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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. За останні роки в Україні відбулися значні зміни 

економічного клімату, що позначилося на функціонуванні підприємств 

машинобудівного комплексу. Ефективне та економічно виправдане 

функціонування вимагає застосування нових підходів в управлінні ресурсами 

виробництва, що дозволить знизити собівартість продукції та зменшити 

терміни її виробництва. Одним із шляхів досягнення високого рівня управління 

та економічної ефективності є застосування автоматизованих систем 

управління (АСУ). 

Автоматизація є необхідною умовою євроінтеграції українських 

підприємств, оскільки основні цілі автоматизації управління – розширення 

ринків за рахунок покращення оперативності та економічності виготовлення 

продукції. В сучасних ринкових умовах гнучкість у налаштуванні системи 

автоматизованого управління виробничим підприємством є безумовно 

необхідним критерієм. На практиці підприємства машинобудування 

потребують модернізації технічної бази. За умов заміни обладнання в АСУ, 

необхідно здійснювати відповідні зміни, враховуючи зміни норм виробництва, 

витрат матеріалів, зміни в оплаті праці та ін. 

На сьогодні вектор замовлень для підприємства машинобудування 

направлений на зменшення партій виробів, збільшення асортименту та 

скорочення довжини шляху від пошуку потенційних замовників до фактичного 

замовлення. Ці умови вимагають мати інструмент оперативного розрахунку 

вартості продукції залежно від обсягу замовлення, залучених матеріалів, 

комплектуючих, умов доставки, термінів оплати тощо. 

Питання розвитку та оптимізації діяльності підприємств 

машинобудування в сучасних умовах досліджувала значна кількість науковців. 

Питання формування систем автоматизації управління в діяльності підприємств 

машинобудування та оцінки ефективності діяльності цих підприємств в сфері 

інновацій, управління оборотними коштами, фінансовими ресурсами є 

предметом дослідження таких вчених і дослідників, як Бугай А.В., Грозний І.С., 

Домарадзька Г.С., Єфремова Н.Ф., Золотарьова О.В., Іванов М.М., Кузьмін О.Є., 

Пуліна Т.В., Русина Н.С., Світлий Д.О., Семенов А.Г., Тревого О.І., 

Чанкіна І.В., Череп А.В., Череп О.Г., Швецова М.Б., Шульгіна Л.М., 

Юхименко В.В. та ін. Результати досліджень зазначених авторів являють собою 

вагомий внесок в розвиток теорії та практики управління підприємствами 

машинобудування. Однак додаткового дослідження потребує розробка 

сучасних концептуальних підходів до оптимізації систем управління 

підприємствами машинобудування в умовах зміни векторів розвитку економіки 

України, її інтеграції до ЄС. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт кафедри 

бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Запорізького національного університету за темою “Сучасні напрямки розвитку 



 2 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в Україні” (номер державної 

реєстрації 0114U002650). Особисто автором розроблено пропозиції щодо 

групування факторів та характеристик, що визначають економічну 

ефективність впровадження АСУ на підприємствах машинобудування. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження та розробка теоретичних, методичних та практичних засад щодо 

використання економічних інструментів для оптимізації систем управління на 

підприємствах машинобудівної галузі. 

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено наступні завдання: 

– узагальнити наукові підходи щодо визначення економічної сутності 

понять “автоматизовані системи управління”, “модернізація систем 

автоматизації управління”, “моделювання технологічного обслуговування з 

використанням ERP-технологій”; 

– розширити концепцію інформаційних систем для управління 

підприємством; 

– проаналізувати рівень автоматизації вітчизняних машинобудівних 

підприємств, визначити проблеми, перспективи розвитку підприємств 

машинобудування та обґрунтувати доцільність модернізації існуючих АСУ; 

– удосконалити методичний підхід до оцінювання рівня економічної 

ефективності використання АСУ на підприємствах машинобудування; 

– розробити методичний підхід до модернізації АСУ на підприємствах 

машинобудування; 

– запропонувати концептуальні підходи до автоматизованого управління 

підприємствами; 

– розвинути методичний підхід щодо питання вибору АСУ на 

підприємствах машинобудування. 

Об’єктом дослідження є процес використання автоматизованих систем 

управління виробничими та бізнес-процесами підприємств машинобудування. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та науково-практичні 

аспекти оптимізації та модернізації автоматизованих систем управління 

підприємств машинобудування з метою підвищення економічної ефективності. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою 

дисертаційної роботи виступають наукові розробки, викладені у працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених із створення, оптимізації та модернізації 

автоматизованих систем управління, ERP-систем, менеджменту, фінансово-

економічного аналізу, економічної діагностики підприємства. Для досягнення 

визначеної мети дослідження було застосовано комплекс загальнонаукових та 

спеціальних методів: метод узагальнення наукового досвіду та 

термінологічного аналізу – для аналізу категорій “автоматизовані системи 

управління”, “концептуальні підходи до оптимізації систем управління” 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції – при 

дослідженні теоретичних основ щодо автоматизованих систем управління 

підприємств та ERP-систем (підрозділи 1.2, 1.3); системний підхід – для 

дослідження концептуальних підходів автоматизації управління на 

промислових підприємствах (підрозділ 1.3); статистичний метод обробки 
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даних, метод групування – для оцінки стану вітчизняних промислових 

підприємств та підприємств машинобудування щодо використання АСУ 

(підрозділи 2.1, 2.2); метод порівняння, метод системного аналізу – для 

оцінювання рівня ефективності застосування АСУ на підприємствах 

машинобудування (підрозділи 2.2, 2.3, 3.3); методи класифікації та 

калькулювання – для визначення параметрів, що формують собівартість 

замовлення, та розрахунку вартості замовлення (підрозділ 3.1); метод 

прогнозування – для визначення тривалості виконання замовлення, що 

базується на інформації про завантаженість обладнання та виробничих ліній, 

наявність витратних матеріалів на складах (підрозділ 3.1); рейтинговий метод, 

метод порівняння та логічного узагальнення – для розробки та удосконалення 

методичних підходів щодо модернізації автоматизованих систем управління на 

підприємствах машинобудування та узагальнення результатів проведеного 

дослідження (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3).  

Інформаційним підґрунтям дисертаційного дослідження стали закони та 

підзаконні акти України, звітні дані підприємств машинобудування, статті 

зарубіжних і вітчизняних вчених, матеріали науково-практичних конференцій 

та інтернет-видань, результати власних напрацювань і спостережень. 

Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних методик і 

комп‟ютерних технологій обробки статистичних матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 

теоретичних основ та удосконаленні методичних підходів щодо питання 

модернізації автоматизованих систем управління підприємств 

машинобудування з метою оптимізації виробничих та бізнес-процесів. 

У процесі дослідження одержано такі найсуттєвіші результати: 

вперше: 

– запропоновано модель взаємодії функціональних модулей АСУ, яка 

передбачає планування витрат всіх наявних ресурсів та завантаження 

виробничих потужностей, що дозволяє мінімізувати витрати товарно-

матеріальних цінностей та часу на адміністрування бізнес-процесів, підвищує 

показники продуктивності праці працівників та надає можливість врахувати 

непередбачувані зміни в оперативній діяльності підприємства; 

удосконалено: 

– методичний підхід до обґрунтування рішення щодо вибору АСУ та 

варіантів програмного забезпечення шляхом врахування розміру підприємства, 

готовності та специфіки технологічного процесу на підприємствах 

машинобудування, що дає змогу впровадити найбільш раціональне програмне 

забезпечення, оптимізувати документообіг в рамках взаємодії роботи відділів 

підприємства; 

– методичний підхід до оцінювання готовності підприємства 

машинобудування до впровадження АСУ, який, на відміну від існуючих, 

базується на алгоритмі формування комплексної шкали бального оцінювання, 

що дає змогу обґрунтувати своєчасність  та напрямки модернізації, прийняття 

оптимального рішення з вибору АСУ, що найкраще відповідає вимогам 

конкретного підприємства машинобудівної галузі; 
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– методичний підхід до визначення економічної ефективності 

використання АСУ, який ґрунтується на інтегральній оцінці впровадження 

модернізації автоматизованих систем управління та, на відміну від існуючих, 

враховує значимість елементів собівартості продукції, серійність, обсяг 

виробництва, чистий дохід, маркетингові витрати та дозволяє оперативно 

приймати адміністративні рішення щодо підвищення ефективності діяльності 

підприємства і, як наслідок, забезпечення його конкурентоспроможності; 

набули подальшого розвитку: 

– визначення сутності поняття “модернізація систем автоматизації 

управління”, яке запропоновано розглядати як процес удосконалення, розвитку, 

розширення інформаційного та програмного забезпечення бізнес-процесів, що 

дозволить ідентифікувати всі технологічні процеси з метою налагодження 

взаємодії структури підрозділів на всіх ієрархічних рівнях з урахуванням 

можливих комунікаційних ресурсів, що дозволить приймати рішення в режимі 

реального часу;  

– концептуальні підходи до автоматизованого управління 

підприємствами, які передбачають зміну системи управління підприємствами в 

розрізі наступних векторів: організаційний, інноваційний та науково-технічний, 

фінансово-інвестиційний, державно-приватного партнерства, що дозволяє 

врахувати очікування споживачів, здійснювати співпрацю з науково-

технічними організаціями з метою налагодження трансферу технологій і 

забезпечить партнерські відносини як з вітчизняними, так і з закордонними 

контрагентами та призведе до оптимізації системи управління підприємством; 

– понятійний апарат “моделювання технологічного обслуговування з 

використанням ERP-технологій” як інструменту систем передачі, обробки, 

аналізу, контролю, зберігання інформації, який забезпечує систематизацію 

модулей виробничих і адміністративних процесів та оптимізує бухгалтерський і 

управлінський облік; 

– сутність поняття “автоматизовані системи управління” як процес збору, 

обробки інформації, аналізу, планування, розробки математичних моделей 

виробництва для зміни перебігу технологічного процесу та забезпечення 

безперервності та підвищення ефективності виробництва за допомогою 

обчислювальної техніки з урахуванням результатів науково-технічного 

прогресу.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

доведені до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих 

на удосконалення системи управління діяльністю підприємств 

машинобудування. Основні результати дослідження знайшли практичне 

використання у діяльності ПрАТ “Завод напівпровідників” (довідка №38 від 

07.02.2018 р.), ПАТ “Завод агротехнічних машин” (довідка №41 від 

11.04.2018 р.), ТОВ “Аккумтех” (довідка №18 від 16.05.2018 р.), 

ПП “Фірма “Дінас” (довідка №122 від 18.06.2018 р.), ДП “Запорізький 

конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського 

машинобудування” (довідка №12 від 20.06.2018 р.), ТОВ “Ритм” (довідка №68 



 5 

від 23.07.2018 р.), ТОВ “Співдружність” (довідка №753 від 21.09.2018 р.). 

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі Запорізького національного 

університету при викладанні дисциплін “Інформаційні системи та технології в 

менеджменті” та “Управління конкурентоспроможністю бізнесу” (довідка 

№01.01-13/136 від 22.12.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

розв‟язання актуального наукового завдання щодо удосконалення науково-

методичного підходу до оптимізації та модернізації автоматизованих систем 

управління підприємств машинобудування з метою підвищення економічної 

ефективності. Всі основні наукові положення, висновки та рекомендації, які 

винесено на захист, одержано автором самостійно. З наукових робіт, виданих у 

співавторстві, внесені виключно матеріали, які є результатом особистої роботи 

здобувача. Власний науковий внесок дисертанта у наукові роботи, опубліковані 

у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення основних 

результатів дослідження та їх практичне застосування обговорювалися та 

одержали схвалення на міжнародних і вітчизняних науково-практичних 

конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми 

управління економічним потенціалом регіонів” (м. Запоріжжя, 30 жовтня 

2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми 

управління економічним потенціалом регіонів” (м. Запоріжжя, 29 жовтня 

2015 р.); ІХ Університетській науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених “Молода наука-2016” (м. Запоріжжя, 12-14 квітня 

2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми 

управління економічним потенціалом регіонів” (м. Запоріжжя, 27 жовтня 

2016 р.); Х Університетській науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених “Молода наука-2017” (м. Запоріжжя, 12-14 квітня 

2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Економічні, політичні 

та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових 

глобалізаційних викликів” (м. Ужгород, 16-17 квітня 2018 р.); Міжнародній 

науковій інтернет-конференції “Інформаційне суспільство: технологічні, 

економічні та технічні аспекти становлення” (м. Тернопіль, 11 липня 2018 р.); 

ІІ International scientific conference “The Modern Trends in the Development of 

Business Social Responsibility” (м. Лісабон, Португалія, 29 червня 2018 р.); 

Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference “Social and 

Economic Aspects of Education in Modern Society” (м. Варшава, Польща, 19 

липня 2018 р.).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 16 наукових працях, з них: 6 статей у 

наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз, 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої 

держави, 9 тез доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг 

публікацій 4,49 друк. арк. (особисто автору належить 4,29 друк. арк.). 
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Структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 170 найменувань, 7 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 274 сторінки, з них 200 сторінок 

займає основний текст. Робота містить 53 рисунки та 20 таблиць. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтована актуальність теми, визначені об‟єкт і предмет 
дослідження, сформульовані мета і завдання, розкриваються методи 
дослідження, наукова новизна, практичне значення і апробація одержаних 
результатів. 

У першому розділі – “Теоретичні засади АСУ промислових 
підприємств” – узагальнено теоретичні підходи до автоматизації систем 
управління на підприємствах машинобудування; проведено аналіз ERP систем, 
визначено їх особливості; здійснено огляд можливих причин невдалого 
впровадження та висунення пропозицій щодо застосування систем управління 
ресурсами на підприємствах; визначені можливості адаптації та впровадження 
світового досвіду планування ресурсів підприємствами машинобудування з 
використанням хмарних технологій в умовах нестабільного зовнішнього 
середовища.  

Встановлено, що в умовах євроінтеграції України з метою підвищення 
якості управління доцільно використовувати автоматизовані системи 
управління ресурсами підприємства, процесами зовнішнього та внутрішнього 
співробітництва за допомогою ERP-систем. Тому запропоновано сутність 
поняття АСУ розглядати як процес збору, обробки інформації, аналізу, 
планування, розробки математичних моделей виробництва для зміни перебігу 
технологічного процесу та забезпечення безперервності та підвищення 
ефективності виробництва за допомогою обчислювальної техніки з 
урахуванням результатів науково-технічного прогресу (НТП). 

Дослідивши теоретичні підходи до сутності поняття “модернізація систем 
автоматизації управління”, запропоновано в подальшому розглядати його як 
процес удосконалення, розвитку, розширення інформаційного та програмного 
забезпечення бізнес-процесів, що дозволить ідентифікувати всі технологічні 
процеси з метою налагодження взаємодії структури підрозділів на всіх 
ієрархічних рівнях з урахуванням можливих комунікаційних ресурсів, що 
дозволить приймати рішення в режимі реального часу. Дане поняття 
передбачає одночасне врахування результатів НТП, темпів виробництва та 
необхідність забезпечення якості управління всіма процесами на підприємстві. 

Впровадження ERP-систем та АСУ залежить від двох основних факторів: 
державного (зовнішнього) та організаційного (внутрішнього), кожен з яких 
складається з п'яти змінних. До першого фактору належать стан економіки та 
економічне зростання, базова та ІТ-інфраструктура, наявність сучасного 
виробництва в країні, урядове регулювання, регіональне середовище. 
Підприємство не може вплинути на перелічені змінні зовнішнього фактору, але 
мають їх враховувати при вирішенні питання впровадження ERP-систем та 
АСУ. До другого фактору відносяться зрілість ІТ, культура інформатизації, 
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розмір підприємства, досвід впровадження інформаційних систем та 
управлінські зобов‟язання щодо впровадження АСУ. Ці показники мають 
безпосередній вплив на успішність проведення заходів з впровадження або 
модернізації ERP-систем та АСУ. 

Запропоновано план впровадження АСУ, що включає наступні етапи: 
попереднє обстеження та оцінка стану підприємства; попередня підготовка до 
впровадження; розробка технічного завдання; надання техніко-економічного 
обґрунтування; організація проекту; визначення цілей впровадження; розробка 
технічного завдання на керування процесами; початкова перепідготовка 
співробітників; планування і керування верхнього рівня; керування даними; 
одночасне впровадження різних технологій організації і керування; 
впровадження програмного забезпечення; екстремальне випробування; 
отримання результатів; аналіз поточного стану; постійна перепідготовка. 

Для того, щоб підвищити ефективність управління, в якості пріоритетних 
напрямків розвитку запропоновані наступні шляхи: застосування різних 
підходів, для підсилення впливу управління на процеси в організації; особлива 
увага до підвищення кваліфікації управлінського персоналу; застосування 
наукового підходу до організації праці як виробничих, так і управлінських 
кадрів; використання механізованих та роботизованих виробничих ліній та 
автоматизація управлінням праці; застосування прогресивних технологій в 
управлінні підприємством. 

Запропоновано концептуальні підходи автоматизованого управління 
підприємствами, які передбачають зміну системи управління підприємствами в 
розрізі наступних векторів: організаційний, інноваційний та науково-технічний, 
фінансово-інвестиційний, державно-приватного партнерства. Такий підхід 
забезпечує різновекторний розвиток ділової перспективи взаємодії між 
виробником, споживачем та державою. 

Відзначено, що переорієнтація економіки України на європейський ринок 
потребує створення умов для ефективної співпраці всіх респондентів 
підприємств, а також ведення бізнесу загалом. 

Втілення розроблених концептуальних підходів створить умови для 
залучення іноземних інвестицій для оптимізації систем управління діяльністю 
підприємств машинобудування, модернізації технологічних процесів, 
підвищення рівня якості вироблюваної продукції, забезпечення її відповідності 
міжнародним стандартам в цілому та стандартам ЄС зокрема. Крім того, 
створить умови для подолання машинобудівними підприємствами бар‟єрів при 
виході на європейський ринок, зміцнить їх позиції на ньому за рахунок 
підвищення конкурентоспроможності.  

У другому розділі – “Резерви автоматизованих систем управління 
підприємств машинобудування України” – проведено аналіз світового 
досвіду щодо формування автоматизації управління підприємств 
машинобудування, визначено переваги та недоліки існуючих АСУ на 
підприємствах машинобудування та їх вплив на діяльність підприємств. 

Визначено, що головними проблемами у впровадженні великих західних 
рішень є непідготовленість підприємств до впровадження, низький рівень 
управління впровадженням, нестача фінансового ресурсу, яка є результатом 
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нечіткого ціноутворення на впровадження систем тощо. Тому впровадження 
масштабних рішень передбачає реінжиніринг поточних бізнес-процесів. У 
якості пріоритетних параметрів повинні враховуватись потреби та можливості 
конкурентного підприємства. Вибір системи автоматизації бізнес-процесів є 
відповідальним рішенням, яке потребує цілого комплексу підготовчих дій. Для 
підвищення інвестиційної привабливості та ефективної роботи крупних 
підприємств машинобудування з розгалуженою інженерно-технічною 
інфраструктурою оптимальним рішенням буде вибір комплексних програмних 
продуктів західного виробництва. Витрати на впровадження таких продуктів 
можуть складати декілька мільйонів доларів, а вартість володіння – 3-5% річної 
оборудки підприємства. При відсутності необхідного масштабного охоплення 
всіх сфер бізнес-процесів або організації обліку в окремих сегментах локальної 
мережі найбільш раціональним буде використання вітчизняного досвіду 
формування АСУ на основі їх модернізації. 

Визначено відмінні риси національного впровадження ERP-систем на 
підприємствах машинобудування, зокрема, відсутність встановлених галузевих 
практик і стандартів у сфері управління бізнес-операціями, в результаті чого 
обмежується ефективність використання функціональності галузевих рішень; 
низький рівень компетентності спеціалістів, відповідальних за прийняття 
рішень співробітників обумовлює помилкову оцінку основних критеріїв, 
параметрів та потреб організації, які супроводжуються помилкою у виборі 
рішень для автоматизації; орієнтованість на цінову політику забезпечує вибір 
неоптимальних програмних засобів для автоматизації системи управління 
підприємством машинобудування.  

Проведений аналіз особливостей експорту продукції підприємств 
машинобудівного комплексу за останні 15 років. Визначено важливість 
використання сучасних інформаційних технологій (ІТ), що забезпечують 
достовірність, повноту, своєчасність інформації щодо наявних або 
прогнозованих технологічних та фінансових процесів, а також можливість 
попереднього їх моделювання для проведення аналізу та прогнозування 
результатів діяльності на кожному з етапів діяльності, для прийняття 
ефективних управлінських рішень. 

Встановлено, що до загальних проблем, що виникають при впровадженні 
АСУ на підприємствах машинобудування, віднесено такі фактори: відсутність 
постановки завдання менеджменту на підприємстві; необхідність реорганізації 
об'єкта або повна зміна організації; збільшення навантаження на співробітників 
під час впровадження автоматизованої системи; безпека впровадження системи 
і безпеку системи в цілому; необхідність у зміні технології роботи з 
інформацією, і принципів ведення бізнесу; опір працівників об'єкта 
автоматизації; постійний контроль за системою; формування кваліфікованої 
групи впровадження та супроводу системи, керівника групи. Вирішенню 
зазначених проблем буде сприяти модернізація АСУ та використання ERP-
технологій, які суттєво впливають на діяльність підприємств 
машинобудування. Проведений аналіз характерних рис особливостей 
впровадження ERP-технологій на підприємствах машинобудування показав, що 
їх використання надає значні переваги: стратегічні, фінансові та технічні. 
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Запропоновано модель технологічного обслуговування з використанням 
ERP-технологій, що охоплює набір даних, важливі звіти та основні функції 
ERP-системи, які роблять технічну підтримку більш ефективною включає в 
себе алгоритми інформаційних технологій та обробки даних. 

Проведено аналіз застосування існуючих АСУ на підприємствах 
машинобудування, виконано їх порівняння за такими критеріями, як 
функціональні можливості, тривалість впровадження, період окупності, 
вартість впровадження (табл. 1). 

Обґрунтовано необхідність розробки АСУ для підприємств 
машинобудування з оборотним капіталом різного рівня, здатних до внесення 
коректив під час роботи, для оптимізації горизонтальних та вертикальних 
інформаційних потоків. 

Таблиця 1 

Порівняння різних ERP-систем, що використовуються в операційній 

діяльності промислових підприємствах  

Назва 
ERP-

системи 

Охоплення на 
світовому ринку, 
% від загального 

обсягу ERP-систем 
на ринку 

Рівень 
функціо-

нальності за  
5-бальною 

шкалою 

Термін 
окупності, 

міс. 

Вартість 
впровадження, 
% від доходу 

Тривалість 
впровадження, 

міс. 

SAP 20,3% 2,9 8,5 5,2 34,3 

Oracle 13,9% 3,3 22,1 5,7 25,3 

Microsoft 

Dynamics 
9,4% 2,9 11,9 5,2 36,1 

Epicor 3,5% 3,2 8,6 5,4 37,5 

IFS 1,5% 3,6 48,0 4,0 54,0 

Примітка: розроблено автором 
 

У третьому розділі – “Удосконалення методик розробки та 

впровадження АСУ на підприємствах машинобудування” – вперше 
розроблено модель взаємодії функціональних моделей АСУ; удосконалено 
методичний підхід до обґрунтування рішення щодо вибору АСУ та варіантів 
програмного забезпечення та оцінювання готовності підприємства 
машинобудування до впровадження АСУ.  

Аналіз діяльності підприємств машинобудування Запорізької області 
показав низький рівень використання АСУ, на що впливають як внутрішні, так і 
зовнішні чинники. Тому, враховуючи вітчизняний та закордонний досвід, 
запропоновано шкалу оцінювання готовності підприємств до модернізації 
(табл. 2). Шкала оцінювання дозволяє врахувати економічні та організаційно-
технологічні особливості підприємства і є інструментом прийняття рішень 
щодо доцільності модернізації АСУ. 

Кожен із запропонованих шести критеріїв оцінюється відповідно до 
шкали від 0 до 4 балів, після чого дані за кожним з критеріїв складаються. 
Якщо сумарний бал знаходиться в інтервалі від 0 до 9, це свідчить про 
неготовність підприємства до впровадження АСУ. Витрати на впровадження 
АСУ будуть неефективними інвестиціями, оскільки функціонально 
підприємство не готове використовувати інструменти АСУ в повному або 
частковому обсязі, і вони не нададуть очікуваного економічного ефекту щодо 
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підвищення ефективності роботи підприємства в цілому. Таким підприємствам 
пропонується комплекс заходів, що дозволять збільшити показник на 1-2 бали 
за кожним критерієм, що може бути скоригованим, після чого провести 
повторне оцінювання та прийняти відповідне рішення. Кількість балів від 10 до 
14 свідчить про слабкий рівень готовності підприємства до впровадження АСУ 
і необхідність вдосконалювати організаційну та кадрову складову підприємства 
або залучати до впровадження АСУ сторонню організацію. Сумарний бал від 
15 до 19 та від 20 до 24 означає помірний та високий рівень готовності 
підприємства до впровадження АСУ відповідно.  В цих випадках необхідно 
звернути увагу на критерії, за якими отримано мінімальні оцінки, і прийняти 
рішення щодо заходів з покращення стану за даними факторами перед етапом 
вибору типу АСУ та форми її впровадження. 

Таблиця 2 

Комплексна шкала для оцінювання готовності підприємства машинобудування 

до модернізації АСУ 

Критерії 
Кількість балів за кожним з критеріїв 

0 балів 1 бал 2 бали 3 бали 4  бали 
1. Динаміка 
попиту на 
продукцію 

Попит сильно 
зменшується 

Попит 
зменшується 

Попит сталий 
Попит 

збільшується 
Попит значно 
збільшується 

2. Розмір 
підприємства 

До 10 
працівників – 

мікро-
підприємство 

Від 11 до 50 
працівників – 

мале 
підприємство 

Від 51 до 250 
- середнє 

підприємство 

Від 251 до 
1000 - велике 
підприємство 

Більше 1000 - 
надвелике 

підприємство 

3. Наявність 
фахівців в 
галузі ІТ 

Фахівців 
немає 

Є від 1 до 5 
ІТ фахівців 

Є спеціалі-
зований ІТ 
відділ без 

досвіду АСУ 

Є спеціалі-
зований ІТ 

відділ з  
досвідом АСУ 

Є спеціалізо-
ваний ІТ відділ 

з розробки 
власного ПЗ 

4. Термін 
використання 
існуючої АСУ 

Від 0 до 3 
років 

Від 3 до 5 
років 

Від 5 до 7 
років 

Від 7 до 9 
років 

10 і більше років 
або взагалі 
немає АСУ 

5. Рівень 
комп‟ютери-
зації робочих 
місць 

Менше 10% 
Від 11 до 

40% 
Від 41 до 

60% 
Від 60 до 90 % Більше 90% 

6. Рівень 
стандарти-
зації БП 

Не стандарти-
зовані БП 

Стандарти-
зовано від 10 
до 40% БП 

Стандарти-
зовано від 40 
до 60% БП 

Стандарти-
зовано від 60 
до 90% БП 

Повна 
стандартизація 

БП 

Примітка: розроблено автором  
 

Запропонований методичний підхід апробовано на підприємствах 
машинобудування Запорізької області (табл. 3). Апробація удосконаленого 
методичного підходу, що здійснювалась на підприємствах, дала наступні 
результати: ПАТ “Завод агротехнічних машин” готовий до модернізації АСУ на 
13 балів із 24 можливих, що є недостатнім для початку впровадження АСУ; 
ДП “Запорізький конструкторсько-технологічний інститут сільсько-
господарського машинобудування” - на 15 балів, що свідчить про готовність 
підприємства до впровадження АСУ; ТОВ “Аккумтех” - на 9 балів, що свідчить 
про неготовність підприємства до впровадження АСУ. Для кожного із 
розглянутих підприємств було запропоновано ряд рекомендацій для 
підвищення рівня готовності до модернізації АСУ. 
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Після проведення заходів щодо усунення недоліків за визначеними 
факторами, підприємство може переходити до аналізу щодо визначення типу 
АСУ, що буде оптимальною для певних економічних та організаційно-
технологічних особливостей даного підприємства. 

Розвинуто методичний підхід щодо оптимізації вибору АСУ на 
підприємствах машинобудування, наведено обґрунтування аналітичної моделі 
щодо прийняття рішення про вибір програмного забезпечення (ПЗ), яка 
враховує розмір або масштаб підприємства; ступінь унікальності та 
різноманіття виробничих процесів. 

Таблиця 3 

Оцінка ступеню готовності підприємств машинобудування до впровадження АСУ 

Показник 

Кількість балів 

ПАТ “Завод 

агротехнічних 

машин” 

ДП “Запорізький 

конструкторсько-

технологічний інститут 

сільсько-господарського 

машинобудування” 

ТОВ 

“Аккумтех” 

Динаміка попиту на продукцію 2 3 2 

Розмір підприємства 1 2 1 

Наявність фахівців в галузі ІТ 1 2 1 

Термін використання існуючої АСУ 4 2 2 

Рівень комп‟ютеризації робочих місць 2 3 1 

Рівень стандартизації виробничих процесів 3 2 2 

Сумарний бал 13 15 9 

Примітка: складено автором відповідно до власної методики 

 

Схему прийняття рішення в залежності від градації означених двох 

факторів наведено в матриці (табл. 4). 

Таблиця 4 

Матриця прийняття рішення в залежності від градації розміру та 

унікальності підприємства 

Унікальність 

продукції 

Розмір підприємства 

Мале підприємство Середнє підприємство Велике підприємство 

Висока 
Придбання ПЗ 

відносно низької або 

середньої вартості 

Власна розробка 
Власна розробка 

Середня 
Придбання ПЗ високої 

вартості Низька 
Придбання ПЗ середньої 

вартості 

Примітка: розроблено автором на основі проведених досліджень 

 
Для обґрунтування аналітичної моделі щодо прийняття рішення про вибір 

програмного забезпечення було введено відносну змінну x  – розмір 
підприємства, яка буде приймати значення від 0 до 1. Згідно з визначенням в 
Господарському Кодексу України, до дуже великих підприємств належать 
підприємства з кількістю працюючих 1000 і більше. Для таких підприємств 
змінна x  приймає значення 1, для всіх інших підприємств – кількість 

працюючих, поділена на 1000. Так для великих підприємств - 125,0  x , для 

середніх підприємств – 25,005,0  x  і для малих 05,0x . 
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На основі фактичних показниках підприємств, які впровадили АСУ, було 
виконано розрахунок нормуючих коефіцієнтів за допомогою проведення 
дисперсійного аналізу на основі регресійної статистики. Використавши 
розраховані коефіцієнти А, α, β, було отримано наступну формулу для 
розрахунку значення z (формула 1):  

 
16,034,1 )1(41,1 xxz  .     (1) 

 
Пропонуємо наступну інтерпретацію моделі: для підприємств з кількістю 

працюючих більше 800 ( 9,0z ) доцільним є придбання програмного 

забезпечення відносно високої вартості. Для малих і середніх підприємств, а 
також великих з кількістю працюючих до 500 ( 45,0z ) – придбання 

програмного забезпечення відносно невисокої вартості. При 9,045,0  z  

пропонується розробка власного програмного забезпечення АСУ. 
Запропонована аналітична модель може використовуватися на 

підприємствах машинобудування, що не впровадили АСУ, для прийняття 
рішення про вибір програмного забезпечення. 

Обґрунтовано, що вектор замовлень для підприємств машинобудування 
направлений на зменшення партій виробів, збільшення асортименту та 
скорочення довжини шляху від пошуку потенційних замовників до фактичного 
замовлення. Ці умови вимагають мати інструмент оперативного розрахунку 
вартості продукції залежно від кількості, залучених матеріалів, комплектуючих, 
умов доставки, термінів оплати. Враховуючи викладене, запропоновано 
модернізацію АСУ на основі модульної побудови структури АСУ для 
формування та управління комерційною пропозицією підприємства 
машинобудування (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель розрахунку замовлення відповідно до запропонованої 

концепції 
Примітка: розроблено автором  
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Запровадивши дану модель автоматизованого розрахунку собівартості 
продукції, підприємство машинобудування отримує наступні переваги: 
оперативне отримання інформації щодо точної собівартості при формуванні 
комерційних пропозицій; скорочення витрат на утримання економічно-
розрахункового відділу; наявність технічної інформації щодо замовлення для 
подальшого використання в автоматизованій системи управління виробничим 
процесом; наявність інформації щодо замовлення для інших відділів, таких як 
відділ постачання, відділ планування виробництва, відділ логістики та ін. 

Запропонована модель розрахунку замовлення була впроваджена на 
ПП “Фірма “Дінас”, де програмний модуль формує карту собівартості продукції 
підприємства (табл. 5).  

Таблиця 5 

Результати автоматичного розрахунку собівартості та рекомендованої ціни 

реалізації виробу 

№ 
Назва елементу розрахунку, 

од. вим. 
Кількість 

Ціна, 

закупівельна 

Сума, 

закупівельна 

Рекомен-

дована ціна 

Рекомен-

дована сума 

Операції 

1  Висічка TMZ, шт. 11620,000 0,042 488,04 0,180 2091,60 

2 Установка штанцформи, шт. 1,000 80,000 80,00 180,000 180,00 

3 
Налаштування програми 

різання, шт. 
1,000 12,000 12,00 12,000 12,00 

4 Розмотування ролику, шт. 11620,000 0,018 209,16 0,028 320,71 

5 Різання на листи пачки, шт. 37,000 3,800 140,60 4,800 177,60 

6 Установка ролику, шт. 3,000 30,000 90,00 48,000 144,00 

7 Обривання облою, шт. 68400,000 0,012 820,80 0,017 1149,12 

8 Налаштовування Р706, шт. 1,000 30,000 30,00 42,000 42,00 

9 
Обслуговування машини 

перед Р706, шт. 
1,000 18,000 18,00 48,000 48,00 

10 Операція Р706, шт. 11620,000 0,042 488,04 0,168 1952,16 

11 Перебирання, шт. 68400,000 0,010 684,00 0,014 984,96 

12 Проклеювання 8т, шт. 68400,000 0,157 10738,8 0 0,480 32832,00 

13 Пакування, шт. 254,000 0,800 203,20 1,800 457,20 

14 
Засвічування, проявлення 

пластин, шт. 
1,000 2,500 2,50 0,000 0,00 

ТМЦ 

1 Біговальні канали, м.п. 5,000 41,500 207,50 50,796 253,98 

2 Розчинник 647, л. 0,100 70,833 7,08 86,600 8,66 

3 Додаткові витрати, шт. 348,114 56,94 19 821,58 69,694 24 261,61 

4 Папір, кг 1496,310 34,375 51435,66 42,075 62957,24 

5 Фарба пантон 1/1, кг 4,124 237,500 979,44 290,698 1198,82 

  6 Офсетна гума 1050х875, шт. 0,058 1625,000 94,41 1988,985 115,56 

7 
Офсетна пластина 785*1030 

СТР, шт. 
1,000 233,333 233,33 285,600 285,60 

8 Змивка, л. 1,162 62,500 72,63 76,506 88,90 

9 Спирт, л. 6,972 41,667 290,50 51,000 355,57 

10 Клей ПВА 51 Дисперсія, кг. 5,472 41,667 228,00 51,000 279,07 

11 ПалетаЄвро, шт. 4,000 308,333 1233,33 377,400 1509,60 

12 Стрейтч, м.п. 824,000 0,417 343,34 0,510 420,24 

 Разом   88951,93  132126,20 

Примітка: розроблено автором  
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Поопераційне відображення розрахунку вартості виробу надає 
можливість оперативного аналізу інформації про те, яка саме операція впливає 
на зменшення або збільшення вартості виробу. Можливість проведення 
декількох розрахунків, які відрізняються взаємозамінними параметрами, та 
отримання результатів для аналізу дозволяє оперативно знайти оптимальний 
спосіб виготовлення виробу. Це, в свою чергу, надає конкурентних переваг для 
формування комерційної пропозиції замовникам та успішної реалізації 
продукції. 

Запропоновано комплексну модель оцінювання впливу АСУ на діяльність 
підприємств машинобудування, що може бути записана наступним чином 
(формула 2): 

 

5544332211 KKKKKKефект   ,    (2) 

 
де Кефект – результуючий коефіцієнт ефективності впровадження АСУ; 
δі – ваговий коефіцієнт впливу; 
Кі – коефіцієнт ефективності впровадження АСУ. 
Розрахунок вагових коефіцієнтів здійснюватиметься на основі даних 

щодо доходів або витрат за певним напрямом, віднесених до валового доходу 
підприємства. Результати розрахунків по кожному показнику формуються до 
табл. 6 і дозволяють наглядно визначити не тільки результуючий інтегральний 
показник впровадження АСУ, а й проаналізувати отриманий економічний 
ефект за кожним із критеріїв, які були залучені до розрахунків. На основі даних 
узагальнюючої таблиці керівництво підприємства може прийняти стратегічні 
рішення щодо проведення оперативних змін з метою поліпшення результату 
діяльності підприємства за необхідними складовими. 

Таблиця 6 

Узагальнююча таблиця зміни ефективності діяльності підприємства 

машинобудування за складовими в результаті впровадження АСУ 

Показник К Δ 

Ефективність використання матеріальних ресурсів К1 δ1 
Ефективність використання фінансових ресурсів К2 δ2 
Ефективність використання людських ресурсів К3 δ3 

Ефективність використання обладнання К4 δ4 
Ефективність маркетингової діяльності К5 δ5 

Інтегральний показник Кефект 

Примітка: розроблено автором 

 
Запропоновано наступну оцінку отриманих результатів: якщо Кефект 

менше 5%, ефективність впровадження АСУ є низькою, і необхідні 
організаційні або технічні заходи для її підвищення; якщо Кефект знаходиться в 
інтервалі (5-12)%, це свідчить про достатній рівень ефективності; значення 
Кефект більше 12% означає високий рівень ефективності і, відповідно, 
економічну доцільність впровадження АСУ в діяльність підприємства 
машинобудування. 
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Отримані результати розрахунку показників для аналізу ефективності 
ДП “Запорізький конструкторсько-технологічний інститут 
сільськогосподарського машинобудування” зведені до табл. 7. 

Таким чином, розрахувавши коефіцієнти ефективності за п‟ятьма 
показниками, можна зробити висновок, що впровадження АСУ надало 
позитивний економічний ефект. Збільшення ефективності роботи підприємства 
за інтегральним коефіцієнтом становить 18,9% за 2018 р. порівняно з 2017 р. 

Таблиця 7 

Результати розрахунку показників для оцінки ефективності АСУ на 

ДП “Запорізький конструкторсько-технологічний інститут 

сільськогосподарського машинобудування” 

Показник К Δ 

Ефективність використання матеріальних ресурсів -0,0052 0,72 

Ефективність використання фінансових ресурсів 0,37 0,23 

Ефективність використання трудових ресурсів 0,13 0,125 

Ефективність використання обладнання 0,45 0,19 

Ефективність маркетингової діяльності 0,10 0,038 

Інтегральний показник 0,189 

Примітка: розраховано автором 

 

За результатами використання розробленої АСУ відповідно до 
вищенаведених принципів та концепцій, підприємство ПП “Фірма “Дінас” 
зменшило трудові витрати на 26,7%, підвищило ефективність використання 
виробничих потужностей, забезпечило зростання кількості замовлень, 
оптимізувало документообіг. 

 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуального наукового завдання щодо модернізації автоматизованих 
систем управління на промислових підприємствах машинобудівної галузі 
України. За результатами дослідження сформульовано такі основні висновки і 
рекомендації: 

1. Досліджено сутність поняття автоматизовані системи управління, 
проведено аналіз впливу АСУ на діяльність промислових підприємств, що 
дозволило запропонувати наступне визначення АСУ як процесу збору, обробки 
інформації, аналізу, планування, розробки математичних моделей виробництва 
для зміни перебігу технологічного процесу та забезпечення безперервності та 
підвищення ефективності виробництва за допомогою обчислювальної техніки з 
урахуванням результатів науково-технічного прогресу. 

2. Встановлено, що науково-технічний прогрес створює умови для 
підвищення якості управління за рахунок використання АСУ. Якість 
управління залежить від використання новітніх АСУ, відповідно, є необхідність 
модернізації АСУ. Запропоновано модернізацію АСУ розглядати як процес 
удосконалення, розвитку, розширення інформаційного та програмного 
забезпечення бізнес-процесів, що дозволить ідентифікувати всі технологічні 
процеси з метою налагодження взаємодії структури підрозділів на всіх 
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ієрархічних рівнях з урахуванням можливих комунікаційних ресурсів, що 
дозволить приймати рішення в режимі реального часу. 

3. Розвинуто гіпотезу про те, що оптимізація системи управління 
підприємством дозволяє зменшити складські запаси, знизити витрати і терміни 
виробництва продукції, прискорить обертання фінансових ресурсів. У межах 
даної гіпотези запропоновано шляхи оптимізації систем управління 
підприємством з урахуванням організаційного, фінансово-інвестиційного, 
інноваційного та науково-технічного векторів. 

4. Обґрунтовано, що новим типом систем управління підприємством є 
ERP-система, яка дозволяє забезпечити максимально відкриту звітність, 
контроль за виробництвом, чітке планування з урахуванням стандартизації 
виробництва. Тому запропоновано авторське визначення понятійного апарату 
“моделювання технологічного обслуговування з використанням ERP-
технологій” як інструменту систем передачі, обробки, аналізу, контролю, 
зберігання інформації, який забезпечує систематизацію модулей виробничих і 
адміністративних процесів та оптимізує бухгалтерський і управлінський облік. 

5. Оцінка динаміки та структури продукції підприємств 
машинобудування показала, що за 2013-2017 рр. збільшилася частка іноземних 
замовлень з 47,9% у 2013 р. до 65,0% у 2017 р., що підтверджує важливість і 
доцільність розвитку сучасних автоматизованих систем управління, які дають 
змогу формувати замовлення відповідно до запитів споживачів в режимі 
реального часу з урахуванням відповідного рівня конкуренції. Обґрунтовано, 
що конкурентоспроможність підприємств машинобудування пропорційно 
залежить від впровадження інноваційних підходів у процесі управління 
технологічними, виробничими та фінансовими процесами за допомогою 
автоматизованих систем управління підприємством. Визначено переваги та 
недоліки впровадження автоматизованих систем управління підприємствами 
машинобудування та доведено, що розробка власних АСУ в ряді випадків є 
оптимальним рішенням завдяки можливості врахування галузевих 
особливостей та специфіки конкретного підприємства. 

6. З метою впровадження найбільш раціонального програмного 
забезпечення, удосконалено методичний підхід до обґрунтування рішення щодо 
вибору АСУ. Використання даного методичного підходу дозволяє 
підприємствам машинобудування врахувати динаміку попиту на продукцію, 
розмір підприємства, наявність фахівців в галузі інформаційних технологій, 
досвід використання АСУ, рівень комп‟ютеризації робочих місць, рівень 
стандартизації виробничих процесів. 

7. Визначено, що вартість програмного забезпечення для АСУ 
підприємств коливається в дуже широких межах. Якщо підприємство не зможе 
використовувати дане програмне забезпечення, то зростання собівартості 
продукції призведе до зниження ефективності діяльності підприємства. 
Відповідно, удосконалено методичний підхід до оцінювання готовності 
підприємств машинобудування до впровадження АСУ, який враховує витрати 
на адаптацію програмного забезпечення до унікальності та різноманіття 
виробничих процесів підприємств машинобудування. На основі детального 
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аналізу діяльності підприємств машинобудування запропоновано шкалу 
оцінювання готовності підприємства до впровадження АСУ. 

8. Доведено, що автоматизація є необхідною умовою забезпечення 
конкурентоспроможності продукції підприємств машинобудування на 
європейському ринку. Впровадження АСУ дозволяє врахувати оптимальну 
продуктивність праці, максимальне завантаження площ і обладнання, знизити 
витрати виробництва. З метою подальшої модернізації та оптимізації роботи 
технологічних ділянок, розроблено модель взаємодії функціональних модулей 
АСУ, яка враховує норми витрат всіх наявних і необхідних ресурсів, вартість 
оплати праці. 

9. Доведено, що АСУ впливають не лише на оптимізацію управління, а і 
на підвищення ефективності продажу. Для оцінки економічної ефективності 
існує достатньо широкий комплекс техніко-економічних показників. 
Запропоновано для оцінки ефективності АСУ використовувати критерії: 
трудові, часові, фінансові; враховувати попередні кроки, що пов‟язані з 
вибором АСУ, особливості їх впровадження на виробництві. Використання 
удосконаленого методичного підходу на підприємствах машинобудування 
забезпечить інноваційний підхід в процесі виробництва, підвищення 
матеріаловіддачі, енергоефективності, дотримання екологічних підходів в 
діяльності підприємств машинобудування.  
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АНОТАЦІЯ 

Нечепуренко Д.С. Модернізація систем автоматизації управління 

підприємствами машинобудування. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Запорізький національний університет Міністерства 

освіти і науки України, Запоріжжя, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена узагальненню наукових підходів щодо 

застосування автоматизованих систем управління на підприємствах 

машинобудування.  

Визначено теоретичні та прикладні засади формування систем управління 

технологічними, виробничими та фінансовими процесами на промислових 

підприємствах. Проаналізовано рівень автоматизації вітчизняних 

машинобудівних підприємств, визначено проблеми, перспективи розвитку 

підприємств машинобудування та обґрунтовано доцільність модернізації 

існуючих автоматизованих систем управління. Запропоновано концептуальні 

підходи автоматизованого управління підприємствами, які передбачають зміну 

системи управління підприємствами в розрізі наступних векторів: 

організаційний, інноваційний та науково-технічний, фінансово-інвестиційний, 

державно-приватного партнерства. 

Удосконалено методичний підхід до прийняття рішення щодо 

модернізації АСУ на підприємствах машинобудування, який на відміну від 

інших базується на комплексній шкалі бального оцінювання, що дає змогу 

обґрунтувати своєчасність  та напрямки модернізації. Запропоновано методику 

прийняття оптимального рішення з вибору АСУ, що найкраще відповідає 

вимогам конкретного підприємства машинобудівної галузі. 

Розроблено модель впливу автоматизованих систем управління на 

діяльність підприємства машинобудування, мета якої полягає у формалізації 

ефективності впровадження та застосування АСУ для підвищення якості 

рішень, що стосуються управління процесами на підприємстві. 

Ключові слова: автоматизована система управління, модернізація, 

економічна ефективність, ERP-система, собівартість, концепція оптимізації, 

машинобудування, промислові підприємства. 

 

АННОТАЦИЯ 

Нечепуренко Д.С. Модернизация систем автоматизации управления 

предприятиями машиностроения. – Квалификационный научный труд на 

правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
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экономической деятельности). – Запорожский национальный университет 

Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2019. 

Диссертационная работа посвящена обобщению научных подходов 

относительно автоматизированных систем управления (АСУ), используемых на 

машиностроительных предприятиях.  

Определены теоретические и прикладные принципы формирования 

систем управления технологическими, производственными и финансовыми 

процессами на промышленных предприятиях. Проанализирован уровень 

автоматизации украинских машиностроительных предприятий. Определены 

проблемы и перспективы развития предприятий машиностроительной отрасли. 

Дано обоснование целесообразности модернизации существующих АСУ. 

Предложены концептуальные подходы автоматизированного управления 

предприятиями, которые предусматривают изменение системы управления 

предприятиями в разрезе следующих векторов: организационный, 

инновационный и научно-технический, финансово-инвестиционный, 

государственно-частного партнерства. 

Усовершенствован методический подход к принятию решений 

относительно модернизации АСУ на предприятиях машиностроения, который, 

в отличие от существующих, базируется на комплексной шкале бального 

оценивания, что дает возможность обосновать своевременность и направления 

модернизации. Предложена методика принятия оптимального решения 

относительно выбора АСУ, которая наиболее полно отвечает требованиям 

конкретного предприятия машиностроительной отрасли. 

Предложена модель влияния АСУ на деятельность машиностроительного 

предприятия, цель которой состоит в формализации эффективность внедрения 

и использования АСУ для повышения качества решений относительно 

управления процессами на предприятии. Разработанная комплексная модель 

содержит в себе показатели, влияющие на экономическую эффективность АСУ 

на предприятии, которые представлены непосредственно во время применения 

системы, существовали на этапе выбора и внедрения, а также могут определять 

уровень готовности предприятия к инновациям в будущем. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, модернизация, 

экономическая эффективность, ERP-система, себестоимость, концепция 

оптимизации, машиностроение, промышленные предприятия. 

 

SUMMARY  

Nechepurenko D.S. Modernization of automation systems for the 

management of machine-building production enterprises. – Qualifying scientific 

work on the rights of manuscripts.  

Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 

08.00.04 – Economics and management of enterprises (by types of economic 

activity). – Zaporizhzhia National University of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2019. 

The paper is devoted to the generalization of scientific approaches to 

application of the automated control systems (ACS) on the machine-building 
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production enterprises. Attention is paid to the definition of the concepts „automated 

control systems‟ and „process optimization at the enterprise‟. The analysis of ERP-

systems, determination of their features, an overview of possible reasons for 

unsuccessful implementation and suggestions on the application of resource 

management systems at enterprises have been carried out. The peculiarities of 

adaptation and introduction of world experience of resource planning by enterprises 

of mechanical engineering using cloud technologies in conditions of unstable 

environment have been determined. 

The level of the automation of the Ukrainian machine-building production 

enterprises has been analyzed. Problems and perspectives of development of 

mechanical engineering enterprises have been determined. The feasibility of 

modernizing existing automated control systems was substantiated. The conceptual 

approaches of automated management of enterprises are offered. They involve 

changing management companies in terms of these vectors: organizational, 

innovative and scientific, technical, financial and investment, public-private 

partnerships. 

The model of technological service with the use of ERP-technologies is 

offered. The analysis of the application of existing automated control systems at the 

enterprises of the machine-building industry of Ukraine was carried out, their 

comparison was made according to criteria such as functional capabilities, duration of 

implementation, payback period, cost relative to income. The necessity in the 

development of automated control systems for enterprises with a working capital of 

various levels, capable of making adjustments during work for optimization of 

horizontal and vertical information flows is noted. 

The methodical approach to the decision on the modernization of automated 

control systems at the machine-building enterprises has been improved. The proposed 

approach, unlike the others, is based on a comprehensive scale of evaluation, which 

allows to justify the timeliness and directions of modernization. A methodology has 

been developed for making the optimal solution for the choice of ACS, which best 

suits to the requirements of a specific enterprise in the machine-building industry. 

The methodical approach to optimization of automated control systems choice 

at the machine-building enterprises is developed. The reasoning of the analytical 

model for making a decision about the choice of software, which takes into account 

the size or scale of the enterprise and the degree of uniqueness and diversity of 

production processes is presented. 

The model of influence of automated control systems on the activity of the 

machine-building enterprise has been developed. The purpose of this model is to 

formalize the effectiveness of the implementation and application of ACS to improve 

the quality of decisions relating to the management of processes in the enterprise. 

The optimization of the document circulation system by introducing changes to 

the process of calculating the value of the order has been offered. For this purpose, it 

is suggested to create directories with full information on operations and the tools 

necessary for their implementation. In addition, the availability in the system of 

automated management of the enterprise information on the loading of each type of 

technological equipment will make it possible to choose the optimal route for the 
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execution of the new order. This will reduce the time spent on orders execution and, 

accordingly, increase the competitiveness of the company on the market. SWOT 

analysis of the proposed solutions has been carried out. 

The developed complex model of the influence of the ACS includes the 

indicators that affect the cost-effectiveness of ACS in the enterprise, which are 

available directly during the application of the system, existed at the selection and 

implementation stage, and can determine the level of readiness for innovations in the 

future. 

Key words: automated control system, modernization, economic efficiency, 

ERP-system, cost price, optimization concept, machine-building production, 

industrial enterprises.  
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