної, 
С. В. Данілочкіної, Н. Г. Данілочкіної, О. М. Кар-
мінського, С. Г. Фалько, О. О. Жеваги, І. М. Крей-

дич, Н. Ю. Іванової, Г. К. Ялового, Л. В. Попової, 
Р. Є. Ісакової, Т. О. Головіної, В. Б. Івашкевича, 
Є. М. Скляр та інших.

У вітчизняній науковій літературі це 
питання висвічується у роботах таких учених, 
як: В. Л. Дикань, О. Латишева, О. М. Ястрем-
ська, О. О. Ястремська, М. М. Стефаненко, 
Г. Ф. Азаренко, О. В. Прокопенко, С. Н. Петренка, 
Г. О. Швиданенка, В. В. Лавриненка, Г. К. Яло-
вого, І. М. Крейдич, О. О. Терещенка, В. Я. Нусі-
нова, О. Г. Дерев’янка, Л. М. Приходька, І. І. Циги-
ликвої та інших. 

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної роботи є запропонувати 
підходи до формування механізму управління 
розвитком промислового підприємства в умовах 
невизначеності. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Системний підхід до управління 
розвитком є запорукою у формуванні ефективного 
управління підприємством. Системний підхід як 
великий і прогресуючий комплекс концепцій 
отримав широке визнання за минулі десятиріччя. 
Однак, не дивлячись на збільшення кількості 
робіт які висвітлюють системну термінологію, 
досить відсутня єдина універсальна схема яка 
дозволяє визначити специфіку, міру новизни, про-
гресивність та інше системного підходу.

На основі використання системного підходу в 
управлінні досягається узгодженість дій та управ-
лінських рішень, що стимулюють роботу всіх біз-
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нес-процесів на підприємстві; потреба у розвитку 
формується з урахуванням прийдешніх вигод; 
запроваджуються принципи управління стратегіч-
ною діяльністю. Тому необхідність обґрунтування 
механізму формування системи стратегічного 
управління розвитком підприємства, безсумнівно, 
є важливим елементом вирішення проблем розви-
тку в умовах невизначеності та стабілізації діяль-
ності підприємства на довгостроковій основі

Поняття "системний підхід" наразі активно 
використовується не лише в наукових напрацю-
ваннях, але і в управлінській практиці. Кожен 
керівник застосовує у своїй діяльності систем-
ний підхід, оскільки, середовище який оточує 
нас, – це сукупність взаємозв'язаних і взаємоді-
ючих об'єктів. Через це, будь-яке підприємство з 
точки зору управління є системою.

Потрібно зауважити, що особливість систем-
ного підходу полягає в тому, що в припустимих 
межах система управління об'єктом приймається 
за єдиний організм з внутрішніми зв'язками між 
окремими елементами і зовнішніми зв'язками з 
іншими системами і об'єктами (рис. 1).

Вважаємо доцільним представити схему реа-
лізації системи управління розвитком, яка може 
використовуватися для побудови, формування, 
дослідження і аналізу розвитку підприємства. На 
рисунку 2 зображено компонентний склад сис-
теми управління розвитком підприємством, роз-
роблений на основі системного підходу. Система 
управління розвитком має всебічно охоплювати 
усі сторони виробничо-господарської і соціальної 
діяльності. 

Для дослідження проблеми розвитку промис-
лових підприємств сформулюємо найбільш важ-
ливі принципи його регулювання (рисунок 3) та 
розглянемо їх більш детально. 

– Науковість. Керівникам і персоналу про-
мислових підприємств необхідно спиратися на 
закономірності філософії і кібернетики, теорії 
управління і специфічні закономірності соці-
ально-економічних систем.

– Гнучкість. Різноманіття методів управління, 
ведення безперервного моніторингу дозволяють 
швидко змінювати схему розвитку промислових 
підприємств, співвідносити довгострокові цілі і 
конкретні ситуації.

– Наступництво. Безперервно розвиваючись 
та удосконалюючись, керівники можуть викорис-
товувати як вже встановлені прийоми і методи 
роботи на новому етапі розвитку компанії, так і 
вносити новації, що виростають із специфіки 
завдань стадії організаційного циклу.

– Збереження системи. Ухвалення управлінських 
рішень до етапу діагностики потреби в змінах не 
повинно порушувати якісних параметрів і режиму 
функціонування промислових підприємств.

– Зміна системи. Методологія сталого розвитку 
передбачає зміну якісних і кількісних параметрів 
функціонування промислових підприємств, завдань, 
методів організаційно-правових форм в залежності 
від умов і факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища або внутрішньої логіки розвитку.

– Конкретність. Ефективність управління ста-
лим розвитком промислових підприємств обумов-
люється відповідністю умовам і факторам соці-

Система 
управління 
розвитком 

підприємства

ВХІД
Проблематика 

забезпечення стійкого 
розвитку 

підприємства у 
тривалій перспективі:

- інформація щодо 
поточного стану 

підприємства
-інформація щодо 
плануємого стану 

підприємства

ВПЛИВ ФАКТОРІВ:
- організаційно-управлінські;

- техніко-економічні;
- інформаційно-
комунікаційні;

- соціально-психологічні.

ВИХІД
Досягнення 

запланованої 
результативності 
та ефективності 

діяльності

Рис. 1. Основні елементи системного підходу управління розвитком підприємства
Джерело: складено автором на основі [1; 2]
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ально-економічного середовища, виявленим на 
основі її аналізу і моніторингу.

– Компетентність. Ключові рішення по розробці 
та реалізації програми сталого розвитку необхідно 
приймати за участю фахівців з конкретних проблем, 
крім цього управління розвитком промислових 
підприємств вимагає постійного пошуку нестан-
дартних рішень і нетрадиційних підходів. У різних 
управлінських ситуаціях менеджерам можуть допо-
могти унікальні, винайдені ними методи і прийоми.

– Принцип оптимальності передбачає вибір най-
більш ефективного вирішення з точки зору витрат 
при мінімальних витратах. Це дозволяє підприєм-

ству скорочувати витрати і утримувати лідерство 
за вартістю. Специфікою принципу оптимальності 
щодо завдань сталого розвитку є орієнтація керів-
ника і персоналу на довгострокові цілі.

– Принцип системності передбачає роз-
гляд промислових підприємств як системи, 
що складається з відокремлених і одночасно 
взаємопов'язаних елементів і процесів.

– Принцип цілісності передбачає, що резуль-
тат діяльності промислових підприємств в цілому 
відрізняється від результату, який може бути про-
ведений їх окремими підрозділами, тобто в ній 
проявляється синергетичний ефект.
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Рис. 2. Компонентний склад системи управління розвитком
Джерело: складено автором на основі [5; 6; 7]
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Рис. 3. Основні принципи управління розвитком промислових підприємств 
Джерело: складено автором на основі [3; 4]
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Управління розвитком машинобудівних під-
приємств, висуває додаткові вимоги до процесу 
контролінгу в цілому та змістовності контролінгу, 
зокрема, одночасно обмежуючи його інструмен-
тарій та процес формування. Через те що сис-
тема управління розвитком підприємства – це 
єдиний комплекс взаємопов’язаних складових, 
то її суб’єкт, спираючись на цілі розвитку, пови-
нен формулювати механізм розвитку на основі 
фактичного ресурсного забезпечення, одночасно 
враховуючи наявні перепони, і, використовуючи 
доступні методи та інструменти, діяти на об’єкт 
управління. Система управління розвитком про-
мислового підприємства спирається на три цен-
тральні моменти – цілі розвитку підприємства, 
методолого-методичні інструменти та наявні 
ресурси і обмеження.

Система управління розвитком машинобудів-
ного підприємства на засадах контролінгу пови-
нна містити такі елементи:

– цілі розвитку підприємства;
– механізм управління розвитку,
– методи та інструментарій контролінгу;
– механізм його формування;
– забезпечення розвитку підприємства ресур-

сами (матеріально-технічними, фінансовими, 
кадровими, інформаційними);

– визначені обмеження в управлінні розвитком 
(ринкові, ресурсні тощо).

Пропонуємий підхід до управління розвитком 
промислового підприємства на засадах контро-
лінгу, полягає в реалізації пропозиції застосування 
інструментарію контролінгу в процесі управління 
розвитком промислового підприємства в сценар-
ний спосіб та його здатності комплексно оціню-
вати інноваційний процес в цілому, підвищувати 
результативність управління.

Відповідно, концептуальна модель контролінгу в 
системі управління розвитком промислового підпри-

ємства має передбачати його формування та запрова-
дження відповідно до цілей розвитку, завдань управ-
ління та впливовості чинників розвитку.

Теоретичну основу нового підходу формують:
– цілі розвитку, цілі та завдання системи  

контролінгу;
– об’єкти управління розвитком та контролінгу 

розвитку;
– принципи управління розвитком підприєм-

ства та контролінгу розвитку; 
– обґрунтування управлінського інструмента-

рію контролінгу розвитку;
– концептуальна модель контролінгу в системі 

управління розвитком промислового підприємства.
Найважливіші цілі розвитку промислового 

підприємства наведені на рисунку 4. Вони прямо 
позначаються на формуванні контролінгу, об’єктів 
та інструментів контролінгової діяльності. Наве-
дені цілі мають ринкове та виробниче, організа-
ційне та економічне походження. Проте це поді-
лення, що зроблене за основною спрямованістю 
цілі, є досить умовним, оскільки кожна ціль має 
організаційні складові, а деякі – одночасно вироб-
ничі та організаційні та ін.

В процесі формування системи контролінгу 
управління розвитком підприємства першо-
чергово необхідно задіяти власні можливості 
суб’єкта господарювання, що розглядається. 
Система контролінгу забезпечує ефективне 
управління розвитком та існуючим підприєм-
ства шляхом координації підсистем контролінгу 
(рисунок 5). Сутність управління розвитком 
спрямована на залучення ресурсів, виявлених 
під час аналізу його потенційних можливос-
тей. В той же час, з метою досягнення страте-
гічних цілей розвитку підприємства виникає 
об’єктивна необхідність у підвищенні рівня 
економічного потенціалу підприємства шляхом 
залучення додаткових ресурсів.

Цілі розвитку промислового 
підприємства

Маркетингові Виробничі Економічні Організаційні

Збільшення 
частки ринку.
Збільшення 

попиту.
Вихід на нові 

ринки.

Гнучке 
реагування 

виробництва на 
попит.

Оптимізація 
потужностей 
виробництва.

Збільшення 
рентабельності 
виробництва.
Оптимізація 

витрат 
матеріальних та 

трудових 
ресурсів.

Підвищити якість 
продукції.

Нівелювати 
«вузькі місця».
Зменшити час 

виходу товару на 
ринок.

Рис. 4. Цілі розвитку промислового підприємства
Джерело: складено автором на основі [8]
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Треба відмітити, тісний зв’язок між стратегіч-
ним та оперативним контролінгом, їх методи пере-
ходять один до одного і навпаки. Методи оператив-
ного контролінгу спрямовані на активне управління 
підприємством у даний час, а стратегічного спря-
мовані на забезпечення існування підприємства у 
довгостроковій перспективі. При формуванні сис-
теми стратегічного контролінгу необхідно передба-
чати всі важливі напрямки розвитку підприємства, 
які відображають основні аспекти його діяльності. 
Це дозволить забезпечити багатовимірний підхід 
до складання системи цільових показників, що 
сформують стратегію підприємства.

Висновки. Таким чином у статті визначено 
основні елементи системного підходу управління 
розвитком підприємства. Запропоновано компо-
нентний склад системи управління розвитком. 
В статті висвітлено основні принципи управління 
розвитком промислових підприємств та сфор-
мовано цілі розвитку промислових підприємств. 
Розроблено підходи до формування механізму 
управління розвитком. Перевагами представленої 
авторської методики є те, що вона є універсаль-
ною в застосуванні, ґрунтується на системному 
і комплексному підході, дозволяє враховувати не 
тільки кількісні, але і якісні показники. 

Система управління розвитком підприємства

Контролінг

Контроль:
визначення відхилень від 

планових показників,
прийняття рішень

Аналіз:
аналіз факторів та пошук 
нових можливостей для 

розвитку

Облік:
Обробка та забезпечення 

інформації для роботи 
системи контролінгу 

Планування:
- оперативні плани;
- стратегічні плани;

- впровадження
Потенціал та 

можливості для 
розвитку

Рис. 5. Система управління розвитком промислового підприємства  
на засадах контролінгу

Джерело: розроблено автором
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Oksana Khodyrieva, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. Formation of mechanism 
of industrial enterprise development management system.

Annotation. Aim. The purpose of the article is to form a mechanism for managing the development of the 
enterprise on the basis of controlling in conditions of uncertainty. Method. To solve this scientific problem used: 
structural method; comparative analysis of empirical data; abstract-logical generalization. The provisions and 
conclusions presented in the work are the result of the analysis of theoretical and practical material of applied re-
searches of domestic and foreign authors. Results. The need for constant adaptation to business conditions requires 
the company to continuously improve its performance. To manage the development of the enterprise in conditions 
of uncertainty, it is proposed to use a systematic approach. The article identifies the main elements of a systematic 
approach to enterprise development management. The article presents the component composition of the enterprise 
development management system, developed on the basis of a systems approach. The article highlights the basic 
principles of industrial development management and forms the goals of industrial development. Approaches to the 
formation of the development management mechanism have been developed. The essence of development manage-
ment is aimed at attracting resources identified during the analysis of its potential. The proposed approach to the 
management of industrial enterprise development on the basis of controlling is to implement the proposal of con-
trolling tools in the process of industrial enterprise development management in a scenario way and its ability to 
comprehensively assess the innovation process as a whole, increase management efficiency. The advantages of the 
presented author's technique are that it is universal in application, is based on the system and complex approach, 
allows to consider not only quantitative, but also qualitative indicators. The practical value of the research results. 
The use of the proposed developments in practice will allow the company to clearly define the goals, principles, 
components of development management and thus form an effective mechanism for development management in 
conditions of uncertainty. 

Keywords: development, uncertainty, controlling, goal, strategy.


