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У статті проаналізовано сучасний стан підприємства як соціально-економічної системи, яка складається зі взаємозалежних елементів. У дослі-
дженні відзначено, що кожен із таких елементів може бути окремим структурним підрозділом підприємства. Створення та підтримка тісних 
зв’язків між елементами забезпечує підвищення контрольованості підприємства і, разом з тим, підвищення економічних показників діяльності 
підприємства. Обґрунтовано актуальність інтеграції, яка повинна здійснюватись не лише на рівні підприємства, але й на рівні кожного струк-
турного підрозділу. Конкретизовано вибір методів і підходів до процесу інтеграції, визначено, що він є індивідуальним для кожного підприємства 
і залежить від цілей та завдань, яких необхідно досягнути в результаті реалізації кожного окремого проекту. У даній роботі запропоновано 
використання процесу інтеграції на підприємстві, який має на меті досягнення «системного ефекту» шляхом об’єднання фінансового, матері-
ального, інформаційного та людського капіталу підприємства.
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Гулай И. А. Повышение эффективности работы финансового 

контроля предприятия путем применения процесса интеграции
В статье проанализировано современное состояние предприятия 
как социально-экономической системы, которая состоит из взаи-
мосвязанных элементов. В статье отмечено, что каждый из таких 
элементов может быть отдельным структурным подразделением 
предприятия. Создание и поддержание тесных связей между элемен-
тами обеспечивает повышение контролируемости предприятия и, 
вместе с тем, повышение экономических показателей деятельности 
предприятия. Обоснована актуальность интеграции, которая долж-
на осуществляться не только на уровне предприятия, но и на уровне 
каждого структурного подразделения. Конкретизирован выбор ме-
тодов и подходов к процессу интеграции, определено, что он индиви-
дуален для каждого предприятия и зависит от целей и задач, кото-
рых необходимо достичь в результате реализации каждого отдель-
ного проекта. В данной работе предложено использование процесса 
интеграции на предприятии, целью которого является достижение 
«системного эффекта» путем объединения финансового, матери-
ального, информационного и человеческого капитала предприятия.
Ключевые слова: предприятие, система контроля, интеграция, фи-
нансовый контроль.
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Application of the Integration Process
The article analyses the modern state of an enterprise as of a socio-economic 
system, which consists of interconnected elements. The article states that 
each of these elements could be an individual structural subdivision of an 
enterprise. Establishment and maintenance of close links between the ele-
ments ensures increase of controllability of an enterprise and, at the same 
time, increase of economic indicators of enterprise activity. The article justi-
fies urgency of integration, which should be realised not only at the level of 
an enterprise, but also at the level of each structural subdivision. It specifies 
selection of methods and approaches to the process of integration and shows 
that it is different for each enterprise and depends on goals and tasks, which 
have to be achieved in the result of realisation of each individual project. The 
article offers to use the process of integration at an enterprise, the goal of 
which is achievement of the system effect through unification of financial, 
material, information and human capital of an enterprise.
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Сучасне підприємство – це відкрита система, яка 
постійно розвивається та вдосконалюється. Вона 
складається із взаємозалежних елементів, функціо-

нування яких впливає на кінцевий результат діяльності під-
приємства. Тісний зв’язок елементів між собою забезпечує 
ефективне функціонування підприємства як єдиного ціло-
го. Система фінансового контролю є невід’ємним елемен-
том підприємства, вона забезпечує виявлення факторів, 
які можуть забезпечити економічний ріст підприємства. 
Для функціонування підприємства як єдиної цілої систе-
ми потрібна інтеграція її частин, протилежним поняттям 
є дезінтеграція. Саме дезінтеграція є причиною зниження 
ефективності роботи підприємства в цілому. Дезінтегра-
ція, послаблення зв’язків між структурними підрозділами 
підприємства веде до втрати контролю, а за разом і до зни-
ження економічних показників діяльності підприємства. 
Саме тому питання інтеграції елементів підприємства як 
системи є надзвичайно важливим. Це питання потребує 
уваги з боку науковців, оскільки ефективне функціонуван-
ня та подальший розвиток підприємства як системи знач-
ною мірою залежить від науково-прикладних досліджень, 
спрямованих на вирішення цієї проблем.

Кожна підсистема є невід’ємною частиною загальної 
системи, тобто підприємства, із властивою їй внутрішньою 
структурою та закономірностями функціонування. Успіш-
не функціонування підприємства як системи залежить від 
ефективного впровадження науково-технологічних розро-
бок у сферу виробництва, організації та управління. 

Метою статті є дослідження напрямків підвищення 
ефективності роботи системи фінансового контролю на 
підприємстві шляхом використання різних видів інтеграції 
та розроблення науково-практичних рекомендацій щодо їх 
застосування.

Як вже зазначалось вище, підприємство – це складна 
динамічна соціально-економічна система. Кожен елемент 
(підсистема) цієї системи має своє функціональне наванта-
ження і виконує властиві йому функції. Ці елементи (під-
системи) не можуть бути взаємозамінні.

На основі наукового дослідження Коюди В. О. [4] ви-
ділені такі підсистеми: виробничо-техніко-технологічна, 
інноваційно-інвестиційна, ресурсна, фінансова, маркетин-
гова, соціальна, адміністративно-правова, антикризова, ін-
формаційна, системи збуту, мотивації персоналу, логістики 
та менеджменту.

Кожна з цих підсистем може бути представлена як 
елемент системи більшого масштабу, тобто системи більш 
високого рівня, в даному випадку – підприємства. Разом 
з тим кожну з цих підсистем можна розглядати як само-
стійну систему. У даному дослідженні ми більш детальні-
ше зупинимось на системі фінансового контролю. Саме ця 
система забезпечує методичну організацію фінансового 
обліку, аналізу та контролю на підприємстві, надає своє-
часне і достатнє інформаційне забезпечення усіх елементів 
процесу управління. 

Відповідно до принципу системності, до досліджу-
ваного об’єкта потрібно підходити як до системи, а отже 
доречно для його дослідження використовувати принципи 
системного підходу. До них, зокрема, належать:

 принцип взаємопов’язаних показників передбачає, 
що інформація про підприємство не повинна бути 
ізольованою, оскільки значення для управління 
має оцінка загальних тенденцій на підприємстві. 
Оцінка будь-яких змін у показниках тим цінніша, 

чим з більшою кількістю інших показників вона 
співставна;

 принцип інтеграції підтримується шляхом роз-
робки інтегральних показників діяльності під-
приємства. Ці показники утворюються шляхом 
об’єднання декількох індивідуальних показників. 
Відповідно до наукового дослідження Коюди В. О. 
ключову роль серед інтегральних показників віді-
грають загальносистемні показники, що харак-
теризують дану систему в цілому з урахуванням 
взаємозв’язку явищ усередині неї, а також такі 
інтегральні властивості, як результативність ді-
яльності, організованість, стійкість [4];

 принцип комплексності – означає, що робота всіх 
елементів системи спрямована на досягнення 
спільної мети підприємства. Кожен елемент цієї 
системи займає своє місце в системі і виконує від-
повідні завдання та функції, причому жоден з них 
не може діяти сам по собі.

Внаслідок своєї комплексності та інтегрованості ці 
принципи забезпечують оцінку діяльності підприємства в 
минулому і теперішньому часі та шляхом екстраполяції до-
помагають у виявленні та вирішенні проблем, що можуть 
постати перед підприємством в майбутньому. 

За словами Калюги Є. В., методологія системного 
підходу вимагає, щоб мета досліджуваного підприємства, 
яке входить у загальну систему як її складова частина, була 
адекватна цілям і завданням системи в цілому [3]. Анало-
гічно можна сказати і про елементи системи, тобто мета 
кожного структурного підрозділу повинна відповідати ці-
лям і завданням підприємства в цілому.

Інтеграція (від лат. integratio – поповнення, віднов-
лення) – об’єднання в ціле будь-яких окремих частин. 
Тобто інтеграція передбачає процес досягнення стану 

об’єднання окремих диференційованих частин в одне ціле 
або процес, який веде до такого стану. Якщо розглядати 
інтеграцію на рівні економіки, то це форма інтернаціона-
лізації господарської діяльності на рівні підприємств, кор-
порацій, країн тощо. Економічна інтеграція є об’єктивним 
процесом, який обумовлений рядом причин: глобальним 
характером науково-технічного прогресу, інтернаціоналі-
зацією капіталу та робочої сили, зростанням відкритості 
економік різних країн. На рівні світового співтовариства 
держав інтеграція забезпечує більш високий рівень роз-
витку соціально-економічного, політичного, правового 
та культурного розвитку. На нашу думку, саме інтеграція 
як процес створення нової, більш загальної системи, яка 
утворена шляхом об’єднання ряду підсистем, що пов’язані 
досягненням спільної мети, може забезпечити адекватне 
функціонування та підвищення ефективності діяльності 
підприємства. При цьому відбувається об’єднання деяких 
загальних функцій, розробляються стратегії та спільні про-
грами розвитку підсистем.

Інтеграція може бути забезпечена відповідними 
зв’яз ками між елементами системи. Кудінова М. М. дає 
визначення зв’язку як співвідношенню між різними ком-
понентами системи, факторами, явищами, подіями, які 
засновані на взаємозалежності та взаємообумовленості 
[5]. Класифікація зв’язків у системі передбачає наявність 
внутрішнього і зовнішнього зв’язку та прямого і зворотно-
го зв’язку. Прямий зв'язок забезпечує передавання інфор-
мації з виходу одного елемента на вхід іншого, зворотній 
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зв'язок має протилежну дію – з входу деякого елемента на 
вихід іншого. Відповідно до твердження Мазур І. І., Шапі - 
ро В. Д., Ольдерогге Н. Г. за допомогою внутрішнього 
зв'язку відбувається перенесення інформації між елемента-
ми всередині системи, а за допомогою зовнішнього зв’язку 
вихід для однієї системи стає входом для іншої [6]. Зв’язок 
у такій соціально-економічній системі, як підприємство, 
може виникати планово або стихійно. Дезінтеграція еле-
ментів системи є основною причиною неефективного 
функціонування підприємства як системи. Відсутність до-
статньої та чіткої комунікації між елементами системи на 
підприємстві негативно позначається на якості прийнятих 
управлінських рішень і на роботі підприємства в цілому.

У наукових джерелах існують різні види класифікації 
процесу інтеграції і зазвичай це поняття використо-
вується на рівні держав, корпорацій [2]. Доцільним 

є використання даного поняття на рівні окремого підпри-
ємства, тому пропонуємо запровадити розподіл інтеграції 
на внутрішню та зовнішню, що відображено схематично на 
рис. 1. На нашу думку, саме такі види інтеграції потрібно 
використовувати на підприємстві для досягнення вищого 
рівня його розвитку. Внутрішня інтеграція – це об’єднання 
елементів будь-якої підсистеми підприємства та їх злаго-
джена робота. Зовнішня інтеграція забезпечує об’єднання 
підсистем підприємства в єдину ефективну систему. На 
нашу думку, зовнішня інтеграція є на порядок вищою за 
внутрішню інтеграцію, проте їх необхідно розрізняти тому, 
що вони будуть різнитись методологією, тобто способами і 
прийомами їх реалізації.

Розглядаючи внутрішню інтеграцію на підприємстві, 
зосередимо свою увагу на інтеграції елементів системи фі-
нансового контролю. Основними елементами системи фі-

нансового контролю є: суб’єкт контролю, об’єкт контролю, 
предмет контролю, мета контролю та принципи і методи 
контролю. Усі елементи цієї системи повинні взаємодіяти 
як єдине ціле. Об’єктом фінансового контролю можуть 
виступати усі напрямки фінансової діяльності суб’єкта 
господарювання і оскільки він (об’єкт фінансового конт-
ролю) знаходиться у постійній динаміці, то і всі решта еле-
ментів системи фінансового контролю повинні бути своє-
часно модифіковані та видозмінені. Система фінансового 
контролю забезпечує такі основні функції, як облік, аналіз 
і контроль. На даний час на будь-якому підприємстві може 
бути декілька видів обліку. Це бухгалтерський, управлін-
ський, фінансовий, податковий, оперативний, виробничий 
облік, облік за міжнародними стандартами. Разом з тим 
навіть управлінський облік на одному підприємстві може 
здійснюватись за різними стандартами залежно від кори-
стувачів управлінської інформації: менеджменту самого 
підприємства, власників підприємства. Така велика різно-
манітність видів обліку веде до великої ймовірності поми-
лок при введенні первинної інформацію та значних витрат 
на утримання штату необхідних спеціалістів. У даному ви-
падку внутрішня інтеграція буде полягати в уніфікації ви-
дів обліку на підприємстві. Інтеграція систем обліку має 
ряд переваг, зокрема це:

 одноразове введення первинних даних по госпо-
дарських операціях, що зменшує вплив людського 
фактору та допомагає уникнути зайвих помилок;

 використання єдиного інформаційного просто-
ру дає можливість завдяки різним видам обліку 
отримати порівняну та співставну інформацію;

 покращення інформаційної логістики на підпри-
ємстві;

 відсутність необхідності утримання спеціалістів 
для ведення різних видів обліку;

Інтеграція різних видів обліку всере-
дині системи фінансового контролю 
на підприємстві може забезпечува-

тись за допомогою внутрішньої інтегра-
ції та (або) зовнішньої інтеграції. Зовніш-
ня інтеграція здійснюється, наприклад, 
за рахунок використання інноваційних 
ресурсів інформаційних технологій для 
роботи системи фінансового контролю, 
тобто інтеграція на рівні автоматизації 
процесів. Внутрішня інтеграція поляга-
тиме в об’єднанні різних видів обліку в 
єдину облікову систему, тобто інтеграція 
на рівні методології обліку. При побудо-
ві методологічної бази при внутрішній 
інтеграції одним із важливих завдань є 
розробка відповідності бухгалтерського 
та управлінського плану рахунків. Крім 
відповідності кореспонденції самих ра-
хунків, необхідно визначити відповід-
ність їх аналітики, розробити відповід-
ність статей руху коштів і статей доходів 
і витрат, розширити при необхідності 
перелік статей, довідників для ідентич-
ності обліків. Якщо не є можливим ви-
користання ідентичних статей у різних 
контурах обліку, то необхідно прописа-
ти відповідність, що тій чи іншій статті 
бухгалтерського контуру відповідає та 
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Рис. 1. Схема поділу процесу інтеграції на рівні підприємства
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чи інша стаття управлінського контуру. На українських 
підприємствах досить поширеною є ситуація повної інте-
грації бухгалтерського і управлінського обліку. На нашу 
думку, цей варіант є найбільш простим для впровадження і 
використання. Основною інформаційною базою для різних 
видів обліку на підприємстві є система бухгалтерського об-
ліку. Функціонування цієї системи забезпечене різними за-
конодавчими актами, які трансформовані в бухгалтерську 
облікову політику, посадові інструкції та інші регламентні 
документи підприємства. Управлінська облікова політи-
ка може бути розроблена на основі П(С)БО (Національ-
ні положення (стандарти) бухгалтерського обліку), IFRS 
(International Financial Reporting Standards), GAAP (General 
Accepted Accounting Principles) тощо, залежно від специфі-
ки компанії та вимог менеджменту компанії. На рівні мето-
дології проводимо аналіз того, яку інформацію для цілей 
управлінського обліку ми можемо взяти з бухгалтерського 
обліку, тобто здійснюється методологічна інтеграція сис-
тем бухгалтерського та управлінського обліку.

Маючи в наявності розроблену методичну базу для 
об’єднання різних видів обліку, необхідно пере-
йти до зовнішньої інтеграції, тобто впровадження 

автоматизованої системи бухгалтерського і управлінського 
обліку. Більшість українських компаній вже мають автома-
тизований бухгалтерський облік, тому для вибору програм-
ного продукту для управлінського обліку доцільно відштов-
хуватись від вже наявних ресурсів. Проте в даному випадку 
також важливе значення відіграє специфіка діяльності під-
приємства. Інтеграція управлінського і бухгалтерського об-
ліку може здійснюватись на базі одного або декількох про-
грамних продуктів. При цьому господарські операції відо-
бражають на різних контурах обліку шляхом одноразового 
введення документа до системи або шляхом трансформації 
даних, які вводяться у основний контур, в інші контури об-
ліку. Первинним, базовим при цьому залишається контур 
бухгалтерського обліку. Внутрішня інтеграція буде сприяти 
впровадження міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності з одночасною їх адаптацією до національного обліку. 
Проте це впровадження, з одного боку, не повинно порушу-
вати філософію процесів обліку, а з іншого – повинно вра-
ховувати особливості національного бізнесу.

Для ефективного управління менеджмент підприєм-
ства повинен бути забезпечений якісною і достовірною ін-
формацією. Одна лише інтеграція обліку не забезпечує цьо-
го, потрібна спільна робота фахівців системи фінансового 
контролю. Розосередження процесу фінансового контролю 
між різними відділами заважає систематизації отриманої ін-
формації. Крім того, часто процес обліку та контролю зосе-
реджений в одних руках, що не надає об’єктивної інформації. 
Тобто процес внутрішньої інтеграції повинен захопити всі 
підрозділи служби фінансового контролю не тільки шляхом 
об’єднання над досягненням спільної мети, але й бути стиму-
лом перерозподілу функціональних обов’язків між підрозді-
лами системи. У даному випадку доцільним буде реоргані-
зація організаційної структури управління підприємством 
з метою оптимізації інформаційної логістики. Зовнішня ін-
теграція здійснюється завдяки управлінню, бо саме процес 
управління забезпечує інтеграцію бізнес-процесів шляхом 
спостереження за процесами, що відбуваються в підрозді-
лах підприємства та відповідну реакцію на ці процеси. Отже, 
інтеграція в процесі управління забезпечує своєчасну реак-
цію на ситуації, що виникають в умовах ринку.

Зовнішня інтеграція, тобто об’єднання діяльності 
системи фінансового контролю з іншими структурними 
підрозділами підприємства, полягає в тому, що для ефек-
тивного здійснення своїх функціональних обов’язків пра-
цівники служби фінансового контролю повинні мати тісні 
функціональні зв’язки з працівниками інших підрозділів. За 
даними наукових джерел, зокрема роботи Сало І. В., інте-
граційні зв’язки неможливі без сучасної високоорганізова-
ної системи інформатики, детальної програми промисло-
вого і структурного розвитку, використання комплексного 
програмно-цільового регулювання процесів ринкових ре-
форм на належному рівні [9]. 

Підрозділи підприємства пов’язані між собою інфор-
маційними потоками, через які передається планова і фак-
тична управлінська інформація. У дослідженні С. Бровчен-
ка [1] описаний класичний цикл PDCA (рис. 2), який може 
бути застосований у процесі інтеграції елементів. 

Рис. 2. Цикл безперервного покращення процесів системи 
фінансового контролю та у процесі інтеграції структурних 
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Управління – це складний і комбінований процес, 
його ефективне функціонування можливе за рахунок пере-
творення та інтеграції багатьох незалежних бізнес-процесів 
на підприємстві в один.

Важливим чинником, який сприяє процесу інтегра-
ції, є вибір підходу до організації інформаційного забезпе-
чення, тобто удосконалення інформаційної логістики між 
підсистемами підприємства. Це можна забезпечити таки-
ми кроками:

 створення інформаційної структури підприєм-
ства з відповідними центрами відповідальності, 
які здійснюють інформаційне забезпечення;

 систематизація їх функцій та взаємозв’язків між 
ними;

 визначення вимог до інформаційного забезпечення; 
 впорядкування та оптимізація руху інформацій-

них потоків на підприємстві;
 формування технічної бази для функціонування 

інформаційної структури підприємства;
Середовищем, в якому існують всі структурні елемен-

ти підприємства як системи, є інформація. На даний час ін-
формація розглядається як виробничий ресурс. Є. В. Мних 
і М. М. Бенько у своїй науковій роботі стверджують, що 
«інформаційні технології – це система методів, способів 
і процедур збору, накопичення, реєстрації, передачі, об-
робки, зберігання, пошуку, модифікації, аналізу, захисту, 
видачі необхідної інформації у людино-машинній системі 
всім зацікавленим підрозділам на основі використання 
апаратних і програмних засобів, що забезпечує автомати-
зоване виконання функцій управлінським персоналом» [7]. 
Використання таких технологій у діяльності окремих еле-
ментів системи та підприємства в цілому веде до зниження 
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вартості процесів, підвищення їх надійності та оператив-
ності. Інформаційні технології здатні як вирішити питання 
на рівні цілих предметних ділянок, так і можуть служити 
для реалізації конкретної предметної технології. Найбільш 
слабкими ланками в інформаційній системі є процес отри-
мання інформації і процес організації логістики інформації 
між елементами системи. В оптимізації цих процесів по-
зитивний вплив може мати інтеграція системи інформа-
ційних технологій з іншими системами на підприємстві. 
Інформаційна система забезпечує взаємодію між елемен-
тами процесу господарської діяльності, а також між ними 
та зовнішнім інформаційним середовищем для створення 
умов функціонування суб’єкта господарювання.

Велике значення у формуванні технічної та програм-
ної бази для інтеграції інформації на підприємстві 
відіграє підрозділ, який займається інформаційними 

технологіями та програмуванням. Основними причинами 
автоматизації інформаційного процесу на підприємстві 
є постійно зростаючий об’єм інформації та постійне при-
швидшення інформаційних потоків, що забезпечує вижи-
вання підприємства в конкурентному середовищі та змен-
шення вартості процесу обробки інформації. 

Одним із варіантів покращення інформаційної логіс-
тики Петренко С. М. пропонує застосування Workflow Mana-
gement (менеджмент ділових процесів). За його словами: 
«Ця інформаційна комп’ютерна система забезпечує управ-
ління інформаційною логістикою на базі комп’ютерних 
технологій і має мету – забезпечення діяльності з виконан-
ня господарських задач необхідною інформацією відповід-
ного виду, об’єму і якості, з урахуванням термінів і місця її 
представлення» [8]. На нашу думку, Workflow Management 
є важливим компонентом бізнесу з цілого ряду причин. 
Основною перевагою є підвищення ефективності бізнес-
процесів на підприємстві за рахунок автоматизації бага-
тьох процесів, встановлення процедур, які повинні бути 
послідовно проведені, усунення зайвих непотрібних кро-
ків, а, головне,– усвідомлення кожного члена команди пов-
ною мірою своєї відповідальності.

Поєднати систему фінансового контролю, яка відпо-
відає за облік фінансових потоків із підрозділами підприєм-
ства, які забезпечують рух матеріальних потоків на підпри-
ємстві, можна за допомогою інтеграції фінансового та управ-
лінського обліку, тобто за допомогою зовнішньої інтеграції. 
За рух матеріальних потоків на підприємстві можуть відпові-
дати система постачання, яка забезпечує підприємство усіма 
видами матеріально-технічних ресурсів, система збуту, яка 
здійснює організацію та управління реалізації продукції під-
приємства, виробнича система, яка має безпосередній вплив 
на собівартість продукції, логістична система, яка забезпечує 
оптимальний товаропотік на підприємстві.

Зовнішня інтеграція забезпечує тісну інтеграцію ро-
бочих процесів системи фінансового контролю та системи 
персоналу між собою. Робота цих двох підрозділів не може 
бути паралельною, а лишень тісно інтегрованою, адже 
ефективне виконання працівниками підприємства своїх за-
вдань можливе за наявності цілеспрямованої координації 
та мотивації персоналу, а завдання кожного працівника є 
вкладом у процес досягнення визначених цілей та завдань.

Правове забезпечення діяльності забезпечується 
юридичним департаментом підприємства. Проте, на нашу 
думку, юридичний департамент повинен забезпечувати 
не тільки вирішення проблем, але й їх попередження. Зо-

крема, працівники юридичного відділу повинні ознайом-
люватись самі та забезпечувати інформацією, необхідною 
для ведення господарської діяльності, працівників систе-
ми фінансового контролю. Тобто здійснювати постійний 
моніторинг чинного законодавства у сфері діяльності під-
приємства – це, перш за все, законодавчі нововведення та 
зміни чинного законодавства. Разом з тим на підприєм-
стві повинно бути розуміння потенціалу власних служб і 
розуміння можливості ситуацій, коли потрібне залучення 
сторонніх джерел правових знань. Процес зовнішньої інте-
грації сприяє тісному зв’язку юридичного департаменту із 
іншими структурними елементами підприємства. 

Вибір методів і підходів до процесу інтеграції індивіду-
альний для кожного підприємства та залежить від цілей і за-
вдань, які необхідно досягнути в результаті реалізації проек-
ту, наявності фахівців високої кваліфікації та зацікавленості у 
проекті топ-менеджменту підприємства, оскільки саме керів-
ництво є основним користувачем управлінської інформації.

ВиСНоВки
Процес інтеграції на підприємстві має на меті досяг-

нення «системного ефекту» шляхом об’єднання фінансово-
го, матеріального, інформаційного та людського капіталу 
підприємства. Результатом його є зростання ефективності 
діяльності підприємства за рахунок поєднання, інтеграції 
окремих елементів процесу управління в єдину загально-
господарську систему управління. Внутрішня інтеграція 
елементів у межах системи фінансового контролю покра-
щує якість роботи цього структурного підрозділу. Резуль-
татом зовнішньої інтеграції в межах підприємства є досяг-
нення системного ефекту в його роботі, тобто зростання 
ефективності діяльності в результаті поєднання окремих 
частин в єдину систему. Завдяки використанню принципів 
системності, взаємозалежності та комплексності різних 
підсистем можливе досягнення підприємством стійких 
конкурентних переваг на ринку, в іншому випадку можли-
во лише на короткий час покращити ситуацію.  
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оцінювання рівня інноваційного розвитку проМислового підприєМства  
на прикладі тов «завод «красилівМаш»
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Мороз о. С. оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на прикладі ТоВ «Завод «красилівмаш»
Мета статті полягає в апробації ієрархічної моделі оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на основі інструментарію нечіткої ло-
гіки на базі підприємства машинобудування ТОВ «Завод «Красилівмаш». Шляхом аналізу праць вітчизняних і зарубіжних науковців було розглянуто основні сучасні 
підходи до кількісного оцінювання рівня інноваційного розвитку та його складових частин. У результаті дослідження було побудовано ієрархічну модель оцінювання 
рівня інноваційного розвитку ТОВ «Завод «Красилівмаш» із використанням компоненти Fuzzy Logic Toolbox і середовища GUIDE програмного продукту Matlab 8.0. 
Проведене дослідження показало, що модель оцінювання інноваційного розвитку підприємства та його складових частин може бути використана для подальшого 
коригування процесу прийняття управлінських рішень щодо формування стратегії підприємства. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розроб-
ка управлінських рекомендацій щодо усунення «вузьких місць» інноваційного розвитку, виявлених у результаті використання розробленої моделі.
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УДК 330.341
Мороз Е. С. Оценивание уровня инновационного развития промышленного 

предприятия на примере ООО «Завод «Красиловмаш»
Цель статьи состоит в апробации иерархической модели оценки уровня ин-
новационного развития промышленного предприятия на основе инструмен-
тария нечеткой логики на базе предприятия машиностроения ООО «Завод« 
Красиловмаш». Путем анализа трудов отечественных и зарубежных ученых 
были рассмотрены основные современные подходы к количественной оценке 
уровня инновационного развития и его составных частей. В результате иссле-
дования была построена иерархическая модель оценки уровня инновационного 
развития ООО «Завод «Красиловмаш» с использованием компоненты Fuzzy 
Logic Toolbox и среды GUIDE программного продукта Matlab 8.0. Проведенное 
исследование показало, что модель оценки инновационного развития пред-
приятия и его составных частей может быть использована для дальнейшей 
корректировки процесса принятия управленческих решений в отношении фор-
мирования стратегии предприятия. Перспективой дальнейших исследований 
в данном направлении является разработка управленческих рекомендаций по 
устранению «узких мест» инновационного развития, выявленных в результа-
те использования разработанной модели.

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный потенциал, инно-
вационный процесс, иерархическая модель, нечеткая логика.
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Moroz O. S. Assessing the Level of Innovation Development of an Industrial 

Enterprise by Example of the Zavod Krasilovmash Limited Liability Company (LLC)
The goal of the article lies in approbation of the hierarchical model of assessment of 
the level of innovation development of an industrial enterprise on the basis of instru-
ments of fuzzy logic on the basis of the engineering enterprise Zavod Krasilovmash 
LLC. By means of analysis of the works of domestic and foreign scientists the article 
considers main modern approaches to the quantitative assessment of the level of in-
novation development and its components. In the result of the study the  article builds 
a hierarchical model of assessment of the level of innovation development of the Zavod 
Krasilovmash LLC with the use of the Fuzzy Logic Toolbox component and GUIDE envi-
ronment of the Matlab 8.0 environment. The conducted study shows that the model of 
assessment of innovation development of an enterprise and its components could be 
used for further adjustment of the process of managerial decision making with respect 
to formation of the enterprise strategy. The prospect of further studies in this direction 
is development of managerial recommendations on elimination of bottlenecks of inno-
vation development detected in the result of use of the developed model.
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