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Постановка проблеми.  Контроль  якості  роз-
витку  промислового  підприємства  складається 
із багатьох взаємозв’язаних елементів, що перебу-
вають у свого роду єдності, яка виражається досяг-
ненням  установлених  цілей  розвитку  відповідно 
до  вимог  рівня  якості  досягнення  таких  цілей  та 
стану результатів розвитку. Процес контролю має 
базуватися на таких методах та підходах, застосу-
вання яких передбачало б ефективне управління 
системою, до якої  входять елементи,  за рахунок 
яких відбуваються необхідні заходи розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні  питання  контролю  розвитку  промисло-
вих  підприємств  розглядалися  у  роботах  бага-
тьох  дослідників,  серед  яких  можна  відокремити 
таких науковців, як Н.Г. Виговська [1], В.Ф. Макси-
мова, В.П. Пантелєєв,  І.А. Горбунов,  І.С. Грозний 
[7], О.Є. Кузьмін  [6]. Але слід відзначити, що під-
ходи, а саме системний підхід, до контролю якості 
розвитку  у  роботах цих дослідників  не  розгляда-
лися на достатньому рівні, крім того, поза увагою 
залишилося питання адаптації системи контролю 
до реалій промислового підприємства. 

В.А.  Харченко  під  системним  підходом  до 
управління підприємством передбачає таке управ-
ління,  у  результаті  якого  взаємозв’язано  вирішу-
ються системні завдання, котрі об’єднані в підсис-
теми, що враховують часовий період управління, 
ресурсні складники, перспективи розвитку, ризики 
[2]. На думку автора, застосування даного підходу 
дасть змогу не допустити розвиток кризових явищ 
у процесі функціонування підприємства, оскільки 
система управління спрямована на передбачення, 

своєчасне  реагування  та  запобігання  таким  яви-
щам. Основними перевагами в даному представ-
ленні системного підходу є виокремлення можли-
вості  розвитку  кризових  явищ усередині  системи 
та своєчасне запобігання перетіканню негативних 
процесів у системі.

І.В. Левицька та В.В. Постова виділяють контр-
оль розвитку промислового підприємства як окре-
мий вид фінансово-господарського контролю, що 
здійснюється  певними  суб’єктами  –  власниками, 
керівництвом  підприємства  –  для  вирішення 
завдань  оперативного  і  стратегічного  управління 
впровадженням  необхідних  заходів  розвитку 
та  підприємством у цілому [3].

Постановка завдання.  Метою  дослідження 
є  розроблення  системного  підходу  до  контролю 
якості розвитку промислового підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Завдання в рамках системи управління промисло-
вим підприємством:

-  оцінка  стану  і  результатів  розроблення  та 
впровадження стратегічних заходів розвитку про-
мислового підприємства;

- виявлення причин невідповідності фактичних 
результатів плановим, установленим параметрам 
якості розвитку;

-  оцінка  ресурсних  можливостей  для  отри-
мання конкурентних переваг за рахунок викорис-
тання  інноваційних  технологій  із  виготовлення 
нових видів  продукції промислового підприємства 
в рамках реалізації програми його розвитку;

- аналіз результатів реалізації обраної страте-
гії розвитку за стадіями життєвого циклу, функцій 
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У статті розроблено системний підхід 
до контролю якості розвитку промисло-
вого підприємства, який ураховує можливі 
види неузгоджень, що мають системний 
характер виникнення, адже рішення щодо 
впровадження необхідних заходів розвитку 
промислового підприємства приймаються 
суб’єктами управління планово (згідно з про-
грамами розвитку) або непланово (згідно з 
ринковими тенденціями).
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В статье разработан системный подход к 
контролю качества развития промышлен-
ного предприятия, который учитывает 
возможные виды нестыковок, имеющих 
системный характер возникновения, ведь 
решения о внедрении необходимых мер раз-

вития промышленного предприятия при-
нимаются субъектами управления планово 
(по программе развития) или внепланово (с 
учетом рыночных тенденций).
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The article develops a systematic approach to 
the quality control of an industrial enterprise that 
takes into account the possible types of disagree-
ments that have a systemic nature of occurrence, 
since decisions regarding the implementation of 
the necessary measures for the development 
of an industrial enterprise are taken by the plan 
of management (according to the development 
plan) or unplanned (according to market trends) .
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і рівнями системи управління відповідно до вста-
новлених вимог щодо рівня якості розвитку [3].

Види  контролю  в  рамках  системного  підходу 
можна класифікувати за такими ознаками:

-  щодо  відповідності  результатів  діяльності 
поставленим цілям  (стратегічний та оперативний 
контроль);

- за функціями управління (фінансовий, адміні-
стративний контроль);

-  за  ступенем  охоплення  (повний,  вибірковий 
контроль);

- за стадіями процесу (початковий, проміжний, 
кінцевий контроль);

- за формою контролю (зовнішній, внутрішній) 
[3].

Системний підхід до управління якістю розви-
тку  промислового  підприємства  розглядає  вза-
ємодію  підприємства  із  зовнішнім  середовищем, 
передбачає проведення зовнішнього (вибіркового 
або  повного)  контролю  з  боку  керуючої  компанії 
власників  підприємства,  акціонерів),  споживачів, 
замовників,  державних  контролюючих  організа-
цій.  При  цьому  повний  контроль  розглядається 
як  постійно  функціонуюча  підсистема  в  системі 
управління  підприємством.  Вибірковий  контроль 
спрямований на перевірку окремих стадій упрова-
дження  стратегічних  заходів  розвитку  промисло-
вого підприємства [3].

Як зазначає О.Б. Мних, застосування у теорії та 
практиці  управління  підприємствами  системного 
підходу  здійснюється  для  забезпечення  більш 
ефективної  діяльності  підприємства  [4].  Систем-
ний підхід до управління розвитком промислового 
підприємства  передбачає  розгляд  об’єкта  управ-
ління  як  цілісної  моделі  та  необхідність  забез-
печення  взаємозв’язку  всіх  її  елементів.  Харак-
терною рисою системного підходу є те, що зміна 
одного з елементів системи призводить до зміни 
інших елементів.

Р.І.  Жовновач  доводить  значимість  систем-
ного підходу до управління розвитком промисло-
вого підприємства, яка полягає у тому, що він дає 
змогу  всебічно  оцінити  діяльність  підприємства, 
його систему управління як у цілому, так і на рівні 
конкретних конкурентних переваг, проаналізувати 
будь-яку ситуацію у межах окремо взятої системи, 
виявити характер проблем [5]:

- виходу (забезпечення матеріальними, фінан-
совими,  трудовими,  інформаційними  та  іншими 
видами ресурсів);

- процесу (перетворення ресурсів у результат);
- входу (продукція, послуги, інформація).
Основними властивостями системи є:
- навчання системи;
- втручання системи;
- поведінка системи;
- розвиток системи;
- функціонування системи;

- відношення у системі;
- організація управління системою;
- ціль системи;
- внутрішні та зовнішні зв’язки системи;
- структура системи;
- протиріччя системи.
Однією  із  властивостей  системи  є  наявність 

протиріч у ній. Дана властивість є однією з осно-
вних, адже уникнення таких важливих  компонен-
тів, як протиріччя, призводить до появи проблем в 
системі. Під протиріччями в системі слід уважати дії 
компонентів системи з протилежними цілями або 
функціями;  зниження  протиріч  сприяє  нормаль-
ному функціонуванню  системи  та  її  розвитку  [8].

Такими компонентами, на нашу думку, слід ува-
жати суб’єкти та об’єкти управління якістю розви-
тку промислового підприємства з протилежними 
цілями.  Перебування  системи  в  нормальному 
стані можливо лише за наявності деякого контр-
ольованого рівня протиріч, що дає змогу підтри-
мувати  баланс.  Як  систему  розглянемо  типове 
промислове  підприємство  з  горизонтально-вер-
тикальною  організаційною  структурою,  еле-
менти  якої  ієрархічно  підпорядковані  організа-
ційні  одиниці  –  посадові  позиції, що виступають 
суб’єктами управління. До таких можна віднести 
(топ-менеджмент):

- акціонерів (керуючу компанію);
- генерального директора підприємства;
- фінансового директора підприємства;
- директора з виробництва;
- комерційного директора.
Об’єктами управління (метою діяльності) пере-

лічених суб’єктів є:
-  акціонери  (керуюча  компанія)  –  прибуток 

(отримання максимального прибутку);
-  генеральний  директор  підприємства  –  орга-

нізація  та  координація  взаємодії  всіх  складників 
підприємства (служб, підрозділів, відділів) як єди-
ного механізму для виробництва товарів, надання 
послуг,  отримання  прибутку,  згідно  з  установле-
ними  стратегічними  цілями  розвитку  підприєм-
ства;  підпорядковується  акціонерам  (власникам) 
компанії;

-  фінансовий  директор  підприємства  –  контр-
оль  витратної  та  дохідної  частин  бюджету  під-
приємства,  організація  управлінського  обліку 
результатів  виробничо-господарської  діяльності 
та економне використання фінансових, трудових, 
матеріальних ресурсів підприємства;  підпорядко-
вується генеральному директору підприємства;

-  директор  із  виробництва  –  організація  та 
координація виробничих процесів на підприємстві 
з  виготовлення  продукту,  надання  послуг  відпо-
відно  до  встановлених  стандартів  якості;  пошук 
нових методів та засобів виробництва, контроль їх 
упровадження для розширення асортименту про-
дукції, що виробляється, переліку послуг, що нада-



175

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ються;  підпорядковується  генеральному  дирек-
тору підприємства;

- комерційний директор – відповідає за дохідну 
частину  бюджету  підприємства,  здійснює  пошук 
нових  клієнтів,  підтримує  взаємодію  з  наявними 
клієнтами;  підпорядковується  генеральному 
директору підприємства.

В  умовах  розроблення,  підготовки  та  впрова-
дження  необхідних  заходів  розвитку  промисло-
вого  підприємства  можуть  виникати  таки  види 
протиріч, якщо розглядати організацію як систему:

1. Фінансові протиріччя. Між фінансовим дирек-
тором  та  директором  із  виробництва  з  приводу 
виділення коштів на проекти розвитку (придбання 
нових видів техніки, обладнання під виробництво 
нових  видів  продукції  та  послуг)  без  гарантії  їх 
компенсації під майбутніх клієнтів.

2.  Виробничі  протиріччя.  Між  директором 
із виробництва та керівниками відповідних вироб-
ничих служб та підрозділів. Можуть мати місце за 
умови  низького  рівня  техніко-технологічної  підго-
товки виробництва під час упровадження проектів 
розвитку  (відсутність  компетентних  спеціалістів, 
відповідних  державних  дозволів  та  сертифікатів, 
недоопрацювання  деяких  або  всіх  виробничих 
складників у рамках упровадження нової техноло-
гії виробництва та ін.).

3. Ринкові протиріччя. Між комерційним дирек-
тором  та  генеральним  директором.  Можуть 
виражатися  у  стратегічному  баченні  виходу  під-
приємства на нові ринки збуту та роботи в конку-
рентному полі.

4. Внутрішні протиріччя. Активні чи пасивні кон-
флікти  між  топ-менеджерами,  невирішення  яких 
спричиняє  гальмування  в  обговоренні  проектів 
розвитку, підготовки та ухвалення рішень щодо їх 
упровадження,  що  може  мати  наслідки  в  несво-
єчасному  виходу  на  ринок  із  новим  продуктом 
чи  надання  послуг,  отримання  збитків  у  вигляді 
курсової  різниці  на  момент  підписання  відповід-
них договорів на поставку нових видів техніки та 
обладнання. Також  збитки можуть бути пов’язані 
з  погіршенням  кредитних  умов  на  залучення 
коштів під проекти розвитку промислового підпри-
ємства  у  вигляді  тривалого  часу  обговорення  та 
прийняття рішень топ-менеджерами.

Формально  дані  протиріччя  можуть  набувати 
таких форм:

1. Модель однорідних протиріч у системі.
В даному разі протиріччя між суб’єктами управ-

ління   та  мають однаковий предмет, проте вира-
жаються по-різному. Тобто дані протиріччя можна 
назвати сумісними, що носять однакову мету розви-
тку промислового підприємства в рамках системи.

2.  Модель  частково  сумісних  протиріч  у  сис-
темі.

Формально  модель,  що  має  місце  за  умови 
наявності  частково  сумісних  протиріч  між 

суб’єктами  управління      та    ,  де  ознаки  одного 
з яких частково мають ознаки іншого. Мета розви-
тку промислового підприємства в рамках системи 
між суб’єктами управління в даному разі співпадає 
лише частково.

3. Модель підпорядкування протиріч в системі 
(варіант 1). 

За умови, якщо протиріччя суб’єкта управління   
є вагомішими за протиріччя суб’єкта управління  .

4. Модель підпорядкування протиріч в системі 
(варіант 2).

Коли протиріччя між суб’єктами управління    та   
є несумісними, за своїм змістом повністю не спів-
падають,  дані  протиріччя  в  системі  можуть  бути 
вирішені шляхом підпорядкування суб’єкту управ-
ління   (наприклад, акціонеру підприємства).

5. Модель несумісних протиріч у системі з мож-
ливістю їх об’єднання. 

За умови відсутності втручання третьої сторони 
у  вирішення протиріч між  суб’єктами управління, 
які за своїм змістом є протилежними, тобто ознаки 
одних виключають ознаки інших, але є можливість 
їх об’єднання в рамках однієї системи.

6.  Модель  несумісних  протиріч  у  системі 
з неможливістю їх об’єднання.

За відсутності можливості об’єднання протиріч 
між суб’єктами управління   та  , які продовжують 
перебувати в рамках однієї системи та є протилеж-
ними  за  своїми  ознаками  та  змістом,  утручання 
третьої сторони (акціонерів) є неможливим.

Таким  чином,  розглянуто  можливі  варіанти 
функціонування  сумісних,  несумісних  або  част-
ково сумісних протиріч у системі між суб’єктами 
управління,  що  можуть  виникати  під  час  роз-
роблення,  підготовки  або  впровадження  проек-
тів  розвитку  промислового  підприємства,  якщо 
розглядати  організацію  системно.  Активна  чи 
пасивна  фаза  протиріч,  їх  невирішення  можуть 
мати  негативний  вплив  на  якість  розвитку.  Так, 
наприклад,  протиріччя  між  фінансовим  дирек-
тором  та  директором  із  виробництва щодо  при-
дбання нових видів техніки або обладнання для 
розширення  виробництва  може  проявлятися 
у  виділенні  коштів  на  поставку.  Одна  сторона 
(фінансовий директор) вимагатиме для економії 
коштів придбання б/у обладнання,  інша сторона 
(директор  із  виробництва)  –  придбання  нового 
обладнання.  Результат  вирішення  даного  про-
тиріччя  матиме  прямий  вплив  на  рівень  якості 
розвитку  промислового  підприємства.  Для  вирі-
шення  подібних  протиріч  розроблено  підхід, що 
дає змогу контролювати вирішення неузгоджень 
у  системі  промислового  підприємства  під  час 
прийняття  управлінських  рішень  щодо  розро-
блення та впровадження необхідних заходів роз-
витку (рис. 1).

У  представленому  системному  підході  до 
контролю  якості  розвитку  промислового  підпри-
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ємства вирішено  завдання  з регулювання проти-
річ, що виникають на підприємстві в процесі його 
розвитку, а саме на стадії прийняття рішень щодо 
впровадження  необхідних  заходів  розвитку  (при-
дбання техніки та обладнання, розширення вироб-
ництва, вихід на нові ринки збуту тощо).

У  представленій  моделі  зображено  три  види 
протиріч,  що  є  сумісними  за  своїм  змістом  (ліва 
сторона) та можуть виступати формами врегулю-
вання протиріч між суб’єктами управління:  співп-
раця (лівий верхній), компроміс (середній лівий) та 
поступка (лівий нижній).

Несумісними  є  протиріччя,  що  представлені 
у  формі  (права  сторона)  суперництва  (правий 
середній) та конфлікту (правий нижній). Такі про-
тиріччя мають перетикати у форму сумісних про-
тиріч, що представлено відповідними лініями:

1. Конфлікт у співпрацю (ідеальний варіант).
2. Конфлікт у поступку однієї сторони (можли-

вий варіант).
3. Конфлікт у компроміс обох сторін (можливий 

варіант).
4.  Суперництво  в  компроміс  (ідеальний  варі-

ант).
5. Суперництво в поступку однієї сторони (мож-

ливий варіант).
Лініями 8 та 9 зображено модель, коли суб’єкти 

управління можуть дійти до форм  компромісу  та 
співпраці шляхом примусу третьої впливової сто-
рони (наприклад, акціонерів компанії).

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
роблено системний підхід до контролю якості роз-
витку промислового підприємства, який ураховує 
можливі види неузгоджень, що мають системний 
характер  виникнення,  адже  рішення  щодо  впро-
вадження необхідних заходів розвитку промисло-
вого підприємства приймаються суб’єктами управ-
ління  планово  (згідно  з  програмами  розвитку) 
або непланово (згідно з ринковими тенденціями). 
Ризик тривалості узгодження таких управлінських 
рішень у силу виникнення можливих протиріч між 
суб’єктами управління може проявитися у вигляді 
фінансових  утрат  або  ринкових  позицій  підпри-
ємства  в  галузі,  що  матиме  вплив  на  організа-
цію у цілому. Для мінімізації рівня таких протиріч 
запропоновано  підхід,  який  включає  визначений 
алгоритм дії  для  узгодження можливих  протиріч. 
Контрольна функція трансформації несумісних за 
своїм  змістом  протиріч  у  сумісні  лягає,  за  необ-
хідності,  на  власників  промислового  підприєм-
ства. Практична реалізація розробленого підходу 
сприятиме підвищенню рівня якості розвитку про-
мислового  підприємства  з  урахуванням  вихідних 
умов прийняття управлінських рішень щодо впро-
вадження проектів розвитку з наявними обмежен-
нями (що приймають форму розглянутих протиріч 
між  суб’єктами  управління).  Несвоєчасне  вирі-
шення таких протиріч може призвести до проблем, 
які матимуть руйнівний вплив на систему підпри-
ємства та призведуть до її роздроблення.
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Рис. 1. Системний підхід до контролю якості розвитку промислового підприємства
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