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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СТРАТЕГІЧНОМУ РІВНІ

АНОТАЦІЯ
У статті доведено, що завданнями контролю на страте-

гічному рівні з погляду життєвого циклу продукції є своєчасне 
виявлення стадії, коли продукція вже не відповідає потребам 
ринку, та контроль ефективності переходу зі стадії до стадії. 
Розроблено науково-методичний підхід до контролю якості 
розвитку промислового підприємства на стратегічному рівні,  
в основу якого покладено адаптацію системи контролю до ста-
дій життєвого циклу організаційної структури та продукції про-
мислового підприємства, завдяки використанню якого може 
бути виявлено перехід між стадіями життєвого циклу та проана-
лізовано якість розвитку підприємства у стратегічному терміні.

Ключові слова: контроль, якість, промислове підприєм-
ство, життєвий цикл, показники, стадії, розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье доказано, что задачами контроля на стратегическом 

уровне с точки зрения жизненного цикла продукции являются 
своевременное выявление стадии, когда продукция уже не соот-
ветствует потребностям рынка, и контроль эффективности пере-
хода из стадии в стадию. Разработан научно-методический под-
ход к контролю качества развития промышленного предприятия 
на стратегическом уровне, в основу которого положена адапта-
ция системы контроля стадий жизненного цикла организацион-
ной структуры и продукции промышленного предприятия, благо-
даря использованию которого может быть обнаружен переход 
между стадиями жизненного цикла и проанализировано качество 
развития предприятия в стратегическом сроке.

Ключевые слова: контроль, качество, промышленное 
предприятие, жизненный цикл, показатели, стадии, развитие.

ANNOTATION
It is proved in the article that the task of control at the strate-

gic level from the standpoint of the life cycle product is to timely 
identify the stage when the products no longer meet the needs of 
the market, and control the transition efficiency from stage to stage.  
The article has developed a scientific and methodical approach to 
quality control of the development of an industrial enterprise at the 
strategic level, which is based on the adaptation of the control sys-
tem of the stages of the life cycle of the organizational structure and 
products of the industrial enterprise, due to the use of which the 
transition between the stages of the life cycle can be detected and  
the quality of the enterprise development in the strategic term analyzed.

Key words: control, quality, industrial enterprise, life cycle,  
indicators, stages, development.

Постановка проблеми. Ефективне управлін
ня якістю розвитку промислового підприємства 
неможливе без врахування його життєвого ци
клу. Моменти зміни стадій життєвого циклу є 
дуже важливими для промислового підприєм
ства, від того, які управлінські рішення були 
при цьому прийняті, залежить якість розви
тку підприємства. Причому з позиції контролю 
якості розвитку промислового підприємства до 
життєвого циклу включаються як безпосеред
ньо життєвий цикл підприємства як організа
ційної структури, так і цикли його продукції. 
Ці складові глобального життєвого циклу про

мислового підприємства визначають, які саме 
чинники підлягають посиленому контролю та 
аналізу для забезпечення своєчасного корегу
вання та спрямування розвитку за найбільш 
перспективною траєкторією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Загальні питання життєвого циклу та стра
тегічного управління розглядались у робо
тах багатьох дослідників, таких як, зокрема, 
Г.О. Алексін, Т.А. Васильєва [1], О.М. Вороні
на, Т.Б. Городецька, Б.М. Дзюба, А.О. Осаул, 
І.Б. Скворцов [5], В.Є. Хаустова [7].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте слід відзначити, що 
особливості контролю на стратегічному рівні 
у роботах цих дослідників не розглядались на 
достатньому рівні, крім того, поза увагою за
лишилось питання адаптації системи контролю 
до тих стадій життєвого циклу, на яких зараз 
знаходиться промислове підприємство.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). На основі адаптації системи контр
олю до стадій життєвого циклу організаційної 
структури та продукції промислового підприєм
ства слід розробити науковометодичний підхід 
до контролю якості розвитку промислового під
приємства на стратегічному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час розгляду контролю якості розвитку 
промислового підприємства з позицій опера
тивного, тактичного та стратегічного контролю 
виявилося, що адаптація до життєвого циклу 
відноситься до стратегічного контролю. Страте
гічному контролю якості розвитку промислово
го підприємства притаманні такі особливості:

– охоплює значні часові періоди, в яких від
буваються суттєві зміни зовнішнього середовища;

– підсумовує висновки оперативного та так
тичного контролю;

– дає підстави для визначення подальших 
стратегічних цілей промислового підприємства;

– визначає основні види продукції промисло
вого підприємства та відслідковує необхідність 
їх зміни;

– створює базу знань щодо розвитку вироб
ничої, фінансової, маркетингової, кадрової, ін
новаційної, інвестиційної та інших видів діяль
ності промислового підприємства;

– забезпечує порівняння досягнутих показни
ків якості розвитку з можливими альтернативами;

– є основою для корегування стратегічних 
планів;
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– створює інформаційне підґрунтя для дов
гострокового розподілу ресурсів промислового 
підприємства;

– встановлює показники діяльності для по
дальшого контролю якості розвитку, як страте
гічного, так і оперативного та тактичного;

– забезпечує дослідження зовнішнього серед
овища та адаптацію до нього.

Пропонується контроль якості розвитку про
мислового підприємства на стратегічному рівні 
здійснювати як оцінювання та аналіз траєкторій 
показників якості розвитку, які порівнюються з 
етапами життєвого циклу промислового підприєм
ства. Життєвий цикл промислового підприємства 
характеризується тим, який зараз стан зовнішньо
го середовища та на якому етапі знаходяться скла
дові загального життєвого циклу підприємства. 
Знаходження підприємства, його продукції або 
технологій на окремих етапах життєвого циклу 
визначає, які стратегічні цілі можуть бути вста
новлені для цього підприємства, а також як має 
здійснюватись контроль якості його розвитку.

Під час аналізування промислового підприєм
ства як організаційної структури традиційно ви
окремлюють такі стадії життєвого циклу [2; 4; 6]:

1) стадія створення, на якій формується орга
нізаційна структура, визначаються асортимент 
продукції та технології для її виробництва, ви
никають зв’язки з ключовими контрагентами;

2) стадія розвитку, на якій досягається необ
хідний рівень спеціалізації, створюються фор
мальні комунікації, розширюються обсяги ви
робництва та збільшується штат працівників, 
кристалізується організаційна культура під
приємства;

3) стадія зрілості, на якій організація отри
мує максимальний ефект від попередніх стадій, 
перш за все економічний ефект;

4) стадія кризи, на якій традиційні методи 
діяльності виявляються неефективними через 
невідповідність зовнішньому середовищу, яке 
зазнало суттєвих змін.

Завданнями контролю якості розвитку про
мислового підприємства в аспекті контролю 
життєвого циклу організаційної структури є за
безпечення переходу з першої та другої стадій 
до третьої; максимально довге втримання на 
третій стадії (стадії зрілості) із своєчасним ви
явленням ознак четвертої стадії (кризи) з метою 
її уникнення шляхом здійснення реструктури
зації (повернення на другу стадію).

Для виявлення ознак кризи організаційної 
структури система контролю розвитку промис
лового підприємства на стратегічному рівні має 
своєчасно виявляти зміни зовнішнього серед
овища, які негативно впливають на економічну 
ефективність підприємства та усунення яких не
можливе без реструктуризації та реорганізації 
підприємства. Також система контролю розви
тку промислового підприємства має здійснюва
ти моніторинг досягнення цілей та виконання 
завдань, які було раніше встановлено для вирі
шення проблем, що потребують реорганізації [8].

Як показники, що характеризують якість 
розвитку промислового підприємства в аспек
ті контролю життєвих циклів організаційної 
структури, слід назвати такі:

– відповідність мережі філіалів фактичному 
ринку збуту;

– ризик антимонопольних розслідувань;
– відповідність потужностей обсягам попиту;
– показник ефективності прийняття рішень;
– показники динаміки загальної економічної 

ефективності тощо.
Перші три показники дають можливість 

оцінити, як сучасна організаційна структура 
промислового підприємства відповідає зовніш
ньому середовищу, а також чи існують озна
ки переходу з третьої стадії життєвого циклу  
(зрілості) на четверту (кризи).

Відповідність мережі філіалів фактичному 
ринку збуту пропонується оцінювати як зі
ставлення суми витрат на підтримку мережі до 
суми економії від її скорочення в разі занадто 
розвинутої мережі або як зіставлення суми ви
трат на підтримку мережі до суми втрат можли
вих доходів від відсутності філіалів у разі недо
статнього розвитку мережі.

Варіанти мережі філіалів розглядаються 
за деякий проміжок часу, який прийнято на 
промисловому підприємстві як базу для стра
тегічного управління. При цьому для кожного 
часового періоду можуть бути різні варіанти ор
ганізаційної структури філіалів та підрозділів 
промислового підприємства. Вартість рішення 
для кожного з цих варіантів приводиться до од
ного періоду завдяки коефіцієнту дисконтуван
ня. Цей показник дає змогу контролювати роз
виток підприємства згідно зі змінами обсягів та 
географії попиту. Якщо показник виявляється 
поза межами нормативів, промислове підпри
ємство має приймати стратегічні рішення щодо 
створення нових філіалів та виробничих потуж
ностей або скорочення наявних, щоб оптимізу
вати логістичні витрати.

Показник відповідності потужностей об
сягам попиту відображає, чи є розподіл та об
сяг потужностей відповідним географії попиту.  
Цей показник пов’язаний з попереднім та дає 
можливість контролювати первісні ознаки ви
никнення розривів між виробництвом та спожи
ванням продукції промислового підприємства.

Показник ризику антимонопольних розслі
дувань є актуальним для великих промислових 
підприємств, які завдяки успішному функці
онуванню захопили більшу частку ринку, що 
веде до ризику застосування до них антимоно
польного законодавства.

В разі надмірного ризику антимонопольних 
заходів промислове підприємство має здійснити 
реструктуризацію своєї організаційної структу
ри, наприклад подрібнення компанії на декіль
ка менших.

Показник ефективності прийняття рішень ві
дображає, чи відповідає організаційна структура 
промислового підприємства вимогам до сучас
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ного управління. З ростом підприємства систе
ма управління може не встигати за масштабами 
діяльності та збільшенням складності органі
заційної структури, тому контроль показнику 
ефективності прийняття рішень дає можливість 
оцінити якість розвитку саме цього аспекту 
управління промисловим підприємством. Показ
ник ефективності прийняття рішень складається 
з оцінок швидкості, формалізації та автоматиза
ції процесу прийняття управлінського рішення, 
причому розрахунок здійснюється за принципом 
«проходження вузького місця», тобто вибира
ється найгірший із складових результатів:

Швидкість прийняття рішення оцінюється 
як середньозважене для типового набору рішень 
щодо управління промисловим підприємством з 
оцінюванням ваги кожного рішення залежно від 
строків його узгодження або прийняття до вико
нання. Швидкість оцінюється під час узгоджен
ня рішення між різними рівнями управління 
або між різними підрозділами на одному рівні.

Оцінка формалізації прийняття управлін
ського рішення здійснюється шляхом аналізу 
посадових інструкцій та встановлення таких 
показників: 1) наскільки повним є опис проце
сів, які необхідні для прийняття рішення в по
садових інструкціях; 2) чи існують колізії між 
різними посадовими інструкціями.

Оцінювання наявності колізій під час при
йняття або затвердження типових рішень на 
промисловому підприємстві пропонується здій
снювати з огляду на такі припущення:

1) за повної відсутності колізій використову
ється коефіцієнт, що дорівнює одиниці, тобто 
оцінки формалізації не корегуються;

2) якщо існує не більше однієї колізії, коли 
одна й та сама функція або процес згідно з ін
струкціями має здійснюватись різними особами 
з однаковими повноваженнями, то використо
вується коефіцієнт 0,5;

3) якщо ж колізій більше, то це суттєво по
гіршує можливість ефективного управління, 
тому необхідно використовувати коефіцієнт 0,2.

Показник автоматизації процесу прийняття 
рішень промислового підприємства розрахо
вується як частка бізнеспроцесів, виконання 
яких відбувається в інформаційній системі під
приємства.

Також під час аналізування організаційної 
структури можуть використовуватись показни
ки, котрі менше пов’язані з життєвими цикла
ми, але можуть надати додаткову інформацію 
щодо якості розвитку промислового підприєм
ства: коефіцієнт ланковості, коефіцієнт дублю
вання функцій, коефіцієнт централізації, кое
фіцієнт ефективності використання інформації, 
коефіцієнт рівня керованості, коефіцієнт тери
торіальної концентрації [6].

Показники динаміки загальної економічної 
ефективності, які підлягають контролю на страте
гічному рівні, дають можливість виявити та оці
нити зміну стадій життєвого циклу промислового 
підприємства. До таких показників відносяться:

– рентабельність;
– частка ринку;
– ринкова вартість компанії;
– обсяги виробництва тощо.
Таким чином, залежно від того, на якій ста

дії життєвої організаційної структури циклу 
знаходиться промислове підприємство, можуть 
розрізнятись основні показники контролю.  
На стадії створення головними є відповідність 
мережі філіалів фактичному ринку збуту та 
відповідність потужностей обсягам попиту.  
На стадії розвитку на перший план виходять 
показники частки ринку, обсягів виробни
цтва та реалізації, ринкової вартості компанії.  
На стадії зрілості збільшується важливість по
казника ризику антимонопольних розсліду
вань, ефективності прийняття рішень, ринкової 
вартості компанії. На стадії кризи основними 
показниками є рентабельність, а також ті по
казники, які пов’язані з причинами кризи.

Не менш важливим з погляду контролю 
якості розвитку промислового підприємства на 
стратегічному рівні є контроль життєвого циклу 
продукції підприємства. Цей життєвий цикл 
може не співпадати за стадіями з життєвим ци
клом організаційної структури, крім того, під
приємство може випускати декілька видів про
дукції, кожен з яких має свій життєвий цикл. 
Для промислової продукції виокремлюють такі 
стадії життєвого циклу [3; 4]:

1) стадія досліджень та розробки;
2) стадія впровадження у виробництво та ви

воду на ринок;
3) стадія зрілості та максимальних продажів;
4) стадія старіння та виводу з ринку  

(або глибокої модернізації).
Завданнями контролю на стратегічному рів

ні з погляду життєвого циклу продукції є своє
часне виявлення стадії, коли продукція вже не 
відповідає потребам ринку, та контроль ефек
тивності переходу зі стадії до стадії. Для вирі
шення цього завдання пропонується використо
вувати такі показники:

– динаміка обсягів реалізації продукції;
– динаміка частки продукції на ринку;
– коефіцієнт конкурентоздатності продукції;
– динаміка рентабельності продукції;
– коефіцієнт очікування продукції на ринку 

тощо.
Показник динаміки зміни обсягів реалізації 

продукції дає можливість виявити зміну життє
вої стадії продукції, коли динаміка позитивна, 
йде перехід з другої стадії до третьої, коли дина
міка негативна, існує можливість настання чет
вертої, тобто кризової, стадії. Незмінна динаміка 
обсягів реалізації продукції дає основи для при
пущення, що продукція знаходиться на стадії зрі
лості. Розрахунок цього показника пропонується 
здійснювати за декілька періодів, які охоплюють 
термін стратегічного управління, прийнятий на 
промисловому підприємстві. Це дасть змогу ніве
лювати окремі статистичні сплески та дослідити 
довгострокову динаміку. Крім того, під час роз
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рахунку слід враховувати зміну ціни промислової 
продукції, адже цей показник має мінливість в 
Україні внаслідок коливань валютного курсу та 
значної частки сировини та комплектуючих у го
товій промисловій продукції.

Залежно від того, якою була зміна обсягів реа
лізації продукції протягом терміну стратегічного 
управління та планування, може бути отримана 
агрегована оцінка. Агрегована оцінка розрахову
ється як відношення суми зростання обсягів ре
алізації до суми модулів зростання обсягів реалі
зації. Отже, не лише оцінюється загальна зміна 
обсягів реалізації, але й враховується те, наскіль
ки сильними були зміни за розглянутий період.

Показник динаміки частки продукції на 
ринку, на відміну від обсягів реалізації продук
ції, дає можливість оцінити конкурентні пози
ції промислової продукції. Отже, визначаються 
зміни стадії життєвого циклу. Якщо продукція 
змінює свою частку, а ринок загалом залиша
ється незмінним, то можна зробити висновок, 
що промислова продукція перейшла на нову 
стадію життєвого циклу. Якщо показник мен
ше одиниці, то якість розвитку промислового 
підприємства за цим показником була гіршою, 
ніж на ринку продукції загалом. Якщо показ
ник більше одиниці, то підприємство розвивало 
продукцію краще, ніж конкуренти.

Коефіцієнт конкурентоздатності продукції 
відображає агрегування порівняльних характе
ристик продукції промислового підприємства та 
продукції конкурентів. Як такі характеристики 
пропонується використовувати вартість, якість 
та відомість бренду. Розраховувати коефіцієнт 
конкурентоздатності продукції пропонується 
як суму оцінок його складових в середньому 
за розглянутий період стратегічного управлін
ня, причому вага кожного періоду залежить від 
його віддалення від сучасності.

Чим ближче коефіцієнт конкурентоздатності 
продукції до одиниці, тим більш конкуренто
здатною є продукція. Якщо показник менше 
0,5, то конкурентоздатність гірша, ніж у біль
шості інших виробників такої продукції.

Показник динаміки рентабельності продук
ції також є характерним для виявлення пере
ходів між стадіями життєвого циклу. Зростан
ня рентабельності свідчить про перехід зі стадії 
впровадження до стадії зрілості, а падіння рен
табельності – про настання стадії старіння про
дукції або технології, за якою її виробляють.

Коефіцієнт очікування продукції на ринку 
дає можливість оцінити ефективність першої 
стадії життєвого циклу продукції промислово
го підприємства (стадії досліджень та розробки) 
та встановити, чи у правильному напрямі йде 
розвиток підприємства. Розраховувати цей ко
ефіцієнт пропонується як відношення прогнозу 
обсягу ринку продукції із заданими якостями 
до загального обсягу ринку подібної продукції.

Таким чином, здійснення контролю якості 
розвитку промислового підприємства на стра
тегічному рівні потребує врахування життєво

го циклу підприємства, перш за все врахуван
ня стадії життєвого циклу його організаційної 
структури та стадій життєвого циклу продук
ції, яке воно випускає. Залежно від стадій жит
тєвого циклу оцінюються різні показники, що 
дають можливість здійснити аналіз якості роз
витку підприємства та розробити управлінські 
рішення щодо підвищення ефективності стра
тегічного розвитку промислового підприємства.

Апробація запропонованих моделей контро
лю якості розвитку промислового підприємства 
на стратегічному рівні на ПАТ «Керамаш» дала 
змогу виявити стратегічні загрози для підпри
ємства та розробити рекомендації щодо превен
тивного управління розвитком в умовах зміни 
стадій життєвого циклу підприємства.

ПАТ «Керамаш» не є новим підприємством; 
як організаційна структура воно давно вийшло 
на стадію зрілості, тому завданням контролю на 
стратегічному рівні є моніторинг ознак почат
ку кризових явищ, які потребують здійснення 
реорганізації та реструктуризації. Продукція, 
яку виробляє ПАТ «Керамаш», – термооблад
нання, яке було давно виведено на ринок.

Тому для контролю на стратегічному рівні 
вибрані такі показники: ризик антимонополь
них розслідувань, ефективність прийняття рі
шень, динаміка зміни обсягів реалізації продук
ції, коефіцієнт конкурентоздатності продукції. 
Також для своєчасного визначення ризиків на
стання кризової стадії до показників контролю 
додано рентабельність продукції. Результати 
контролю якості розвитку промислового під
приємства на стратегічному рівні ПАТ «Кера
маш» наведено у табл. 1.

Таблиця 1
Результати контролю якості розвитку  

ПАТ «Керамаш» на стратегічному рівні

Показник Оцінка

Ризик антимонопольних розслідувань Відсутній

Показник ефективності прийняття 
рішень 0,52

Коефіцієнт конкурентоздатності 
продукції 0,80

Динаміка зміни обсягів реалізації 
продукції 0,61

Динаміка рентабельності продукції  
за розглянутий термін 0,34

Рентабельність продукції  
в останньому періоді 0,28

Динаміка рентабельності підприємства 
(активів) за розглянутий термін 0,08

Рентабельність підприємства (активів) 
в останньому періоді 0,10

Аналіз цих показників дав змогу зробити ви
сновки щодо якості розвитку ПАТ «Керамаш» 
на розглянутому стратегічному терміні та розро
бити рекомендації щодо вдосконалення стратегії 
розвитку. Як стратегічний термін було розгляну
то останні п’ять років функціонування підпри
ємства (з 2012 по 2016 рр.). Встановлено, що для 
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підприємства повністю відсутній ризик антимо
нопольних розслідувань. Але показник ефектив
ності прийняття рішень виявився рівним 0,52, 
що свідчить про наявність можливостей для вдо
сконалення організаційної структури та системи 
прийняття рішень. Серед трьох складових, най
гірша з яких визначає ефективність прийняття 
рішень на промисловому підприємстві, вузьким 
місцем виявився показник формалізації процесу 
прийняття рішень. Також трохи вище середньої 
є швидкість прийняття рішень, коефіцієнт якої 
дорівнює 0,57. Досить високою порівняно з біль
шістю українських промислових підприємств є 
автоматизація процесу прийняття рішень, кое
фіцієнт якої склав 0,75. Таким чином, можна 
зробити висновок, що розвиток підприємства як 
організаційної структури потребує вжиття захо
дів щодо покращення швидкості та формалізації 
прийняття рішень. Позитивним щодо якості роз
витку є додатні значення рентабельності активів 
ПАТ «Керамаш», а саме як значення за 2016 р., 
так і агрегований показник динаміки рентабель
ності активів. Причому рентабельність активів у 
2016 р. була більше, ніж агрегована за останні 
п’ять років, зокрема в кризові 2014–2015 рр., 
що свідчить про стійке знаходження ПАТ «Кера
маш» у стадії зрілості.

Показники продукції, яку виробляє 
ПАТ «Кера маш», також свідчать про те, що під
приємство знаходиться у стадії сталої зрілості. 
Показник динаміки обсягів реалізації продукції 
більше нуля та менше одиниці, що свідчить про 
те, що хоч за розглянутий термін стратегічного 
управління були спади реалізації продукції, але 
загалом тенденція є позитивною. Рентабельність 
продукції дещо нижча, ніж агрегований показ
ник динаміки рентабельності, але загалом оби
два ці показники перебувають на досить високо
му рівні, що дає підстави зробити висновок, що 
продукція ПАТ «Керамаш» ще далека від стадії 
старіння. Але коливання в обсягах реалізації у 
довгострокових термінах потребують приділити 
увагу зменшенню залежності від економічних 
криз в країнах, що є споживачами продукції.

Отже, контроль якості розвитку ПАТ «Кера
маш» на стратегічному рівні дав змогу встано
вити, що:

– продукція ПАТ «Керамаш» та підприєм
ство загалом знаходяться у стадії сталої зрілості;

– продукція ПАТ «Керамаш» має висок сту
пінь рентабельності та конкурентоздатності;

– система прийняття управлінських рішень 
ПАТ «Керамаш» є задовільною, але для конку
рування у сучасних умовах потребує вдоскона
лення та модернізації;

– для ПАТ «Керамаш» високими є ризики 
економічних криз у країнах, які є споживача
ми термічного обладнання;

– для забезпечення розвитку ПАТ «Кера
маш» необхідне включення у стратегію розви
тку підприємства заходів щодо вдосконалення 
системи прийняття рішень та розширення при
сутності на ринках інших країн.

За умови вжиття запропонованих заходів 
розрахунковий економічний ефект складається 
з прибутку за рахунок освоєння нових ринків 
та зменшення витрат за рахунок більш ефек
тивного прийняття рішень та вжиття заходів, 
які запропоновані внаслідок здійснення контр
олю на тактичному рівні. Від’ємні та додатні 
складові економічного ефекту такі:

– додатковий прибуток від реалізації про
дукції на ринках Балтики та Східної Європи 
становить 8,6 млн. грн.;

– зменшення собівартості продукції стано
вить 2,1 млн. грн.;

– витрати на розвиток представництв на 
ринках інших країн становлять 1,3 млн. грн.;

– модернізація обладнання та підвищення 
кваліфікації персоналу з метою недопущення 
зростання відсотку браку за інтенсифікації ви
робництва становить 2,1 млн. грн.;

– впровадження інформаційних систем під
тримки прийняття управлінських рішень ста
новить 0,7 млн. грн.

Таким чином, очікувані витрати на вжит
тя запропонованих заходів становитимуть 
4,1 млн. грн., а додаткові прибутки та еконо
мія – 10,7 млн. грн. Загальний економічний 
ефект при цьому становитиме 6,6 млн. грн.

Висновки. Завданнями контролю на страте
гічному рівні з погляду життєвого циклу продук
ції є своєчасне виявлення стадії, коли продукція 
вже не відповідає потребам ринку, та контроль 
ефективності переходу зі стадії до стадії.

Запропоновані показники (динаміка обсягів 
реалізації продукції; динаміка частки продук
ції на ринку; коефіцієнт конкурентоздатності 
продукції; динаміка рентабельності продук
ції; коефіцієнт очікування продукції на ринку 
тощо) дають можливість здійснювати контроль 
якості розвитку та життєвих циклів продукції 
промислового підприємства на стратегічному 
рівні. На стадії досліджень та розробки голо
вним є коефіцієнт очікування продукції на 
ринку, на стадії впровадження у виробництво 
та виводу на ринок – динаміка обсягів реаліза
ції продукції та динаміка частки продукції на 
ринку, на стадії зрілості та максимальних про
дажів – динаміка обсягів реалізації продукції 
та коефіцієнт конкурентоздатності продукції,  
на стадіях старіння та виводу з ринку – динамі
ка рентабельності продукції.

Таким чином, розроблено науковометодич
ний підхід до контролю якості розвитку про
мислового підприємства на стратегічному рівні, 
в основу якого покладено адаптацію системи 
контролю до стадій життєвого циклу органі
заційної структури та продукції промислово
го підприємства, завдяки використанню якого 
може бути виявлено перехід між стадіями жит
тєвого циклу, а також проаналізовано якість 
розвитку підприємства у стратегічному терміні.

Перспективи подальших досліджень поля
гають у необхідності формування комплексно
го науковометодичного підходу до побудови 
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систем контролю діяльності промислових під
приємств з метою підвищення ефективності їх 
функціонування.
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO QUALITY CONTROL  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT AT THE STRATEGIC LEVEL

It is proved in the article that the task of control at the strategic level from the standpoint of  
the life cycle product is to timely identify the stage when the products no longer meet the needs of 
the market and control the transition efficiency from stage to stage.

Proposed indicators (the dynamics of sales volumes, the dynamics of the share of products in  
the market, the coefficient of product competitiveness, the dynamics of profitability of products,  
the coefficient of waiting products on the market, etc.) provide an opportunity to monitor the quality 
of development and life cycle of products of the industrial enterprise at the strategic level. At the re
search and development stage, the main factor is the coefficient of product expectation in the market, 
at the stage of introduction into production and market output – the dynamics of sales volumes and 
the dynamics of the share of products in the market, at the stage of maturity and maximum sales – 
the dynamics of sales volumes and the coefficient of product competitiveness, at the stage of aging 
and withdrawal from the market – the dynamics of profitability of products.

The scientific and methodological approach to quality control of the industrial enterprise devel
opment at the strategic level is developed, which is based on the adaptation of the control system to 
the stages of the life cycle of the organizational structure and production of the industrial enterprise, 
through which the transition between the stages of the life cycle can be identified and the quality of 
enterprise development in the strategic term can be analysed.  


