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Постановка проблеми. Управління фінансово-господарською діяльністю 

промислового підприємства у сучасних умовах функціонування передбачає 

вирішення завдань розвитку більш прискореними темпами, оскільки фінансово-

економічна ситуація погіршується, що підтверджують статистичні дані 

Держкомстату України за підприємствами промисловості в минулий 

посткризовий рік, в якому дебіторська і кредиторська заборгованості зросли 

відповідно на 10,8% і 15,2% відносно попереднього 2011 р. та у 2,2 і 2,5 рази 

відносно 2008 р. при зменшенні у 2012 р. обсягу реалізованої продукції на 0,3% 

і 25,4% порівняно із 2011 р. і 2010 р. [5]. У зв’язку із цим виникає потреба у 

розробці і впровадженні у практичну діяльність підприємств такої системи 

управління розвитком, яка б у комплексі ураховувала цілі й завдання 

управління усіма важливими аспектами господарювання, які забезпечують 

виробничий процес, збут продукції, стабільність інвестування і фінансування. 

Серед важливих завдань управління розвитком промислового підприємства 

слід виділити управління діловою активністю, в рамках якого формуються 

результати і генерується ефективність операційної діяльності, що вимагає 

чітких управлінських дій для стимулювання, розвитку, активізації даного 

процесу, тобто розробки стратегії управління діловою активністю відповідно до 

умов функціонування підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим питанням щодо 

побудови, формування, забезпечення стійкості системи управління розвитком 

промислового підприємства присвячено праці російських дослідників 

К.О. Бармути [1], О.М. Гнатюка [18], О.А. Ніколаєвської [15], І.М. Фролової 

[18], О.В. Шаламової [19]. О.А. Ніколаєвська підкреслює, що система 



управління розвитком – це інструментарій впливу на формування і 

використання потенціалу підприємства, а першоосновою побудови ефективної 

системи управління розвитком є ідентифікація стратегічних цілей [15]. 

О.В. Шаламова під системою управління розвитком розуміє таку підсистему 

управління підприємством, яка забезпечує приріст потенціалу підприємства та 

зміни якості життя споживачів при високій динаміці зовнішнього середовища 

[19].  

І.М. Фролова і О.М. Гнатюк пропонують методику визначення 

ефективності системи управління розвитком промислового підприємства на 

основі експертних оцінок за даними, що визначають функції управління за 

процесами [18]. Дослідниками сформульовано основну мету формування 

системи управління розвитком підприємства, що полягає у створенні 

антикризової стратегії розвитку підприємства, здатної максимізувати його 

вартість. 

К.О. Бармута підкреслює, що головні критерії сучасної системи управління 

розвитком підприємства полягають у забезпеченні ефективності та 

конкурентоспроможності діяльності підприємства. Крім цього автор зазначає, 

що у сучасних ринкових умовах система управління розвитком має бути 

гнучкою, адекватною; має ураховувати конкуренцію на ринку, вимоги до рівня 

якості, невизначеність зовнішнього оточення тощо [1]. 

Теоретико-методичні засади оцінки стану ділової активності у своїх 

дослідженнях розглядали М.П. Войнаренко [3], І.С. Вчерашня [17], 

Г.Д. Гребнєв [16], О.А. Зінченко [17], В.В. Ковальов [8], О.І. Марченко [12], 

Т.К. Островенко [16], Т.Г. Рзаєва [3], А.М. Турило [17]. Науковцями визначено, 

що ділова активність є:  

– характеристикою бізнес-середовища підприємства, яка визначає: стан 

підприємства на ринку, стан ресурсів підприємства, результати господарювання 

[12]; 

– категорією, що характеризує економічну діяльність підприємства, 

інтенсивність її зміни у часі [17]; 



– діяльністю зі збільшення прибутку і капіталу за рахунок управління 

ресурсами [16]; 

– діяльністю, пов’язаною із виробництвом і комерцією [8, с.244].  

М.П. Войнаренко і Т.Г. Рзаєва наводять визначення таким поняттям, як 

«оцінка ділової активності» – комплексна оцінка ресурсів [3, с.10]; «мета 

управління діловою активністю» – максимальне підвищення ефективності 

використання ресурсів;  основні завдання – максимізація прибутку, мінімізація 

ризиків, оптимізація обігу коштів тощо [3, с.140]; основні функції – розробка 

стратегії управління, аналіз і планування рівнів ділової активності, прийняття, 

спрямування та контроль за виконанням управлінських рішень та інші функції  

[3, с.142]. З позиції ефективного використання ресурсів науковці пропонують 

визначення стратегії управління діловою активністю як «формування системи 

довгострокових цілей виробничо-господарської діяльності підприємств» [3, 

с.143].  

Проте потребують додаткового вивчення питання щодо обґрунтування 

стратегій управління діловою активністю у різних умовах економічного 

розвитку, в яких функціонують підприємства з урахуванням ризику; 

дослідження взаємозв’язків між різними стратегіями. Також додаткової 

проробки потребує поняття «система управління розвитком підприємства», 

структура даної системи і місце управління діловою активністю підприємства у 

системі. 

Мета статті полягає у розкритті поняття «система управління розвитком 

промислового підприємства» і обґрунтуванні стратегій управління діловою 

активністю як однієї із підсистем системи управління розвитком. 

Виклад основного матеріалу. Зазвичай у теорії управління, теорії 

менеджменту під системою управління розуміють наявність суб’єкта і об’єкта 

управління та зв’язки між ними; взаємозв’язок між рівнями управління. У 

даному науковому дослідженні система управління розвитком розглядається з 

позиції підтримки результативності господарської діяльності, тобто в її основу 

покладено стан ресурсів, результатів, процесів, управління якими дозволяє 



отримати оптимальне фінансово-економічне становище підприємства у будь-

якому ринковому середовищі. Розвиток здебільшого пов’язують зі змінами, 

більш якісним станом, поліпшенням діяльності. Отже, система управління 

розвитком має сприяти підвищенню ефективності фінансово-господарської 

діяльності підприємства на основі системного підходу до управління 

економічними процесами на підприємстві, комплексної оцінки результатів 

діяльності, інтеграції виробництва, реалізації, інвестування і кредитування з 

метою отримання запланованих показників функціонування.  

У процесі проведеного дослідження, підґрунтям якого стало фінансово-

економічне становище промислових підприємств у кризовий і післякризовий 

період, відповідно до теорії систем, системного аналізу сформовано підсистеми 

(структурні елементи) системи управління розвитком, які поєднують 

необхідність: у забезпеченні підприємства коштами і майном, в отриманні 

позитивних результатів, у підтримці стійкості положення і активного прояву 

виробничо-збутових можливостей та інших потенційних можливостей. 

Структуру системи управління розвитком промислового підприємства подано 

на рис. 1.  

Таким чином, можна зробити висновок, що з позиції підтримання 

результативності господарської діяльності система управління розвитком 

промислового підприємства – це сукупність управлінських рішень, 

спрямованих на забезпечення задовільного стану підсистем управління – 

управління платоспроможністю, фінансовою стійкістю, діловою активністю, 

рентабельністю, майном, грошовими потоками, – процес реалізації яких 

дозволяє досягти поставлених цілей у коротко-, середньо- і довгострокових 

періодах часу.  

Як видно із рис. 1, управління діловою активністю як підсистема системи 

управління розвитком формує уявлення про ефективність операційної 

діяльності промислового підприємства. У статті дана підсистема розглядається 

більш детально, оскільки в існуючих умовах господарювання найважливішими 

проблемами підприємств є відновлення докризових показників діяльності, що 



потребує модернізації, реконструкції виробництва, тобто активізації стану 

економічного зростання, пожвавлення ділового клімату, формування стратегії 

управління діловою активністю. 

Рис. 1. Структура системи управління розвитком підприємства 

 

Слід налогосити, що термін ділова активність походить від англомовного 

«business activity», що у перекладі означає ділова діяльність (активність, 

енергія), тому визначення ділової активності як певної діяльності є не зовсім 
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Система управління розвитком підприємства 

Підсистеми 

управління 
розвитком  

1) управління 
платоспроможністю 

а) своєчасного і повного 
задоволення вимог кредиторів 

 як сукупність управлінських 

рішень в умовах розвитку щодо: 

б) підтримки відносно стабільного 
фінансово-економічного і виробничо-

господарьского стану підприємства у 
довготривалій перспективі 

2) управління 

фінансовою стійкістю 

в) забезпечення приросту обсягів 
виробничої і збутової діяльності  

3) управління діловою 

активністю 

д) забезпечення постійної 
фінансової рівноваги підприємства  

4) управління 
грошовими потоками 

е) відтворення основних засобів на 

основі пошуку джерел фінансування і 
інноваційного спрямування 

інвестиційних ресурсів  

5) управління майном 

ж) підтримки позитивних фінансових 
результатів діяльності на основі 

скорочення витрат  

6) управління 
рентабельністю 



ділової активності підприємства (у широкому значенні) як процесу, що 

передбачає підвищення ефективності здійснення операційної діяльності.  

Аналіз публікацій з питань дослідження ділової активності довів, що 

ділова активність, виступаючи процесом, пов’язана із результатами діяльності, 

потенціалом підприємства, конкурентоспроможністю, отже, управління 

діловою активністю в системі управління розвитком підприємства займає одне 

з провідних місць, оскільки генерує спроможність підприємства до зростання 

його вартості, що, за твердженням І.О. Бланка [2, с.50], є головною метою 

функціонування суб’єктів господарювання. 

У процесі дослідження виділено особливості управління діловою 

активністю за сучасних умов функціонування, які полягають у: 1) необхідності 

постійного відстеження і реагування на зміни у зовнішнього середовищі; 

2) залученні та освоєнні інвестиційних ресурсів для підвищення 

конкурентоспроможності продукції і підприємства; 3) використанні у 

виробничому процесі інноваційних технологій для зниження виробничих 

витрат; 4) пошуку сучасних інноваційних маркетингових підходів для 

збільшення обсягів продажів продукції.  

В умовах сьогодення наявність стратегії управління діловою активністю, 

яка б відповідала умовам розвитку, є запорукою покращення фінансово-

економічного становища. Науковці М.П. Войнаренко і Т.Г. Рзаєва в рамках 

загальної стратегії розвитку підприємства пропонують систему формування 

стратегії управління діловою активністю, яка складається з політики управління 

виробничими і фінансовими ресурсами, ризиками та політики формування 

темпів зростання основних показників (собівартості, товарної продукції, 

виручки від реалізації, чистого прибутку) [3, с.144]. Так, автори монографії 

розглядають стратегію управління діловою активністю через різні політики 

управління, що не дозволяє врахувати існуючі обмеження щодо використання 

політик управління, наприклад, обмеження за стадіями, темпами розвитку 

підприємства. 

Взагалі слід підкреслити, що в економічній літературі під стратегією 



мається на увазі: план або напрям розвитку, принцип поведінки, позиція, 

перспектива, прийом [13]; модель поведінки [20]; набір напрямів діяльності 

[14]; план розвитку, довгостроковий план [9, 11]; комплекс майбутніх заходів 

[4]. Стратегія повинна забезпечувати досягнення встановленої мети. Серед 

різноманіття стратегій [7, с.594] у роботі розглядають такі, що відповідають 

сутнісним особливостям поняття «ділова активність» та з позиції управління у 

сучасних умовах є найбільш прийнятними і затребуваними, а саме: 

– за функціональною ознакою: ресурсна, виробнича, маркетингова; 

– за стадіями економічного розвитку: стратегія зростання, стабілізації, 

скорочення діяльності.  

Однак Л.А. Костирко за стадіями економічного розвитку виділяє стратегію 

становлення, розвитку, стабілізації і диверсифікації [10, с.74], що також може 

заслуговувати за увагу і обґрунтування відносно управління діловою 

активністю. Крім цього, у фінансовій літературі науковці виділяють 

агресивний, помірний і консервативний типи політик управління (або принципи 

фінансування, підходи до формування, стратегії) [2, с.74]. У даному 

дослідженні запропоновано розглядати агресивну, помірну і консервативну 

стратегію управління діловою активністю за темпами розвитку діяльності 

підприємства, що доводиться умовами їх застосування, тому саме ці стратегії 

детально розглянуто у роботі.  

Як показали результати проведених досліджень, за темпами розвитку 

підприємства стратегії управління діловою активністю характеризуються таким 

чином: 

– агресивною стратегією передбачається активне інвестування коштів у 

виробничий процес для забезпечення приросту за виробленою продукцією і 

здійснення активних маркетингових дії для підтримки збуту продукції; 

– помірною стратегією передбачається забезпечення виконання 

запланованих обсягів виробництва і реалізації продукції з урахуванням 

налагоджених зв’язків із постачальниками і покупцями; 

– консервативною стратегією передбачається узгодження обсягів 



виробництва і обсягів збуту продукції, які мають бути підтвердженими. 

Для наведених вище стратегій визначено зовнішні і внутрішні умови 

застосування, переваги і недоліки, що згруповано і подано у вигляді табл. 1. 

 

Таблиця 1. – Основні відмінності стратегій управління діловою 

активністю за темпами розвитку діяльності підприємства 
Найменування 

стратегій  
Умови застосування: Характеристика стратегій: 

зовнішні внутрішні переваги недоліки  

Агресивна  Стабільна 

фінансово-
економічна 
ситуація 

Зростання прибутків, 

виручки від реалізації 
продукції, активів; 
зменшення 

собівартості 
продукції 

Зростання 

рентабельності, 
інвестиційний та 
інноваційний 

супровід розвитку  

Зростання ризиків 

втрати фінансової 
стійкості  

Помірна  Стабільна 

ситуація або 
посткризовий 
стан економіки 

Стабільне отримання 

прибутків, 
скорочення витрат, у 
т.ч. на маркетинг 

Мінімізація 

ризиків 

Обмежене 

зростання 
діяльності 

Консервативна  посткризовий 

стан економіки 
або кризовий 

стан 

Зменшення 

фінансових 
результатів, 

обмеження 
витрачання ресурсів 

Стримання 

настання 
ризикових 

ситуацій 

Обмежене 

зростання або  
зменшення 

масштабів 
діяльності 

 

Як випливає із табл. 1, для помірної і консервативної стратегій управління 

діловою активністю підприємства зовнішні умови застосування не можна 

однозначно визначити, оскільки потрібно враховувати безпосередньо 

фінансовий стан підприємства на момент формування стратегії. Так, становище 

підприємства у посткризовий період функціонування може вимагати помірних 

дій щодо розвитку діяльності або мінімальної активності у ділових справах 

через обмеженість ресурсів. За стабільної фінансово-економічної ситуації 

також можна рекомендувати застосування помірної стратегії у випадку 

наявності проблем зі збутом продукції чи наявності перешкод із залученням 

інвестиційних ресурсів для розвитку діяльності. 

Застосування консервативної стратегії стримує розвиток діяльності, отже її 

недоліками визначено обмежене зростання діяльності, що характерно для 

посткризового стану економіки та зменшення масштабів діяльності, що 

відбувається у кризових умовах господарювання. Проте застосування даної 



стратегії дозволяє стримувати настання ризикових ситуацій, пов’язаних, 

наприклад, із неплатоспроможністю дебіторів, із затримкою поставок 

матеріалів, запчастин тощо.  

Агресивна стратегія управління діловою активністю підприємства 

пов’язана із найбільшими ризиками, так як впровадження нововведень, їх 

фінансування супроводжується відхиленнями від запланованих показників за 

строками і обсягами, однак дозволяє отримати найбільший приріст за обсягами 

виробництва і забезпечує найбільшу рентабельність діяльності. 

Взаємозв’язок між стратегіями управління діловою активністю 

підприємства за темпами розвитку діяльності підприємства, за функціональною 

ознакою, за стадіями економічного розвитку представлено на рис. 2., на якому 

відмічено групи стратегій, які утворилися завдяки порівнянню і об’єднанню 

стратегій . 

 

 

Рис. 2. Взаємозв’язок стратегій управління діловою активністю 

підприємства 
 

Наведені на рис. 2 стратегії за функціональною ознакою у логіці 

управління діловою активністю та у зв’язку із іншими стратегіями мають 

відповісти на такі питання:  

– маркетингова стратегія, яка пов’язана зі стратегією зростання та 

агресивною стратегією: як реалізувати зростаючий обсяг виробленої 

Стратегії за темпами 

розвитку діяльності: 

Стратегії за стадіями 

економічного розвитку: 

Стратегії за 

функціональною ознакою: 

Агресивна стратегія 

Помірна стратегія 

Консервативна 

стратегія 

Стратегія зростання 

Стратегія стабілізації 

Стратегія скорочення 

Маркетингова стратегія  

Виробнича стратегія  

Ресурсна стратегія  

1 1 
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3 3 



продукції?;  

– виробнича стратегія, яка пов’язана зі стратегією стабілізації та помірною 

стратегією: як підтримати стабільність виробництва?; 

– ресурсна стратегія, яка пов’язана зі стратегією скорочення діяльності та 

консервативною стратегією: як забезпечити виробничий процес необхідними 

ресурсами? 

У проведеному дослідженні для наведених трьох груп взаємопов’язаних 

стратегій управління діловою активністю виділено основні ризики із існуючої 

сукупності ризиків [2, с.152; 6, с.21]. Так, перша група стратегій у більшості 

випадків за своїм змістом і механізмом впровадження у практичну діяльність 

підприємства характеризується постійними ризиками, які здебільшого 

прогнозуються і є внутрішніми для підприємства.  

Друга група стратегій управління діловою активністю підприємства 

характеризується тимчасовими ризиками (наприклад, ризиком, пов’язаним із 

неефективним господарським управлінням), які можна прогнозувати. Для даної 

групи стратегій більш властиві зовнішні ризики, наприклад, ризик інфляції, 

ризик зміни курсу валют, ризик зміни процентних ставок.  

Третя група стратегій управління діловою активністю підприємства 

характеризується постійними ризиками, які важко прогнозувати і які є 

зовнішніми відносно діяльності підприємства, наприклад, ризик настання 

світової кризи, що призводить до кризого стану на підприємствах 

промисловості. 

Впровадження запропонованих стратегій управління діловою активністю 

підприємства дозволить удосконалити управління діловою активністю взагалі і 

підвищить результативність системи управління розвитком фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господарювання. 

 

Висновки. 

1. Розвинуто понятійний апарат системних досліджень і теорії управління 

у частині подання змісту економічної категорії «система управління розвитком 



промислового підприємства» з позиції підтримання результативності 

господарської діяльності як сукупності управлінських рішень, спрямованих на 

забезпечення задовільного стану підсистем управління, процес реалізації яких 

дозволяє досягти поставлених цілей у коротко-, середньо- і довгострокових 

періодах часу, що дозволяє, на противагу загальноприйнятому розумінню 

сутності системи управління як зв’язків між суб’язків між суб’єктом і об’єктом 

управління, отримати оптимальний стан фінансово-економічної діяльності 

підприємства за різних макроекономічних умов функціонування. 

2. Обґрунтовано, що управління діловою активністю підприємства як 

підсистема системи управління розвитком потребує розробки стратегій 

управління діловим станом з метою узгодження різних підходів до розвитку 

(підтримки, захисту) операційної діяльності та удосконалення управління 

діловими операціями. Встановлено зв’язки між стратегіями, які розглянуто за 

темпами розвитку діяльності підприємства, за стадіями економічного розвитку і 

функціональними ознаками, визначено ризики за виділеними групами 

взаємопов’язаних стратегій, що сприяє узгодженню управлінських дій щодо 

управління діловою активністю підприємства і підвищенню ефективності 

управління. 
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Стратегії управління діловою активністю в системі управління розвитком 
промислового підприємства 

Харченко Вікторія Анатоліївна 
У статті визначено поняття «система управління розвитком промислового 

підприємства» як сукупність управлінських рішень, спрямованих на 

забезпечення задовільного стану підсистем управління – управління 
платоспроможністю, фінансовою стійкістю, діловою активністю, 

рентабельністю, майном, грошовими потоками, – процес реалізації яких 
дозволяє досягти поставлених цілей у коротко-, середньо- і довгострокових 

періодах часу. Обґрунтовано стратегії управління діловою активністю 
підприємства за темпами розвитку діяльності підприємства, за стадіями 

економічного розвитку і функціональними ознаками; встановлено 
взаємозв’язки між стратегіями; визначено ризики, що характерні для виділених 

груп взаємопов’язаних стратегій. 
Ключові слова: система управління розвитком, управління, промислове 

підприємство, ділова активність, стратегія, ризик, операційна діяльність. 
 

Kharchenko Viktoriya  
The strategies of business activity management in the system of control of 

industrial enterprises development 

The aim of the research is to expand on the notion ‘control system of industrial 
enterprises development’ and ground the strategies of management of business 

activity as one of the subsystems of development control. The work considers the 
development control system from the point of view of sustaining the business activity 

efficiency as a complex of managerial decisions aimed at ensuring the satisfactory 
state of control subsystems – control of solvency, financial stability, business activity, 

cost efficiency, assets, cash flows – whose realization allows one to achieve the set 



aims in short-, medium- and long-term periods of time.  
There has been examined the notion of business activity of an industrial 

enterprise. There have been shown the characteristics of business activity 
management in the modern conditions of economy management, which mean 
constant necessity to trace and react to the changes of the external environment, and 

attract and exploit investment resources to increase the competitiveness of the 
production and the enterprise; and to use innovative technologies in the production 

process to cut production costs; to search for modern innovative marketing 
approaches to increase production sales volumes.  

There have been grounded the strategies of industrial enterprise business activity 
management, particularly, the strategies defining the rates of development 

(aggressive strategy, moderate and conservative ones); strategies depending on the 
stage of economic development (strategy of growth, stabilization, activity reduction); 

functional strategies (marketing, production and resource). There have been 
determined the interconnections between the strategies in the existing conditions of 

business. For aggressive, moderate and conservative management strategies there 
have been defined internal and external conditions which form these strategies, as 

well as advantages and disadvantages of the strategies. The risks connected with any 
strategy have been studied. 

Key words: development control system, management, industrial enterprise, 

business activity, strategy, risk, operational activity.  
 


