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Представлено концепцію адаптивного економічного управління підприємством як 

єдиної системи, об'єктом якої є сфера економічної діяльності на підприємстві, а метою – за-

безпечення запланованих економічних показників його функціонування. Визначено функці-

ональний склад управлінського контуру системи, що відтворює повноцінний зворотний зв'я-

зок між виконанням поставлених завдань і суб’єктом управління на основі реалізації елемен-
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Актуальність проблеми. Ефективність роботи будь-якого підприємства  

оцінюється, насамперед, економічними показниками, тому економічна сфера 

знаходиться в центрі уваги керівництва кожного суб’єкту бізнесу. В умовах су-

часного нестійкого ринку управління підприємством стає все складнішим, тому 

загальна тенденція розвитку менеджменту в останні десятиліття виявляється в 

тому, що все більша увага управління перемикається з окремих об'єктів всере-

дині підприємства на більш загальні сфери його діяльності, від яких залежить 

досягнення поставлених цілей.  

Традиційними об’єктами управління на підприємствах є основне вироб-

ництво, персонал, інвестиційна діяльність та інші. У той же час, економічна 

сфера діяльності підприємств, будучи найважливішою в частині оцінки їх ре-

зультатів, не є поки об'єктом повноцінного управління, як сукупності всіх не-

обхідних функцій при провідній ролі зворотного зв'язку, який відображає інфо-

рмацію про міру досягнення системою цілей свого функціонування. Здебільшо-

го економічна робота на підприємстві базується на принципах традиційної сис-

теми економічного планування, основним недоліком якої є слабке відтворю-

вання функції зворотного зв’язку, що не гарантує успішне виконання заплано-

ваних показників. Цей недолік в умовах сучасного змінного та й непередбачу-

ваного середовища стає вирішальним, що й зумовило протягом останніх деся-



тиріч розвиток економічної теорії у напрямку перетворення керівництва еконо-

мічною сферою підприємств у систему адаптивного економічного управління зі 

зворотним зв'язком, отже запровадження новітніх рішень у сферу управління 

підприємствами зумовлює актуальність проведення досліджень з цієї тематики.  

Аналіз публікацій із зазначеної проблеми свідчить про серйозні зусил-

лях, яких докладають економісти в Україні, Російській Федерації та інших пос-

традянських країнах з адаптації теоретичної спадщини зарубіжних авторів, на-

самперед, П. Друкера, Р. Каплана, Д. Нортона, і досвіду передових західних 

компаній для умов вітчизняних підприємств, про що свідчить низка опубліко-

ваних навчально-наукових праць, як наприклад [1]. В Україні, у зв'язку з вве-

денням навчального курсу «Економічне управління підприємством» в систему 

економічної підготовки магістрів також опубліковані навчальні посібники та 

наукові праці, що інтерпретують основні положення даного актуального на-

прямки розвитку сучасного менеджменту, наприклад [2]. Значна кількість робіт 

присвячена окремим аспектам економічного управління підприємства, а саме: 

контролінгу [3], бюджетуванню [4], та найбільш за все – фінансовому управ-

лінню, наприклад [5]. Проте, опубліковані роботи страждають поки що недо-

статньо системним відображенням всієї проблематики, пов'язаної з викладен-

ням теорії, методології та впровадженням економічного управління в практику 

підприємств, що й зумовлює необхідність викладення досліджень автора з да-

ного наукового напрямку. 

Завданням цієї статті є стисле представлення основних положень сучас-

ного адаптивного економічного управління підприємством як єдиної системи, 

об'єктом якої є сфера економічної діяльності на підприємстві, а метою – забез-

печення запланованих економічних показників його функціонування. 

Виклад основного матеріалу. Економічне управління підприємством 

(ЕУП) формується як система тільки завдяки створенню всієї необхідної елеме-

нтної бази, що реалізує повний набір функцій управління зі зворотним зв'язком, 

що включає: цілєпокладання (встановлення цілей діяльності), планування, ор-

ганізування, мотивування, облік, контроль (як спостереження і порівняння пла-



нових і фактичних результатів), регулювання (аналіз і прийняття управлінсько-

го рішення). 

Новий зміст функцій адаптивного економічного управління, підготовле-

ний розвитком методології економічного і фінансового аналізу, бюджетування, 

контролінгу, стає зрозумілим якщо зіставити їх зміст за умов діючої практики 

економічної роботи та в системі економічного управління підприємством.  

У традиційній системі економічної діяльності на підприємствах найбільш 

повною мірою здійснюється постановка цілей економічної діяльності у вигляді 

системи показників, що відображають бажані фінансово-економічні результати. 

В тій чи іншій мірі здійснюється планування діяльності підприємства і його 

підрозділів, що забезпечує виконання поставлених завдань. Проте ні облік (крім 

бухгалтерського, який відображає лише частину зовнішніх і внутрішніх транза-

кцій), ні контроль поточного стану досягнення встановлених фінансово-

економічних показників у реальному часі, як правило, не здійснюється. Відпо-

відно регулювання у цій сфері також не має характеру постійно діючої функції, 

а здійснюється дискретно, у порядку підготовлюваних щомісячних звітів про 

фінансові результати (форма № 2), щорічних, або рідше – щоквартальних еко-

номічних звітів, у порядку затвердження результатів інвентаризацій, проведен-

ня час від часу тематичних нарад тощо. 

Собівартість продукції і послуг підприємства, як правило, готується лише 

як планова на майбутній період, а те, що в подальшому відбувається  подорож-

чання сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів, зміна продуктивності праці 

тощо – не вноситься в діючі калькуляції, через що фактична собівартість знач-

ною мірою розходиться з плановою. Причому, це стає відомим лише в момент 

чергового звіту, нерідко – вже після отримання інформації щодо погіршення 

економічних показників, невиконання запланованих їх значень, втрати прибут-

ку та ін. Мотивування працівників в економічній сфері діяльності підприємств, 

як правило, ґрунтується на окладній системі і не містить спеціальних стимулів 

для забезпечення запланованих економічних результатів. Таким чином, функці-

ональне коло управління в економічній сфері діяльності підприємства не є пов-



ноцінним інструментом управління, що є важливою причиною того, що значна 

кількість підприємств функціонує на рівні мінімальної, а то й негативної рента-

бельності, у стані банкрутства або перетворення. В таких умовах підприємства 

не в змозі підтримувати добробут своїх працівників, скорочується їх чисель-

ність та настають інші негативні соціальні наслідки. Основні ознаки відмінності 

системи адаптивного економічного управління в розрізі основних і конкретних 

функцій управління приведемо в табл. 1.  

Таблиця 1 

Основні ознаки відмінності змісту конкретних функцій  

адаптивного економічного управління підприємством 

 

Загальна 

функція 

управління 

Зміст конкретних функцій  управління 

У традиційній економіч-

ній сфері корпорації 

У системі адаптивного еконо-

мічного управління  

(додатково) 

Цілєпокладання 

(встановлення 

цілей) 

Встановлення системи ці-

лей на основі звітних і 

прогнозних даних на три-

валий плановий період  

Корегування системи цілей на 

основі даних зворотного зв’язку 

з середовищем функціонування 

підприємства 

Планування Розрахунки економічних 

показників на плановий 

період 

Підтримка стану економічних 

показників в реальному часі з 

урахуванням змінювань вихідних 

даних та нормативів 

Організування Створення й визначення 

повноважень економічних 

служб  

Розподіл повноважень з економі-

чного управління серед всіх під-

розділів підприємства 

Мотивування Існуючі системи оплати 

праці, у тому числі з бону-

сами в залежності від рів-

ня економічних показників 

Формування фондів матеріально-

го стимулювання підрозділів у 

залежності від виконання бю-

джетних показників їх доходів і 

витрат 

Облік Стандартна система бух-

галтерського обліку, нере-

гламентований управлін-

ський облік   

Єдина система обліку поточного 

стану економічних показників 

підприємства і його підрозділів  

Контроль Існуючі системи контролю 

виконання показників  

Сучасна система контролінгу 

центрів доходів, прибутків і ви-

трат усередині підприємства й 

визначення їх відповідальності  

Регулювання Прийняття рішень з підт-

римки необхідного рівня 

економічних показників у 

дискретному режимі  

Постійний моніторинг стану ви-

конання економічних показників, 

наявних резервів їх підтримки й 

своєчасне їх запровадження 



Структура системи економічного управління підприємством формується 

для досягнення його цілей, а це вимагає об'єднання в єдиному управлінському 

комплексі чотирьох рівнів об’єкту управління, що пов’язує загальні економічні 

показники, бюджетні завдання, грошові потоки та показники фінансового стану 

підприємства, як це представлено схемою на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема багаторівневої системи адаптивного економічного управління  

підприємством 

 

Представлена структура системи адаптивного економічного управління є 

обґрунтованою, по-перше, з погляду необхідного поєднання цілей підприємства 

в цілому і його підрозділів, відповідальних за виконання планових завдань, 
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сформульованих в їх бюджетах, а по-друге, з погляду необхідного поєднання 

економічного, грошового та фінансового зрізів управління. Така структура 

обумовлює, що б ще при плануванні та корегуванні економічних показників 

враховувати їх виконання в залежності від стану грошового потоку, як різниці 

між фактично отриманими і зробленими платежами в аналізованому періоді ча-

су, а також враховувати особливу природу фінансових показників підприємст-

ва, які відображають лише відносини в процесі формування та використання 

грошових доходів і накопичень (у тому числі й в матеріалізованої формі), що 

надає їм рис певної автономності. 

Елементна база адаптивної система економічного управління підприємст-

вом формується в розрізі функцій повного управлінського циклу, приведеного в 

табл. 1. 

Цілєпокладання (встановлення цілей). Виділення діяльності зі встанов-

лення цілей у якості окремої функції економічного управління підприємством 

пов’язане з умовами нестійкою і непередбачуваною ринкового середовища, ко-

ли для встановлення цілей використовуються різноманітні й все новіші методи 

й технології, а також через необхідність створення органу або системи центрів 

прийняття цільових рішень. Базою визначення цілей підприємства на майбутній 

період являяются результати: 

прогнозу об'єктивних параметрів суспільного розвитку, до області 

якого належить діяльність підприємства; 

аналізу результатів господарської діяльності в попередньому 

періоді (в тому числі на основі наукової методології спеціальної дисци-

пліни «Аналіз господарської діяльності (АХД)»; 

аналізу ступеня досягнення раніше сформованих цілей; 

аналізу причин невиконання цільових завдань і прийнятих регулятивних 

рішень щодо усунення виявлених причин. 

 

 

 



З позицій кібернетики, як науки про загальні закономірності управління, 

ціль підприємства виникає як вираження реакції суб'єкта керівництва на зміну 

внутрішнього стану підприємства, або вплив зовнішнього середовища. Підпри-

ємства у своїй діяльності прагнуть ставити і досягати різні технічні, організа-

ційні, економічними, соціальні та інші цілі, однак об'єктом економічного 

управління на підприємстві є тільки економічні цілі, виражені за допомогою 

економічних показників. Зазвичай такі цілі формулюються на середніх ярусах 

загального дерева цілей підприємства. Розробка «дерева цілей» завершується, 

коли кожна ціль на певному ярусі перетворюється у конкретний показник для 

певного підрозділу або служби підприємства, як це схематично показано на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Виділення підсистеми економічних цілей (фрагмента цілого 

 «дерева цілей») як об’єкта економічного управління підприємством 

 

Побудова підсистеми економічних цілей здійснюється з використанням 

технології подолання конфліктів цілей, що виникають у процесі вертикальної й 

горизонтальної диференціації загальних цілей у конкретні завдання виконав-

цям, навіть, поза бажанням розробників дерева цілей, що можна проілюструва-

ти прикладом тривіального виникнення конфліктів між економічними цілями 

схемою на рис. 3. 
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Рис. 3. Приклад тривіального виникнення конфлікту цілей підприємства 

по горизонталі 

 

Планування. Основний принцип традиційного планування з розподілом 

часу на планові періоди (роки, квартали, місяці, дні та ін.) визначає ритмічну 

періодичність «вмикання» цієї функції. В системі економічного управління під-

приємством «вмикання» функції планування здійснюється, як тільки за даними 

зворотного зв’язку починається  відчуватися погіршення економічних показни-

ків, або тільки виникає погроза їх погіршення, отже зараз же виникає потреба 

активізації всіх внутрішніх ресурсів підприємства для покращення економічних 

результатів, що перетворює характер планування з дискретного на майже без-

перервний. Таким чином, система планування в ЕУП доповнюється новим зміс-

том, порівняно з традиційною, таким чином, як це показано в табл. 2. 

Через складності надійно передбачати результати майбутньої діяльності 

останнім часом у значній кількості підприємств увага до планування зменшу-

ється, але, тем не менше, успішне економічне управління підприємством немо-

жливе без повного охоплення плануванням усіх сторін діяльності підприємства 
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та його підрозділів. Тому повна система планів у межах економічного управ-

ління повинна відповідати структурі, приведеній у табл. 3. 

 Таблиця 2 

Порівняння змісту планування в системі економічного управління  

підприємством (ЕУП) і традиційній економічній роботі  

Зміст планування в традиційній 

системі економічної роботи 

Зміст планування в системі ЕУП 

(додатково до традиційної) 

1. Установлення системи показників 

діяльності на майбутній період, 

норм і нормативів 

1. Установлення системи показників дія-

льності на майбутній період з урахуванням 

встановлених цілей або їх змінюваності 

під впливом зовнішнього середовища 

2. Пошук і оцінка наявних ресурсів і 

можливих резервів досягнення пев-

них значень планових показників 

2. Пошук і оцінка наявних ресурсів і мож-

ливих резервів підтримки певних значень 

планових показників в умовах змінювано-

сті зовнішнього середовища 

3. Розробка заходів щодо реалізації 

наявних резервів покращення пока-

зників 

3. Розробка заходів реалізації наявних ре-

зервів збереження рівня показників в умо-

вах змінюваності зовнішнього середовища 

4. Розробка системи планів зі вста-

новленими показниками в кількіс-

ному вимірі для підприємства в ці-

лому, його підрозділів, у тому числі 

– за різними часовими горизонтами 

4. Адаптація планів підприємств і підроз-

ділів до поточного моменту з урахуванням 

вимушеного змінювання рівня планових 

показників 

 

Таблиця 3 

Характерні риси підсистем планування у складі єдиного планового 

комплексу підприємства 

Підсистема  

планування 

Сфера охоплення Ступень  

деталізації  

Планові обрії 

1. Стратегічне плану-

вання 

Стратегічні цілі підприєм-

ства 

Низький 3–5 років 

2. Довгострокове і се-

редньострокове плану-

вання  

Конкретизовані цілі й за-

вдання підприємства  

Середній 

 

1-3 роки з річним 

розподілом 

3. Поточне  

 

Конкретизовані цілі й за-

вдання підприємства й йо-

го підрозділів 

Високий 

 

Рік із квартальним 

та місячним розпо-

ділом  

4. Оперативно-

календарне 

Завдання підрозділам підп-

риємства 

На рівні 

конкретних 

показників 

Квартальні, місячні 

з розподілом на ме-

нші періоди 

5. Бізнес-планування Бізнес-ідея, проект На рівні 

елементів 

бізнес-ідеї  

Термін реалізації 

бізнес-ідеї 

 



В умовах вкрай нестійкого та невизначеного характеру ринкового середо-

вища технологія планування в ЕУП розвивається в напрямку все більшого за-

стосування таких підходів як вірогідного, нечітко-множинного, експертного [6]. 

Метод корегування ставки дисконтування приводить майбутні грошові потоки 

до дійсного моменту часу за більш високою ставкою. Поправка на ризик в пла-

нових розрахунках може включатись або до норми дисконту або до гарантова-

ного грошового потоку, як це відображено у якості прикладу в табл. 4. 

                                                              Таблиця 4 

Приклади застосування поправок на ризик не отримати запланованих 

показників підприємства 

Оцінка  

ризику 
Плановий показника 

Величина поправки 

на ризик, % 

Низький Сума інвестицій у розвиток виробництва  3-5 

Середній Збільшення обсягу продажів продукції 8-10 

Високий Просування на ринок нового продукту 13-15 

Дуже високий Вкладення в дослідження й інновації 18-20 

 

Технологія застосування методу сценаріїв передбачає розробку декількох 

альтернативних варіантів майбутнього розвитку подій з різним визначенням їх 

очікуваної ризикованості з прийняттям найбільш імовірного варіанту сценарію 

за базовий. Якщо існує безліч варіантів сценаріїв розвитку, але їхні імовірності 

не можуть бути вірогідно оцінені, то для прийняття обґрунтованого планового 

значення будь-якого показника з числа альтернативних в умовах невизначенос-

ті застосовуються методи теорії ігор, яка є теоретичною основою знаходження 

прийняття рішень в умовах невизначеності. Вибір показників може здійснюва-

тися за допомогою різних критеріїв, зокрема, критерію MAXIMAX, за яким 

приймається та стратегія планування, що досягає максимальних значень показ-

нику прибутку з усіх розглянутих стратегій. Такий критерій, втім, зовсім не 

враховує несприятливого впливу зовнішнього середовища на очікувані значен-

ня планових показників, що приводить до застосування критерію MAXIMIN , за 

яким приймається стратегія планування, що гарантує максимальний з мінімаль-

но можливих виграшів по всіх варіантах розвитку подій, і що мінімізує ризик 

отримання найбільш поганого результату. За критерієм MINIMAX при розгляду 



стратегій планування витратних показників приймається стратегія, що забезпе-

чує найменші з усіх можливих втрат по варіантах розвитку подій. Проілюстру-

ємо використання найбільш застосовуваних з приведених критеріїв при виборі 

однієї з двох стратегій планування прибуткових показників і з двох стратегій 

планування витратних показників на рис. 4.  

 
 Рис. 4. Схема застосування критеріїв з теорії ігор при виборі стратегій 

планування за очікуваними варіантами розвитку  подій (вибрані стратегії пла-

нування показані жирним) 

 

Технологія, що заснована на теорії нечітких множин, успішно застосована 

в ситуаціях, коли відомі тільки межі очікуваних значень планованого показни-

ка, але при цьому відсутня кількісна або якісна інформація про ймовірність 

здійснення різних значень усередині даного інтервалу. У такому випадку 

ступінь ризику Р не одержати заплановане значення показника оцінюється від-

ношенням його віддалення від мінімального (або максимального) значення до 

величини всього інтервалу, тобто: 
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де Nq  – фактичне значення показника; minq , maxq  – мінімальне й макси-

мальне значення показника в межах певного інтервалу. 

Прибуток 

Збиток 

Максимін Максимакс 

Мінімакс 

Варіанти розвитку подій 



На практиці зазвичай вдається оцінити нижнє (песимістичне) і верхнє 

(оптимістичне) значення, межі інтервалів і очікувані значення планованого по-

казника, що дозволяє надалі з упевненістю вважати, чи відноситься його поточ-

не значення до колишнього або вже до наступного інтервалу, як, наприклад це 

представлено в табл. 5 [7]. 

Таблица 5 

Оцінка приналежності запланованих закупівельних цін до певного  

інтервалу 

Номер за-

купівель-

ної  партії 

Інтервал ціни  16-18 Інтервал ціни 18-20 

Поточ-

на ціна 

Вірогі-

дність  

α  

Середнє 

значення  

(∑α )/n 

По-

точна 

ціна 

Вірогі-

дість  

α  

Середнє 

значення 

(∑α )/n 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

16,2 
17,8 
17 
– 
16,5 
– 

0,2 
0,2 
1 
0 
0,5 
0 

0,2 
0,2 
0,47 
0,35 
0,38 
0,31 

– 
– 
– 
18,3 
0 
18,8 

0 
0 
0 
0,3 
0 
0,8 

0 
0 
0 
0,08 
0,06 
0,18 

7 

8 

9 

10 

– 
– 
– 
– 

0 
0 
0 
0 

0,27 
0,24 
0,21 
0,19 

19,3 
19,5 
18,5 
19,2 

0,7 
0,5 
0,5 
0,8 

0,3 
0,3 
0,31 
0,36 

 

Як свідчать дані табл. 5, закупівельні ціни перших шести партій закупі-

вель відносяться до першого інтервалу, хоча й ціни 4-ї та 6-ї партії виходять 

зам межі 18 грн. Але свідоцтвом того, що ці партії все ж таки відносяться до 

першого інтервалу є те, що середня зважена вірогідність для першого інтервалу 

перевищує даний показник для другого інтервалу (0,31>0,18). Починаючи з 7-ї 

партії даний показник вже для другого інтервалу вище, ніж для першого 

(0,3>0,27). Таким чином, починаючи з 7-ї партії ціни їх закупівлі належать до 

другого інтервалу. 

Основною вимогою впровадження системи економічного управління 

підприємством є перетворення традиційного планування в систему бюджету-

вання підприємства. При цьому функція планування економічної діяльності ча-

стково поглинається бюджетуванням, яке стає найважливішим вхідним кана-



лом для функції встановлення цілей, яка, з урахуванням оцінки всіх факторів 

впливу на підприємство з боку зовнішнього оточення і внутрішніх процесів, 

встановлює цілі та заходи підтримки в актуальному стані бюджетів підприєм-

ства та його підрозділів. Даний порядок функціонального перетворення управ-

лінського циклу в системі ЕУП покажемо схемою на рис. 5. 

 

Рис. 5. Схема перетворення функціонального управлінського циклу 

при бюджетному управлінні підприємством  

 

Основними відмітними властивостями бюджетування в порівнянні з тра-

диційним економічним плануванням є наступні: 

1) корегування загального бюджету доходів і витрат підприємства здійс-

нюється або циклічно через короткі часові періоди, або в онлайн-режимі, тоді 

як традиційно плани корегуються лише за підсумками аналізу виконання планів 

за календарний період; 

2) бюджети розробляються як для виробничих, так і управлінських під-

розділів, які отримують статус центрів відповідальності (ЦВ) за отримання до-

ходів, прибутку, понесені витрати і здійснені інвестиції; 

3) у бюджетуванні вводяться різні форми матеріальної відповідальності 

отримувачів бюджетів за їх неналежне виконання і, навпаки, економічне сти-

мулювання за краще їх виконання. 

Встановлення цілей 

Регулювання 

Контроль 

Організування 

Плануван-

ня 

Мотивування 

Облік 

Бюджетування 



Основні напрямки видозмін, яких зазнає традиційне економічне пла-

нування в процесі його перетворення в бюджетування, представимо на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Перетворення традиційного економічного планування в процесі 

переходу до бюджетування 

 

Розподіл фінансової відповідальності на основі створення центрів відпо-

відальності по доходах, витратах, прибутках та інвестиціях потребує певної ре-

організації підприємства, завдання з якої становить зміст функції організації в 

системі ЕУП. Завданнями організації в системі ЕУП стають: визначення елеме-

нтного складу системи ЕУП, проектування і підтримка в актуальному стані її 

організаційної структури системи; регламентація супідрядності служб та поса-

дових осіб у системи ЕУП тощо. 
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управління  Квартальні (місячні) скоре-
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Перетворення стосуються також самої бізнес-структури підприємства, 

тобто складу його підрозділів як структурних бізнес-одиниць (СБО), відповіда-

льних за досягнення власних бюджетних показників, пов’язаних із загальними 

цілями підприємства. У реальних умовах переважної кількості вітчизняних під-

приємств йдеться про необхідність різкого підвищення статусу господарської 

самостійності й відповідальності їх підрозділів. Вибір рівня самостійності під-

розділу формується з урахуванням його участі в забезпеченні своєї діяльності й 

реалізації продукції, а також розвитку елементів внутрішнього господарського 

розрахунку або орендних відносин усередині підприємства за схемою, приве-

деною на рис. 7 [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Рівні господарської самостійності підрозділів підприємств 

 

В залежності від впливу підрозділу на отримання доходів і прибутків, або 

здійснення витрат призначається відповідний статус його як центра фінансової 

відповідальності, бажано, з максимальним охватом діяльності цілого підприєм-

ства, що створює умови найбільш повного контролю ходу отримання прибутку 

підприємства, як це ілюструє схема на рис. 8. 
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Рис. 8. Організація центрів доходів (ЦД), затрат (ЦЗ) і прибутку (ЦП) в  

системі контролінгу на підприємстві 
 

Регулювання в системі ЕУП здійснюється на основі даних контролю у 

найтіснішій взаємодії з функціями встановлення цілей і планування у вигляді 

наступної схеми, приведеної на рис. 9. 

 

Рис. 9. Двоконтурна схема взаємодії функцій контролю, регулювання, 

встановлення цілей та планування 

 

Найбільш вживаним інструментом регулювання є підтримка беззбитково-

го об’єму виробництва на основі балансування перемінних і умовно-постійних 

витрат. Останнім часом, коли значна кількість підприємств працює на рівні мі-

німальної та нульової рентабельності, а нерідко й в зоні збитковості, застосу-
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вання інструменту контролю й регулювання беззбиткового рівня виробництва 

або продажу стає вкрай актуальним. Фактична взаємодія зустрічних трендів 

вимушеного зниження продажних цін продукції і подорожчання сировини та в 

цілому зростання витрат зрушує точку беззбитковості вправо по осі абсцис, як 

це показано на рис. 10, де беззбитковий обсяг випуску продукції для лінії реалі-

зації R2 значно більше, ніж для пропорційного зростання реалізації за лінією 

R1.  
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Рис. 10. Ілюстрація зсуву точки беззбитковості вправо в реальних умовах 

функціонування підприємств (крива реалізації R2 порявнянно з кривою R1): 

СC – ломана лінія умовно-постійних витрат; FC – крива наростання повних 

витрат; Qб1 – беззбитковий обсяг виробництва при прямолнійній реалізації;   

Qб2 – беззбитковий обсяг виробництва при вимушеному зниженні продажних 

цін;  Qзб – точка збиткового обсягу виробництва. 

 

 

Дана модель краще відображає динамічний характер можливих змін всіх 

величин, що, зокрема, може призводити до явищ збитковості виробництва й 

при нарощуванні його обсягів, як це демонструє точка Qзб на наведеній схемі. 

Визначення поточного рівня беззбиткового обсягу виробництва потребує 

застосування інструментів підтримки беззбитковості, серед яких набирає 

визнання управління економічною стійкістю підприємства. Під економічною 

стійкістю вважається можливість підприємства протистояти негативному впли-

ву зовнішнього середовища шляхом систематичного моніторингу і попере-

дження можливої втрати рентабельного стану, а вразі потреби – своєчасного 
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використання наявних резервів відновлення беззбиткового стану [9]. Очевидно, 

міру стійкості Кст, властиву підприємству на випадок різкого підвищення заку-

півельних цін та вимушеного зниження цін на власну продукцію, слід 

пов’язувати з перевищенням ціною Ц її собівартості С, тобто: 

Кст = Ц / С.                                                       (2)                                           

Очевидно, що резервами підвищення стійкості підприємства взагалі мо-

жуть бути: 1) пряме зменшення собівартості продукції шляхом зменшення ви-

трат по операційних статтях собівартості; 2) відносне зменшення собівартості 

за рахунок економії на умовно-постійних витратах у складі собівартості кожної 

одиниці продукції в разі збільшення обсягів продажів; 3) підвищення, в межах 

можливого, продажної ціни продукції. Організація систематичного управління 

стійкістю підприємства потребує розв'язання низки завдань в межах економіч-

ного управління підприємством: уведення в практику підприємства системи 

показників його стійкості; оперативного моніторингу рівня стійкості підприєм-

ства в різних сферах його взаємодії із середовищем; прийняття рішень з підт-

римки необхідного рівня стійкості підприємства в даній сфері взаємодії із сере-

довищем; розробки положення про систему управління стійкістю підприємства, 

яке регламентувало б обов'язки, права й відповідальність підрозділів підприєм-

ства в процесі здійснення даної діяльності. 

Висновки і пропозиції.  Запровадження у практику представленої конце-

пції адаптивного економічного управління підприємством, що є нагальною ви-

могою часу, потребує подальших наукових досліджень і методичного супрово-

дження визначення елементної бази та характеру взаємодії всіх елементів даної 

системи з урахуванням і, бажано, з параметризацією конкретних умов функціо-

нування підприємств в сучасному нестійкому й непередбачуваному середови-

щі. 
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Аннотация 

 

Колосов А. Н. Адаптивное экономическое управление – стратегиче-

ский выбор развития менеджмента предприятий  

Представлена концепция адаптивного экономического управления пред-

приятием как единой системы, объектом которой является сфера экономиче-

ской деятельности на предприятии, а целью – обеспечение запланированных 

экономических показателей его функционирования. Определен функциональ-

ный состав управленческого контура системы, который воспроизводит полно-

ценную обратную связь между исполнением поставленных задач и субъектом 

управления на основе реализации элементной базы организационной децентра-

лизации финансовой ответственности, бюджетирования и контроллинга.  

Ключевые слова: система, функция, обратная связь, адаптивное эконо-

мическое управление, бюджетирование, контроллинг, экономическая устойчи-

вость   

 

 

Abstract 

 

Kolosov, A.N. Adaptive economic control – the strategic choice of man-

agement development of enterprises. 

The concept of adaptive economic management of enterprise as a single sys-

tem, the object of which is the sphere of economic activity in the enterprise, and pur-

pose – to ensure the planned economic performance of its operation. Defined func-

tional composition of the management system circuit, that reproduces the full feed-

back between the performance of the tasks and the subject of management on the ba-

sis of the implementation the organizational element base of decentralization finan-

cial responsibility, budgeting and controlling. 

Keywords: system, function, feedback, adaptive economic management, budg-

eting, controlling, economic stability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


