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ника вартості підприємства як головного критерію ефективності його діяльності. В роботі відображені причини необхідності розроб-
ки стратегії діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. В статті наведені приклади стратегій підприємств України.
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Постановка проблеми. Проблема ефективного 
управління підприємством у сучасних умовах роз-
витку економіки набуває особливої актуальності 
оскільки наслідки невірно обраної стратегії і тактич-
ної діяльності підприємства в умовах висококонку-
рентної середи стають критичними та загрожують 
його існуванню. Управління підприємством визна-
чає основні напрямки його розвитку, можливості 
та ризики, пов’язані із зовнішньою середою та вну-
трішніми процесами. Ефективне керування сприяє 
формуванню довгострокової конкурентної переваги, 
що визначає позиції підприємства в умовах жорсткої 
конкурентної боротьби. 

 Проте навіть досконало розроблене стратегічне 
управління не може бути ефективно впровадженим 
без науково-обґрунтованого механізму його реаліза-
ції. Це потребує розробки спеціального інструмента-
рію управління, здатного забезпечити ефективність 
діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В багатьох 
дослідженнях розглядаються обставини, що впливають 
управління ефективністю промислового підприємства. 
Остання світова фінансово-економічна криза, що спри-
чинила негативний вплив на підприємства України, 
носить глобальний характер, обумовлений безліччю 
об'єктивних і суб'єктивних причин. Більшість вітчиз-
няних і зарубіжних дослідників схильні розглядати в 
якості головних її факторів параметри, що пов'язані з 
циклічним розвитком економіки і, насамперед, – пере-
накопичення фінансового капіталу, його віртуалізація 
і пов'язані з цим «піраміди» боргових зобов'язань і 
деривативів, що призвели переінвестування в окремих 
галузях економіки [1].

На думку С. Ю. Глаз’єва, криза, що відбувається 
в світі, носить ще більш фундаментальний, структур-
ний характер, що пов'язаний з завершенням циклу 
розвитку п'ятого технологічного укладу і початком 
функціонування нового шостого укладу (який пови-
нен базуватися на біо- і нанотехнологіях, системах 
штучного інтелекту, глобальних інформаційних і 
транспортних мережах) [2]. Фактично названі техно-
логічні пріоритети мають бути покладені в основу іде-
ології модернізації технологічного процесу вітчизня-
них промислових підприємств, економіки і фінансів.

Ряд авторів, у тому числі Г.Б. Клейнер, 
P.M. Нурєєв, В.М. Геєць, А.І. Амоша, С.Ю. Глазьєв, 
Ю.В. Макагон, С.І. Юрій, Є.В. Савельєв вказують на 
системний характер нинішнього глобального погір-
шення економічної ситуації, ставлячи в основу про-
блеми докорінне реформування вітчизняних підпри-
ємств [3]. На серйозність ситуації вказують у своїх 
дослідженнях цілий ряд авторів, зокрема В.В. Соро-
кожердьєв, А.І. Амоша, С.Ю. Глазьєв, В.М. Геєць, 
В.М. Полтеровіч, Д. Стігліц.

Постановка завдання. Сучасні умови господарю-
вання, що характеризуються нестабільним і динаміч-
ним зовнішнім середовищем, стрімкими технологіч-
ними змінами, зростанням конкуренції, пред'являють 
вітчизняним промисловим підприємствам жорсткі 
вимоги щодо функціонування і сталого розвитку. Це 
призводить до необхідності впровадження ефектив-
ної системи управління. Добре розроблена страте-
гія не знайде свого втілення у практичну діяльність 
промислового підприємства без якісно розробленого 
механізму стратегічного управління. Розгляд понять, 
категорій, умов та факторів управління ефективністю 
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підприємством довів, що саме стратегічні рішення, що 
відповідають зовнішнім та внутрішнім умовам функ-
ціонування підприємства та ринку є головним дже-
релом підвищення прибутковості діяльності та забез-
печення його конкурентних переваг. Таким чином 
управління ефективністю діяльності – є необхідним 
компонентом розвитку підприємства та удоскона-
лення менеджменту і його основні аспекти потребу-
ють детального дослідження.

Мета статті. На сьогоднішній день, об’єктивною 
необхідністю є зменшення ризику прийняття неві-
рних рішень шляхом переходу на наукові методи 
управління, широке застосування досвіду провід-
них технологій управління. У зв’язку з цим потре-
бує удосконалення процес управління ефективністю 
діяльності підприємства. 

Результати дослідження. Промислові підприєм-
ства України функціонують в складних зовнішніх 
умовах господарювання, які пов’язані із нестабіль-
ністю фінансової ситуації на світових ринках та хиб-
ною економічною політикою нашої держави. Тому 
вони, розробляючи управлінські рішення, повинні 
спрямовувати свої дії на укріплення фінансово-май-
нового стану та формування стратегічного потенці-
алу, здатного адаптуватися до несприятливих факто-
рів зовнішнього середовища. 

В структурі національної економіки промисло-
вість складає близько 30% валового внутрішнього 
продукту, кількість працівників на промисло-
вих підприємствах складає приблизно 20% зайня-
того населення національної економіки, а найвищу 
питому вагу у сучасних умовах в її галузевій струк-
турі займає добувна та переробна промисловість й 
енергетика. У період 2013-2015рр. частка промис-
лових підприємств у ВВП України характеризува-
лась негативною динамікою, але за результатами 
першого кварталу 2016 року,- помітно зросла. Ста-
тистичні дані за перший квартал 2016 року надають 
впевненості у відновленні промислового виробництва 
після значного скорочення у 2013-2015 роках. Най-
вищі показники приросту промислового виробництва 
досягнуто у машинобудуванні, харчовій, фармацев-
тичній та легкій промисловості, інші галузі промис-
ловості теж демонструють позитивну динаміку. [4]. 

У 2016 р. порівняно з 2015 р. індекс промислової 
продукції становив 102,4%. У добувній промисловості 
й розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився 
на 0,3%. У переробній промисловості індекс промис-
лової продукції становив 103,5%. На підприємствах 
із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюно-
вих виробів приріст продукції становив 3,9%. У тек-
стильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промис-
лової продукції становив 101,4%. У виготовленні 
виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфіч-
ній діяльності випуск продукції збільшився на 0,8%. 
На підприємствах із виробництва коксу та продуктів 
нафтопереробки приріст промислової продукції стано-
вив 8,1%. У виробництві хімічних речовин і хіміч-
ної продукції індекс промислової продукції становив 
100,4%. У виробництві основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виро-
бленої продукції зріс на 3,9%. На підприємствах із 
випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неме-
талевої мінеральної продукції індекс виробництва 
становив 106,5%. У металургійному виробництві, 
виробництві готових металевих виробів, крім машин і 
устаткування, випуск продукції збільшився на 5,9%. 
У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин 
і устаткування, індекс промислової продукції стано-

вив 101,3%. У постачанні електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря випуск промислової про-
дукції зріс на 2,6%. [5].

Незважаючи на різноманіття факторів по сфе-
рах діяльності підприємства, в основі ефективного 
управління діяльністю лежить індивідуальний набір 
факторів, які повинні бути в полі зору менеджмента 
підприємства, оскільки під впливом тих або інших 
факторів формується виробничий потенціал, і він 
повинен бути вчасно реалізований для підвищення 
конкурентоспроможності й стійкого соціально-еко-
номічного розвитку підприємства, а якщо ні, то ріст 
потенціалу характеризує зниження ефективності 
керування підприємством.

 Єдність принципових основ організації виробни-
цтва дозволяє виділити фактори ефективності по таких 
основних сферах діяльності підприємства, як еконо-
мічна, виробнича, організаційна, соціальна, екологічна 
й правова. Особливістю систематизації факторів ефек-
тивності є те, що вони розглядаються у взаємозв'язку 
з факторами, характерними для ринкової економіки: 
попит та пропозиція на продукцію й енергоресурси, 
доступ до ринку ресурсів і нових технологій.

Єдність принципових основ організації виробни-
цтва дозволяє також визначити фактори ефектив-
ності у виробничій сфері підприємства: структура 
промислового виробництва; завантаження вироб-
ничих потужностей; ступінь фізичного й мораль-
ного зношування основних фондів; матеріалоємність 
виробництва; технологічну трудомісткість виробни-
цтва; впровадження прогресивних технологічних 
процесів; використання менш енергоємних матеріа-
лів; зниження всіх видів втрат виробництва; укруп-
нення одиничних потужностей і реалізація інших 
способів концентрації виробництва; рівень електри-
фікації промислового виробництва; технологічне 
комбінування виробництва. Фактори цієї сфери 
діяльності є визначальними при формуванні й реалі-
зації програм по економії витрат підприємства.

У сучасних ринкових умовах необхідність управ-
ління ефективністю на підприємствах України 
визначається багатьма причинами, серед яких неви-
значеність майбутнього, ризики, координуюча роль 
плану та оптимізація екологічних наслідків, а також 
потреба у фінансових ресурсах. З метою побудови 
моделі формування стратегії підприємства проана-
лізуємо фактори зовнішнього та внутрішнього ото-
чення. Так фактори зовнішнього впливу доцільно 
поділяти на фактори макросередовища (економічні, 
політичні фактори та фактори державного регулю-
вання), галузевого та конкурентного оточення під-
приємства. Фактори внутрішнього впливу націлені на 
визначення ступеня відповідності майбутньої страте-
гії розвитку промислового підприємства і досягнення 
стратегічних цілей згідно з кожним функціональним 
напрямком діяльності: загального управління, еко-
номіки та фінансів, дослідження та технологічних 
розробок, виробництва, маркетингу та збуту, управ-
ління персоналом. Виокремлення та оцінка факто-
рів зовнішнього середовища та внутрішнього впливу 
дозволяє визначити процес управління ефективністю 
підприємства, обґрунтувати організаційно-еконо-
мічні передумови розробки стратегії діяльності.

Управління ефективністю роботи підприємства 
передбачає урахування основних положень теорії 
максимізації прибутку. Підприємство повинно пра-
цювати таким чином, щоб забезпечити максималь-
ний дохід його власникам. У рамках традиційної 
неокласичної економічної моделі передбачається, що 
будь-яке підприємство існує для того, щоб максимі-
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зувати прибуток у довгостроковій перспективі. При 
цьому у якості орієнтиру розглядається прибуток 
середній для галузі або той прибуток, що об’єктивно 
задовольняє власників.

Традиційно ефективність діяльності підприємства 
розглядалася з точки зору прибутковості, однак на 
сьогоднішній день найбільшої актуальності набуває 
концепція підвищення вартості бізнесу [6]. Тому 
при побудові концепції стратегічного управління 
ефективністю підприємства потрібно враховувати 
положення концепції вартості бізнесу, теорії макси-
мізації прибутку, теорії нарощування обсягів вироб-
ництва, теорії зацікавлених осіб, теорії максимізації 
вартості підприємства.

Сьогодні в рамках концепції показників ефектив-
ності діють закордонні компанії, які вимірюють дані 
по ефективності, управляють ними й закономірно 
процвітають, оскільки вони розуміють, як оптимі-
зувати свої процеси, використовувати ринкові мож-
ливості, зменшувати собівартість, дотримувати нор-
мативних вимог і тим самим розбудовуватися стійко 
в динамічних процесах зовнішнього середовища. 
Відзначається, що в цей час збільшується попит на 
звітність в області сталого розвитку, що базується на 
ключових показниках ефективності. Обсяг даних, 
необхідний для підтримки встановлених показниках 
ефективності, може бути значно менше в порівнянні 
з потенційним обсягом даних інформаційних систем 
в області енергетики, однак він може потребувати 
інших змінних, які не завжди є в тій же системі. 
Тому керування ефективністю містить у собі збір, 
аналіз і об'єднання даних для формування набору 
ключових показників ефективності.

Кожне підприємство повинне визначати показники 
діяльності, які будуть використовуватися для оцінки 
ефективності і згодом для оцінки прогресу в досяг-
ненні цілей і завдань. Тому потрібна як адміністра-
тивна робота із впровадження й підтримки системи 
обліку й контролю, так матеріальне і моральне стиму-
лювання, а також навчання персоналу економічним 
методам роботи, який буде здійснювати контроль над 
споживанням будь-яким виробничим ресурсом.

Аудити показали, що існує серйозний бар'єр у 
здійсненні проектів і підтримці правильних адмі-
ністративно-господарських заходів щодо економії 
ресурсів. Проблема полягає в тому, що аудит пред-
ставляє «фотографічну» картину того, що було непра-
вильне та що може бути поліпшене. Однак постійна 
система моніторингу може бути реалізована так, щоб 
вона представляла «активний аудит», за допомогою 
якого структури керування підприємством постійно 
будуть одержувати інформацію й нагадування, коли 
вони діють неефективно. Моніторинг можна застосо-
вувати на всіх рівнях управління підприємством [7]. 

Щоб визначити ефективність керування промис-
ловим підприємством в сучасних умовах, необхідне 
вдосконалення методології визначення кола показни-
ків і критеріїв оцінки взаємодії держави й ринкового 
механізму з бізнес-моделлю ефективності підприєм-
ства. Це повинно бути зроблене в рамках теорії керу-
вання. У міру того як ринки стають все більш дина-
мічними, а зміни несподіваними, системи керування 
підприємствами стають відкритими й гнучкими, і на 
перший план виходить такий загальний критерій, як 
здатність адаптуватися й вплив на ринки.

Саме такий підхід методологічно вірний для 
оцінки ефективності керування підприємством в 
сучасній економіці. Він органічно сполучає в собі 
парадигми традиційної ефективності й рентабель-
ності виробництва, спрямованість на стійке задово-

лення ресурсних потреб і узгодження економічних 
інтересів суб'єктів ринкової економіки, динамічність 
зовнішніх і внутрішніх факторів і їх взаємодію. Нова 
концепція керування підприємствами повинна спи-
ратися на критерії ефективності виробництва, манев-
реності виробництва, гнучкості стратегії. На основі 
цих критеріїв повинні формуватися узагальнюючі 
показники й критерії ефективності, що дозволять 
усувати протиріччя й погоджувати економічні інтер-
еси держави як суб'єкта ринкової економіки й будь-
якого суб'єкта ринкової економіки.

Дослідження теоретичних методологічних основ 
стратегічного управління визначило у якості його 
головної мети відображення масштабних намірів під-
приємства, що ведуть до досягнення ним суттєвих 
результатів у сферах підприємництва, виробництва 
та соціальній сфері. Узагальнюючим критерієм досяг-
нення цієї мети є збільшення ринкової вартості під-
приємства. Прикладами переваг стратегій промисло-
вих підприємств України можуть бути: підвищення 
швидкості реагування на зміни споживчого попиту на 
зовнішньому та внутрішньому ринках продукції, при-
скорення процесів розробки та постановки на вироб-
ництво нових марок та сортів, видів продукції, скоро-
чення термінів постачання продукції.

В якості основних елементів механізму управ-
ління ефективністю підприємства слід розглядати: 
механізми управління інноваційним розвитком, 
механізм управління маркетинговим потенціалом та 
механізм управління процесом підвищення кваліфі-
кації та перепідготовки співробітників підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. На ефек-
тивність функціонування та сталий розвиток підпри-
ємств негативно впливає нестійкість темпів промис-
лової динаміки, висока ресурсоємність виробництва, 
низький техніко-технологічний рівень та темпи 
оновлення виробничих потужностей, посилення тех-
ногенного навантаження на довкілля, тощо.

Доведено, що головними ознаками ефективного 
управління у сучасних умовах господарювання висту-
пають: максимальне урахування положень сучасних 
концепцій сталого розвитку; орієнтація на іннова-
ційний розвиток, оскільки це є єдиним інструментом 
ефективних перебудов усіх процесів на вітчизняних 
підприємствах, здатним забезпечити їх інтеграцію у 
всесвітній економічний простір; ефективна взаємо-
дія держави та підприємства, оскільки стратегічний 
розвиток підприємства націлений не лише на отри-
мання прибутку, а й на розвиток інтелектуального 
потенціалу, максимальне використання досягнень 
науково-технічного прогресу, охорону довкілля та 
інші пріоритетні напрямки, а це потребує додатко-
вих важелів впливу.

Враховуючи методологічні підходи до управління 
ефективністю, виявлені проблеми функціонування 
промислових підприємств та пріоритети їх розви-
тку, було запропоновані основні аспекти управління. 
Однією з найважливіших особливостей є викорис-
тання вартісного підходу до управління діяльністю 
промисловим підприємством, який дозволяє забезпе-
чити узгодження оперативних, тактичних та страте-
гічних управлінських рішень, фінансових та опера-
ційних цілей його розвитку.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
однією з головних і складних проблем в економіці 
України є незадовільний фінансово-економічний 
стан значної частини вітчизняних підприємств. 
Зважаючи на дану обставину постає необхідність 
активної аналітичної роботи, спрямованої не тільки 
на аналіз загального стану діяльності підприємства, 
а й оцінку його конкурентного середовища, конку-
рентоспроможності виробляємої продукції, вироб-
ничого потенціалу, майнового комплексу, органі-
заційної структури, економічної безпеки, культури 
тощо та розробку й обґрунтування практичних захо-
дів щодо забезпечення ефективного його функціо-
нування у конкурентних умовах господарювання. 
Отже в умовах ринкової економіки економічна діа-
гностика діяльності підприємства набуває особливої 
актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дедалі 
частіше науковці проявляють зацікавленість та наго-
лошують на важливості і необхідності проведення діа-
гностичного дослідження діяльності підприємства. 
Про це свідчать праці таких вітчизняних та зару-
біжних вчених як: Василенка В.О., Гетьмана О.О., 
Головача Т.В., Дмитрієвої О.Г., Жукевича С.М,. Кар-
тохіної Н.В., Коваленка В.В., Костирка Л.А., Корот-
кової Е.М., Косьянчука Т.Ф., Кривов’язюка І.В., 
Лук’янової В.В., Майорової Н.І., Олексика О.І., Сав-

чука Л.І., Черняка Ю.І. Шаповала В.М., Швида В.В., 
Швиданенка Г.О., Фаріона І.Д. та ін. 

Особлива увага приділяється дослідженню тео-
ретичних основ економічної діагностики діяль-
ності підприємства, зокрема розкриттю її сутності, 
видів, процедурі проведення та методам діагнос-
тики. Проте більшість з окреслених питань зали-
шається між ними не узгодженими і перебуває на 
стадії формування.

Формулювання цілей статті. Проаналізувати існу-
ючі теоретичні підходи до визначення сутності еконо-
мічної діагностики, розглянути її основні види, мету, 
предмет, об’єкт, завдання і методи дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах господарювання значно зросла 
увага науковців до економічної діагностики. 

Термін «діагностика» запозичений з медицини і 
походить від слова «діагноз», що в перекладі з грець-
кого означає розпізнавання, визначення. Вживаючи 
слово «діагноз», мають на увазі, по-перше, конста-
тацію результатів дослідження когось або чогось, 
по-друге, висновок за цими результатами на підставі 
показників, нормативів, характеристик тощо [1].

Костирко Л.А. визначає діагностику як комп-
лекс досліджень, що спрямовані на виявлення цілей 
функціонування господарюючого суб’єкта і способів 
їх досягнення [2].
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