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ПЕРЕДМОВА 

 

Сучасне промислове підприємство – це складна динамічна система, оріє-

нтована на досягнення конкретних цілей, насамперед, у довгостроковій перспе-

ктиві, а ступінь отриманих результатів характеризує ефективність функціону-

вання механізму його управління. Висока динамічність зовнішнього середови-

ща, його невизначеність та ризикованість призводять до того, що оптимальне 

планування параметрів функціонування промислового підприємства у довго-

строковому періоді стає істотною проблемою.  

Підвищення ефективності функціонування промислових підприємств 

України, забезпечення їх конкурентоспроможності є необхідною умовою інтег-

рації вітчизняної економіки у світову економічну систему. Разом з тим, за да-

ними Державної служби статистики України, 42% вітчизняних промислових 

підприємств є збитковими, а рентабельність прибуткових є низькою і в се-

редньому не перевищує 7%, що є значно нижчою за необхідний рівень (i=16-

19%).  

Мінливість зовнішнього середовища, у якому функціонують вітчизняні 

промислові підприємства, підвищення рівня конкуренції, пов’язане з приско-

ренням науково-технічного розвитку в умовах глобалізації, викликає необхід-

ність формування на вітчизняних промислових підприємствах механізму ефек-

тивного управління, який дозволив би не тільки швидко адаптуватись до фак-

тичних умов функціонування, але й забезпечити його ефективний розвиток. Це, 

у свою чергу, викликає необхідність розробки науково обґрунтованого органі-

заційно-економічного механізму ефективного управління підприємством, який 

забезпечить оптимальне планування параметрів функціонування підприємства 

на основі контролю та поглибленого аналізу впливу факторів виробництва на 

результати діяльності підприємства. Таким механізмом, при відповідному тео-

ретико-методичному забезпеченні його реалізації, може стати контролінг.  

Дослідження робіт багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, які зроби-

ли значний внесок у дослідження проблеми формування організаційно-

економічного механізму ефективного управління підприємством та методологі-

чних основ контролінгу, як засобу ефективного управління підприємством, за-

свідчив, що існуючі теоретико-методичні підходи та практичні рекомендації 

щодо управління підприємством на засадах контролінгу потребують подальшої 

розробки, оскільки не враховують оптимізаційних можливостей контролінгу, 



базуються на констатації й аналізі існуючого стану підприємства та традицій-

них методах планування.  

Це викликає необхідність поглиблення теоретичних досліджень у напря-

мку обґрунтування підходів до формування ефективного механізму контролін-

гу, використання можливостей оптимізації планових завдань на основі дифере-

нціації факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, одер-

жаних на основі декомпозиції планових показників його функціонування.  

В даній монографії представлено результати дослідження, спрямовані на 

обґрунтування та розробку теоретико-методичних й практичних основ ефекти-

вного управління підприємством на засадах контролінгу, подальший розвиток 

підходів до планування варіанту функціонування підприємства на основі опти-

мізації параметрів його функціонування.  

Основною ідеєю монографії стало обґрунтування удосконаленої концеп-

ції управління підприємством на основі виявлених оптимізаційних можливос-

тей контролінгу. 

Для встановлення сутності контролінгу в першому розділі монографії 

представлено ретроспективний аналіз до визначення цієї категорії, на основі 

чого нами доведено необхідність трактування контролінгу як механізму. На пі-

дставі вивчення існуючих методичних підходів до визначення ефективності ко-

нтролінгу автором розроблено та доведено необхідність використання «ком-

плексної системи показників ефективності контролінгу». Виявлені концептуа-

льні підходи до формування та функціонування контролінгу, представлені в 

розділі 1, засвідчили наявність значних розбіжностей у змісті та послідовності 

етапів формування механізму з метою забезпечення його ефективності, що 

обумовило сутність та логіку викладеного матеріалу. 

Другий розділ монографії присвячено розкриттю факторів впливу на ефе-

ктивність функціонування підприємства, поглибленню їх класифікації та вста-

новленню взаємозв’язків оптимальності прийняття управлінських рішень зі 

ступенем впливу зовнішніх та внутрішніх факторів прямого впливу.  

Вважаємо за необхідне звернути увагу читача на розроблений підхід до 

визначення оптимізаційних можливостей контролінгу на основі декомпозиції 

планових показників функціонування підприємства, що представлено у розділі 

2. 

Реалізація зазначених кроків дозволила нам представити удосконалений 

підхід до планування діяльності промислового підприємства на основі визна-



чення його оптимізаційних можливостей, що забезпечує багатоваріантність 

прийняття управлінських рішень, тобто його обов’язковим етапом стає пошук 

альтернативних варіантів розвитку підприємства на основі оптимізаційних бло-

ків. 

Як продовження реалізації викладеного підходу у другому розділі моног-

рафії представлено моделі впливу оптимізації ринків збуту при плануванні об-

сягів реалізації продукції, ринків ресурсів при плануванні матеріальних витрат 

підприємства, рівня технічного стану основних фондів, оптимізації запасів го-

тової продукції, оптимізації джерел фінансування капітальних вкладень на ефе-

ктивність функціонування контролінгу. 

Як логічне завершення викладення результатів дослідження щодо форму-

вання ефективного механізму управління промисловим підприємством в тре-

тьому розділі монографії представлені організаційно-економічні методи забез-

печення ефективності функціонування підприємства на засадах контролінгу: 

визначені напрями трансформації організаційної структури управління, здійс-

нено розподіл функціональних обов’язків з контролінгу на основі систематиза-

ції інформаційних потоків.  

За результатами досліджень, представлених у монографії, сформульовані 

висновки та рекомендації теоретико-методологічного та науково-практичного 

спрямування. 

Сподіваємось, що монографія буде корисною для наукових працівників, 

викладачів, аспірантів й студентів економічних спеціальностей, а також для ке-

рівників підприємств та фахівців планово-економічних та фінансових служб 

підприємств. 

Автор виражає щиру подяку доктору економічних наук, професору Га-

лушко О.С. за конструктивні зауваження, цінні поради та консультації. 

 


